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In memoriam dr. Nagy Gyula (1942–2019)

Életének 78. évében, 2019. decem-
ber 16-án tragikus hirtelenséggel el-
hunyt Dr. Nagy Gyula a debreceni 
Női Klinika egykori docense.

Gyula Nyíracsádon született 
1942. március 17-én. Öten vol-
tak testvérek: két bátyja, egy nővé-
re és egy öccse volt. Általános is-
koláját Nyíracsádon végezte és a 
debreceni Kossuth Lajos Gyakorló 

Gimnáziumban érettségizett 1961-ben. Érettségi után 
azonnal felvételt nyert a Debreceni Orvostudományi 
Egyetemre és „summa cum laude” minősítéssel 1967-ben 
szerezte meg orvosi diplomáját. Végzés után a Debreceni 
Orvostudományi Egyetem Szülészeti és Nőgyógyászati 
Klinikáján helyezkedett el. 1971-ben tett szakvizsgát szü-
lészet-nőgyógyászatból, 1977-ben kapott osztályvezetői 
kinevezést és 1981-ben nyerte el az orvostudomány kan-
didátusa tudományos minősítést. Értekezésének címe „A 
magzati tüdő érettségének gyógyszeres befolyásolása szülés 
alatt” volt. 1982-ben kapott adjunktusi, majd 1989-ben do-
censi kinevezést. 1994-től a budapesti Nyírő Gyula Kórház 
Szülészet-Nőgyógyászati Osztályának osztályvezető főorvo-
sa volt nyugdíjazásáig. Tudományos munkássága a terhessé-
gi cukorbetegség, a perinatológia, valamint a nőgyógyászati 
daganatos betegségek megelőzése és terápiája témaköröket 
ölelték fel. A Magyar Perinatológiai Társaság vezetőségi tag-
ja volt.

1975-ben nősült meg, felesége fül-orr-gégész volt. Két 
gyermeke született. Fia, Nagy Gyula Richárd a Semmelweis 
Egyetem Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikájának docense. 

Lánya, Zobor Annamária Ditta Németországban, a tübin-
geni Szemészeti Klinikán volt egyetemi docens, jelenleg 
Bécsben él és dolgozik. Négy unokája van: Léna, Benedek, 
Valentina és Emília.

Több debreceni kollégával együtt pályafutásunk első 10 
évében dolgoztunk együtt Gyulával. Pályakezdőként na-
gyon sokat tanultunk tőle szakmából, emberségből és tisz-
tességből egyaránt. Az ő korosztálya képezte azt a generá-
ciót, akik ügyeletvezetőként a mindennapi munka legnehe-
zebb pillanataiban szellemi és fizikai támaszt biztosítottak 
a legsúlyosabb szülészeti-nőgyógyászati kórképek ellátásá-
ban. Az akkori szakorvosképzés gyakorlati oktatásában még 
nem léteztek formális kommunikációs, etikai és jogi kurzu-
sok, de Gyula e tekintetben is példamutató nevelést nyúj-
tott számunkra. A szoros euglykaemiás kontroll és a mag-
zati tüdőérlelés Gyula által sokszor hangoztatott fontossága 
kortársaink számára 30 évvel ezelőtti legendás és mosolyra 
fakasztó epizódokat elevenít meg. Intelmei máig sem vesz-
tettek érvényükből.

Gyula szigorú és precíz tanár volt. Ő olyan ismereteket is 
elvárt tőlünk, mint például a köldökzsinór-vér immunglo-
bulin-frakcióinak koncentrációja. A tankönyvekben fel nem 
lelhető válaszok ösztönöztek bennünket a Nőorvosok Lapja 
és idegen nyelvű szakmai folyóiratok böngészésére.

Számos kollégához hasonlóan, pályafutásom legfogéko-
nyabb időszakában meghatározó tanítómestereink egyike 
volt Nagy Gyula. Soha nem felejtjük el, hiszen személyisé-
günkben és munkánkban nap, mint nap jelen van. Őszinte 
együttérzéssel osztozunk a család fájdalmában.

Dr. Póka Róbert
Egyetemi tanár
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