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1959-ben általános orvosi tanulmányai befejezése után a Budapesti Orvostudományi 
Egyetem Berényi Béla által vezetett Szájsebészeti Klinikáján kezdett tevékenykedni, 
a magyar sztomatológus és szájsebész „arany csapathoz” csatlakozva, mely közösségnek 
lelkes odaadásával hamarosan aktív és teljes jogú tagjává vált.

Ma ez az időszak már szakmai történelemnek számít. Magyarországon ekkor még 
csak Budapesten volt önálló, már négy éve működő fogorvoskar.

Szaktárgyi előadók ebben az időben: Balogh Károly, Boros Sándor, Ferenczy Károly, 
Földvári Imre, Huszár György, Molnár László, Nagy László, Schranz Dénes, Szokolóczy-
Syllaba Béla, Skaloud Ferenc, Sugár László, Tóth Pál, Záray Ervin.

21 évig vett rész a klinika munkájában, a betegellá tás ban, az általános- és fogorvoshallgatók oktatásában, vizsgázta-
tásában, 1970-től az intézet helyettes vezetői teendőivel bízták meg. Fő profilja a maxillo-faciális traumatológia és plasz-
tikai sebészet, mely utóbbit Zoltán János professzornál tanulta. Szakterületén több új műtéti technikát dolgozott ki, illetve 
adaptált külföldön már bevezetett módszerek és tapasztalatok alapján.

1980 tól 1996-os nyugdíjazásáig az Országos Trau matológiai Intézet maxillo-faciális részlegét vezette. Intézeti munkája 
mellett mint országos instruktor az arc- és állcsontsérültek ellátásának országos szervezésében, a kezelési szemlélet vál-
toztatásában, optimali zálásában oroszlánrészt vállalt és végzett. Felismerte, hirdette és szervezte, hogy a politraumatizált 
betegek arc- és állcsontsérüléseit az egyéb sérüléseikkel lehetőleg egy időben kell elsődleges deffinitív ellátásban részesí-
teni, hiszen a korábbi elvek szerint – vagy elvek hiányában – az ilyen sérülések ellátása vagy nem történt meg, vagy jóval 
később, sokkal hosszabb, körülményesebb és drágább beavatkozás-sorozat után, sokszor lényegesen szerényebb sikerrel.

Rendszeresen hívták vidéki és más budapesti intézetekbe, kórházakba is, ahol a speciális betegellátáson kívül az új 
elveket is terjesztette, tanította.

Legelső volt, akit szakterületén igazságügyi orvosszakértőnek elismertek. Az 1970-es évek elejétől kezdve a SOTE 
Igazságügyi Orvostani Intézetének, majd az Igazságügyi és Biztosítás Orvostani Intézetének rendszeresen megbízott 
szakértője, előadója, tanfolyamok szervezője és vezetője. Ezen tevékenységét szinte haláláig végezte. Több mint 40 éves  
szakértői és törvényszéki gyakorlatának összegzett tapasztalata és üzenete számunkra, melyet publikációkban és elő-
adásaiban is igyekezett továbbadni: a peres ügyek legfőbb megoldása a perek megelőzése, az orvosok minél körülte-
kintőbb jogi felkészítésén alapuló tájékozott prevenció. Több szájsebész és fül-orr-gégész szakorvosjelölt traumatológiai 
gyakorlatát szervezte és vezette.

Magával ragadó személyiségű, nagy közkedveltségnek örvendő, önzetlen, lelkes és odaadó oktatónak ismertük. Be-
tegei, hallgatói és kollegái egyaránt tisztelet tel szerették.

31 tudományos közlemény és 4 tankönyvfejezet szerzője. Rendszeresen hallhattuk kongresszusi előadóként, valamint 
tudományos ülések elnökeként.

A Munka Érdemrend ezüst fokozatát kapta 1974-ben, 2013-ban pedig, több évtizedes munkája elismeréséűl a Magyar 
Szájsebészetért Emlékérem tulajdonosa lett.

Tagja volt a Magyar Fogorvosok Egyesületének, a Szájsebészeti Szekció Vezetőségének, a Magyar Traumatológus 
Társaságnak, az Igazságügyi Orvos Társaságnak.

44 évvel ezelőtt találkoztam vele először műtősse géd koromban, majd többek között nála töltöttem hallgatói, később 
szakvizsga gyakorlatomat. Mindenki nagy elismeréssel nézett fel rá. Évekkel később derült ki, hogy sikeres egyetemi fel-
vételit az általa vezetett szóbeli bizottságnál tettem. Több mint 12 évig tartó traumatológiai behívós ügyeletem alatt sok-
szor kon zultáltunk, tanított, terelte, irányította munkámat. Hosszú éveket töltöttünk együtt a Magyar Arc-, Állcsont- és Száj-
sebészeti Társaság vezetőségében, ahol mint alapító tag, nagy tapasztalatú tanácsaival látott el mindannyiunkat. Vidéki 
konferenciákra, megbeszélésekre sokszor együtt utaztunk, ahol személyes és szakmai élményeit osztotta meg, vagy leg-
nagyobb kedvteléséről, a vadászatokról mesélt. Sok tapasztalatot, szakmai látásmódot adott, megtisztelt barátságával. 
Orvos-szakértői pályámon is ő indított és folyamatosan tanácsokkal szolgált. Konfliktuskerülő embernek ismertem, de ez 
nem gátolta véleménynyilvánításaiban. Megvetette a karrierizmust, a kishitűséget, a korrupciót, az áskálódást. Mindig  
szem előtt tartotta a békés megoldásokat, az ember- és betegcentrikus, jól szervezett, szakmailag naprakész munkát.

Az évek óta tartó súlyos betegség sem gátolta, hogy bár kissé csökkenő tempóban, de megszokott tevékenységét 
folytassa. Végtelenségig ragaszkodó betegei ellátását szinte az utolsó napokig végezte, aktív család-összetartó életet  
élt, szakértői munkát végzett, tanított, tanácsokat adott. Ezek nélkül saját bevallása szerint nem is tudott volna létezni.

A rá állandóan jellemző jókedvével és sajátos humorával vélekedett betegségéről és a világról, általános állapotát az 
élet nehéz szakaszának, de természetes velejárójának tartotta.

82 tartalmas és eredményes évet hagyott maga mögött.
Tisztelt Főorvos Úr, drága Lojzi bácsi! Munkatársaid, kollégáid és tanítványaid nevében búcsúzom tőled, emléke det  

megőrizzük, tartalmas pályádat és követendő életedet példaként állítjuk a következő korosztályok számára is. Mind-
annyiunknak hiányozni fogsz, nyugodj békében!
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