
A szóban forgó kinyomtatott
szakmai értekezést dr. Kovács
Ágota belgyógyász, volt osz-
tályvezető főorvos küldte el
szerkesztőségünknek. „Édes-
apám, dr. Kovács Ferenc szü-
lész-nőgyógyász professzor
hagyatékából került elő, tu-
domásom szerint soha, sehol
nem került közlésre” – írja Ko-
vács Ágota, majd így folytatja:
„birtokomban van egy hasáb-
levonat-gyűjtemény, mely az
1925-ben Budapesten rendezett
Országos Természettudomá-
nyi és Technikai Kongresszus
orvosi tárgyú előadásait tar-
talmazza. A cikkek közül vál-
tozatlan formában 1926-ban
megjelent Scholtz Kornél írása
a Népegészségügyben, és átirt
szöveggel 1935-ben Tóth István
írása az Orvosképzésben. A hasáblevonat-gyűj-
temény annak idején úgy került édesapámhoz,
hogy Budapesten főnöke, Tóth István szülész-
nőgyógyász professzor neki adta át, hogy feje-
zetében a korrektúrát hajtsa végre. A gyűjtemény
mellett van egy feljegyzés: „Így együtt … a gyűj-
temény még soha nem jelent meg.”

Az 1880 és 1934 között élt dr. Dalmady Zoltán
maradandóan beírta a nevét a hazai reumato-
lógia, balneológia, valamint sportorvostan tör-
ténetébe.

Neve szerepel az Új Magyar Életrajzi Lexikon-

ban és a Magyar Orvos-életrajzi
Lexikonban is. Orvosi oklevelét
1902-ben Budapesten szerezte
meg. 7 év belklinikai műkö-
dés után lett fürdőorvos Ótát-
rafüreden – ami akkortájt a
magaslati levegővel történő
gyógyítást, például a Base-
dow-kórét jelentette.

Utóbb a margitszigeti
gyógyfürdő igazgató-főorvosa
volt, majd a háborúban kato-
naorvosként tevékenykedett.

Balneológiai, klimatológiai
munkássága nyomán 1912-ben
Budapesten egyetemi magán-
tanár „a physikai gyógymó-
dok” tárgykörében, majd 1928-
ban címzetes egyetemi tanár
lett.

Érdekes módon hamar felis-
merte a sportolók egészség-

ügyi vonatkozásainak fontos kérdését. 1913-
ban közreadta A sportolók egészségtana című
művét. Munkásságára emlékezve, 1969-ben a
Magyar Sportorvos Társaság Dalmady-emlé-
kérem kitüntetést alapított a legjobbak jutal-
mazására.

„A Magyar Szent Korona Országai Balneoló-
giai Egyesülete” 1890-ben alakult meg. A törté-
nelem úgy hozta, hogy 1920-ban új elnevezése
lett, „Országos Balneológiai Egyesület”, s ekkor
lett Dalmady doktor a főtitkára. 1929-ben ő
szerkesztette az egyesület német nyelvű kiad-
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Dalmady Zoltán soha közzé nem tett írása
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ványát, a Die Balneologische Werte Ungarnst.
1930-ban a tudományos osztály igazgatója.
1932-ben az egyesület fürdőkiállításának szer-
vezője.

De komoly feladatokat vállalt a reumatológiai
egyesület, a Magyar Orvosok Rheuma Egyesü-
lete (MORE) munkájában is. Az 1928-ban meg-
alakult világszervezet, az ILAR első kongresz-
szusát 1929-ben Budapesten tartotta 19 nemzet
részvételével. Ennek a nem mindennapi ese-
ménynek – melynek évfordulóján a modern
magyar reumatológiai egyesület, az MRE 1989-
ben emléktáblát állított a Gellért fürdő halljában

– főtitkára Dalmady Zoltán volt. A nemzetközi
reumatológiai folyóirat, az Acta Rheumatoligca le
is rótta háláját ezért – 1934-ben, amikor 54 éves
korában elhalálozott, a képen látható fénykép
közlésével emlékezett meg róla: „He was the
soul of the first Congress of the League, which
was held in Budapest…”

A hálás utókor 1961-ben szobrot állított Dal-
mady Zoltánnak. Kamotsay István alkotása
1961 óta áll a Sportkórház kertjében.

DR. GÖMÖR BÉLA


