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Tisztelt Kollégák! Múlt héten, május 29-én meghalt Budai 
József professzor, az infektológus társaság kiemelkedô tag-
ja. A hallgatóság sorai ban sokan vannak, akiknek nem volt 
szerencséjük Ôt személyesen ismerni, ezért röviden szeret-
ném ismertetni életútját.

1928. augusztus 1-én született Szé-
kesfehérváron. Orvosi diplomáját 1952-
ben a Budapesti Orvostudományi Egye-
temen szerezte summa cum laude 
mi nôsítéssel. Egyetemi tanulmányai alatt 
demonstrátorként, majd végzése után 
még két évig gyakornokként dolgozott 
az Egyetem Mikrobiológiai Intézetében. 
1954-ben a László Kórház I. számú Gyer-
mekosztályán kezdte meg klinikusi mun-
káját, Csapó József professzor irányítása 
mellett. 

Meggyôzôdésem, hogy az ember 
szak mai tevékenységét, elôrehaladását, 
döntô mértékben meghatározza elsô 
tanítómestere. Csapó professzor humá-
numa, széles körû gyer mekgyógyászati ismeretei, a tudo-
mányos munka iránti elkötelezettsége olyan példát muta-
tott, amelyet tanítványai, Budai József és Nyerges Gábor 
saját egyéniségükkel ötvözve vittek tovább. Szerencsésnek 
érzem magamat, hogy én pedig Budai József mellett kezd-
hettem el orvosi munkámat, akit büszkén és nagy tisztelet-
tel vallhatok tanítómesteremnek. 

Csapó József halála után Budai József vette át az osztály 
irányítását, 1971-tôl 1994-ig volt az I. sz. Gyermekosztály 
ve zetôje. E munkája mellett 1973 és 1979 között fôigazga-
tó-helyettesként, majd 1981-ig megbízott fôigazgatóként 
a kórház vezetôi feladatait is ellátta. Négy szakterületen – 
orvosi laboratórium, csecsemô- és gyermekgyógyászat, fer-
tôzô betegségek, valamint antwerpeni tanulmányútja során 
trópusi betegségekbôl – szerzett szakorvosi képesítést.

Tudományos munkássága a gyermekgyógyászat és a he-
veny fertôzô betegségek széles körét ölelte fel. Errôl tanús-
kodik 96 tudományos publikációja, gyermekgyógyászati, 
belgyógyászati és infektológiai tankönyvekben írt számos 
könyvfejeze te. Fô érdeklôdési területét a védôoltások jelen-
tették, ebben a tárgykörben elsô számú szaktekintélynek 
tekintették. A ka nyaróoltással kapcsolatos kutatásai alapoz-
ták meg a védôoltás hazai bevezetését. E kutatásokat kan-
didátusi ér tekezé sében (1970) foglalta össze. Megszervezte 
az Országos Védôoltási Tanácsadó hálózatot, amely ma is 
mûködik. Nyerges Gáborral írt Védôoltások címû könyve 
alapmûnek számít, 1974 és 2004 között 5, mindig kor-
szerûsített kiadást élt meg.

Oktató- és tudományos munkáját 1975-ben c. egyetemi 
docens, 1981-ben c. egyetemi tanár címmel ismerték el, 
1987-ben tanszékvezetô egyetemi tanárnak nevezték ki az 
Orvostovábbképzô Egyetem Fertôzô és Trópusi Betegségek 
Tanszékére. Ezt a feladatot 1995-ig, nyugdíjba vonulásáig 

látta el. Több szakmai társaságnak és 
országos hatókörû szakértôi testületnek 
volt vezetôségi tagja, több mint egy év-
tizedig volt a Fertôzôbetegségek Társa-
sága titkára, öt évig az Infektológiai 
Szakmai Kollégium elnöke. Munkássá-
gáért számos állami kitüntetésben része-
sült, legutóbb 2004-ben a Magyar Köz-
társaság Lovagkeresztjét vehette át. 

Ezek a bibliográfiai adatok egy kiváló 
tudós képét rajzolják elénk, pedig Budai 
professzor úr elsôsorban kiváló gyermek-
orvos volt. A széles körû ismeretekkel 
rendelkezô gyermekorvosok talán utolsó 
generációjához tartozott. Több körzeti 
orvos vélekedett úgy, hogy ha tudja, mi 

baja van a betegének, akkor elküldi egy szakspecialistához, 
de ha nem tudja, akkor elküldi a Budai osztályra. Budai 
professzor úr minden beteget legalább felvételekor részle-
tesen megvizsgált, és kiváló érzéke volt ahhoz, hogy akár a 
folyosó ablakán betekintve megítélje, melyiket kell ismétel-
ten megnézni. Minden nagyvizit azzal kezdôdött, hogy le-
ültünk a kezelôben, és elmesélte, hogy mit olvasott aznap 
a könyvtárban, elsôsorban az osztályon fekvô betegekkel 
kapcsolatban. Az ágy mellett mindig kikérte a részt vevô 
orvosok véleményét, akár a „slepp” utolsó sorában állókét 
is. Ez arra késztetett mindenkit, hogy ismerjenek minden 
súlyosabb beteget, utánaolvassanak a kórképnek, mert igen 
kínos volt, ha nem tudtak érdemben véleményt mondani. 
Megbízott orvosaiban, tôle eltérô véleményt is elfogadott, 
de a döntésekért a felelôsséget mindig magára vállalta.

Példája a betegségek mélyebb megismerésére serkentett, 
inspirálta a tudományos munkát, amelyhez minden támo-
gatást megadott. Osztályvezetése alatt több mint 100 tu-
dományos dolgozat jelent meg orvosai tollából, és két kan-
didátusi disszertáció is született. Ajtaja mindig nyitva állt, 
nemcsak a betegségek, a tudományos elôrehaladás, hanem 
a magánéleti problémák megbeszélésére is. Aki csak rövid 
idôt töltött az osztályon, az is tisztelettel és nyugodtan 
mondhatom, nagy szeretettel gondolt rá.

Most el kell búcsúznunk tôle, de a kiváló orvos, példa-
mutató fônök és humánus gondolkodású ember örökké 
megmarad emlékezetünkben.
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