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Amikor 1993 decemberében
átadta a belgyógyászati osz-
tályvezetés stafétabotját, már
tudta, mivel fogja idejét tölteni
az elkövetkezendô idôszakban.
Az utóbbi 15 évben, miközben
a szakmától nem szakadt el,
sok idôt szentelt hobbijának, a
képzômûvészetnek. Kezdetben
az Esztergom környéki, Eszter-
gom megyei kötôdésû mûvé-
szek anyagát dolgozta fel.

Nemcsak az alkotások érdekel-
ték, hanem azok háttere is, így a mûvészek éle-
térôl szóló dokumentumokat is felkutatta. 6
könyvet és több katalógust készített. A mûvek
Rauscher György, Koszkol Jenô, Einczinger Fe-
renc életútját és alkotásait mutatták be. 2000-
ben a „A gyûjtô önarcképe”, majd „Orvosport-
rék” címmel kiállítást mutatott be. Három év-
vel késôbb, elismerve Zsembery Dezsô mûvé-
szettörténeti tevékenységét, Wehner Tibor ren-
dezte a „Grafikák a Zsembery-gyûjteménybôl”
kiállítást. 2004-ben a Kultúra pártfogója címet
vehette át a mûvelôdési minisztertôl.

Legendás volt autó- és hölgyimádata – közel
40 éves korában nôsült…

Az 50-es évek végén még divat volt, hogy a
frissen munkába lépô kórházi orvosok vizitbe
mentek a település körzeti orvosaihoz. Serdü-
lôként rácsodálkoztam (P. G.) az udvarunkban
álló Fiat-csodára, melynek mûszerfalán ledér
hölgyek kivágott képei virítottak. Az indexre
egy vetkôzôs golyóstoll volt akasztva, mely
kanyarodáskor forgó mozgást végezve külön-
bözô testrészeket hagyott fedetlenül. Így is-
mertem meg – orromat a szélvédôre nyomva –
leendô fônökömet, aki mindig sztetoszkópot
használt, és mindennel szemben a fizikális
vizsgálatot favorizálta.

Hálásak vagyunk a sorsnak, hogy irányítása
alatt dolgozhattunk, és tanítványai lehettünk.

1928. augusztus 17-én vasutas
családban született, majd a kor
szokásainak megfelelôen az
érettségit követôen a vasútnál
helyezkedett el. Édesapja, aki
mozdonyvezetô volt, több alka-
lommal vontatta a „Rákosi-vo-
nat”-ot is. Adódni látszott, hogy
Dezsô életútja a biztos megélhe-
tést nyújtó Államvasutaknál fog
folytatódni. Ô azonban másra
vágyott. Sikeresen felvételizett a
budapesti orvoskarra. Amikor
1954-ben sikeresen befejezte tanulmányait, a
Budapesti Orvostudományi Egyetemen a vég-
zett orvosok egy központi döntés alapján nem
kaphattak doktori címet. A vonat helyett a „tu-
ja” ütközôin utazott munkahelyére, a MÁV
Kórházba, ahol belgyógyászként a késôbb
nagy hírû Szilágyi Géza professzor társaként
endokrinológiai és gasztroenterológiai tanul-
mányokat folytatott. Az 56-os szabadságharc
alatt tagja volt a MÁV Kórház munkástanácsá-
nak, s ez megpecsételte és egyben meghatároz-
ta további szakmai karrierjét – 1957-ben egy al-
földi körzetben találta magát. Pár hónap „igen
szórakoztató munka” után, 1958-tól már a do-
rogi kórház belgyógyászati osztályán vizitelt,
mely környék betegeinek ellátását mai napig
szívügyének tekinti.

Adjunktus lett, majd osztályvezetô fôorvos-
ként irányította a térség belgyógyászati ellátá-
sát, késôbb megszervezte a megye, Dorog-Esz-
tergom központú reumatológiai fekvôbeteg-el-
látását. Aktív, tevékeny vezetôségi tagja volt a
Magyar Belgyógyász Társaság Dunántúli
Szekciójának, szervezte vándorgyûléseit, és
életre hívta a Magyar Reumatológiai Társaság
eddigi egyetlen esztergomi rendezvényét.

Mindannyiunk örömére a járóbeteg-ellátás-
ban reumatológusként ma is aktívan részt
vesz. A volt kórházigazgató egyesített kórhá-
zakat, 55 éves korában szakvizsgázott reuma-
tológiából, iskolát teremtett, igazságos, barát-
ságos, jó humorú légkörben dolgozott munka-
társaival.
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