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Az idén 70 éves Országos Reumatológiai és Fizioterápi-
ás Intézet első főigazgató-helyettes főorvosasszonyát, 
a hazai reumatológus közösség pedig kiváló klinikusát 
gyászolja. 

Dr. Megyeri Ágnes 1936. december 6-án született 
Temesvárott polgári, értelmiségi családban. A család 
Budapestre települt át és Ágnes már itt járta ki iskoláit. 
A Notre Dame de Sion-ba járt az iskola államosításáig, 
majd a Mátyás király által 1479-ben alapított, domon-
kosrendi Studium Generale helyén létesített Szilágyi 
Erzsébet leánygimnáziumban érettségizett 1955-ben.

Egyetemi évei alatt ment férjhez az akkor már a II. 
számú Sebészeti Klinikán dolgozó Dr. Kósa Györgyhöz 
(1923–2003). Két gyermekük született, akik szüleik 
keresztnevét kapták a keresztségben. Férjét későbbi-
ekben az Országos Traumatológiai Intézet traumatoló-
gus főorvosának nevezték ki. 

Megyeri Ágnest a Budapesti Orvostudományi Egye-
temen 1961. október 1-jén avatták orvossá. Évfolyam-
társa volt a később szintén az ORFI-ban dolgozó Bajka 
Ágnes, Feketeházi Antal, Kisida Elek, Mráz Anna és 
Román Erzsébet. Öt évvel az 56-os forradalmat és 
szabadságharcot követően, 1961. október 23-án lépett 
be az ORFI-ba. 

Osztályvezető főorvosa Dr. Gáspárdy Géza az 
1951 előtt a Budai Irgalmasrendi Kórház, majd a 
Császárfürdő végül az 1951-ben alapított ORFI euró-
pai kitekintésű reumatológusa, a hazai reumatológiai 
klinikofarmakológia első képviselője volt. Magyarorszá-
gon az 50-es évek elején ő adta az első intraarticularis 
kortizon injekciót, majd a világon elsők között közölt 
francia és német nyelvű közleményeket indomethacinnal 
végzett klinikai vizsgálatokról. Megyeri Ágnes így, a 
Gáspárdy Géza vezette Cs osztály ifjú hármasának 
lett a tagja Mituszova Milával és Bálint Gézával. Az 
osztályos munka mellett Megyeri Ágnes a Gáspárdy 
alapította köszvény ambulancián dolgozott, főnökével 
írt egyik első közleménye a köszvényes veséről szól. 
Ezt az ambulanciát később barátnője, Mituszova Mila 
fejlesztette, vezette tovább évtizedeken át. Megyeri 
Ágnes a reumatológia alapjait Gáspárdy osztályán 

tanulta meg, minden adottsága meg volt, hogy jó 
reumatológussá váljon: értelmes és empatikus volt, 
nagy teherbírással és kiváló manualitással rendelkezett. 
Reumatológiából (1966) majd belgyógyászatból (1971) 
szerzett szakképesítést. Belgyógyászati szakképesítés 
megszerzése után a Dr. Gruber Zoltán vezette I. Bel-
gyógyászatról, visszatérve a reumatológiához, Kispál 
Margit főorvosasszony osztályára került.

Megyeri Ágnes vérbeli klinikus volt. Az ő tanítvá-
nyának érzem magam – későbbi Glasgow-i főnököm 
Roger D. Sturrock és Balogh Zsolt mellett –, éppen 
ezért elfogult vagyok vele szemben. Ezért álljon itt az 
osztályvezetőként az 1997-től őt követő Balogh Zsolt 
főorvos úr sorai, melyeket az ORFI alapításának félév-
százados évfordulójára megjelent könyvbe írt „Közvet-
len elődöm – a korábban főigazgató-helyettesi funkciót 
is betöltő – ízig-vérig klinikus, humánus, betegcentrikus 
Dr. Megyeri Ágnes új lendületet hozott az osztály életé-
be.” Az Intézetünk ma is egyik legjobb klinikusa írta ezt, 
elődjéről. Egyetértek vele. 

Osztályunknak különleges, súlyos beteganya-
ga volt; kezeltünk mononeuritis multiplexest, PAN-os 
beteget, súlyos SLE-s anetodermás, valvulopathiás, 
antifoszfolipides beteget, rheumatoid fistulosusost, 
fiatalon elhunyt amyloidosis beteget, a rheumatoid 
arthritisesben, polymyalgia rheumaticában szeronegatív 
spondarthritisben szenvedő betegek mellett. Nem egy 
betegét „megörököltem”, akik mai napig meleg szívvel 
emlegetik a Főorvos asszonyt. Nemrégiben járt nálam 
az a vidéki postásasszony, akit több mint 40 napig 
kezeltünk, míg végre sikerült talpra állítanunk, miután 
lepedőben hozta a mentő fel Kétbodonyból, Nógrád-
ból, és mai napig áldja a főorvosasszony nevét. 

Megyeri Ágnes konzíliumai élményszámba men-
tek. Nem lázlap-vizitek, telefon-konzíliumok voltak. A 
beteget csapatostul kísértük konzíliumba legtöbbször a 
„Nagyházba”, vagy a konziliárus jött át a lázas, elesett, 
mozdulni se tudó beteghez. Ezek a konzíliumok meg-
lepően eredményesek voltak, hiszen mi referáltunk 
és ő mindig jelen volt és ellentmondást nem tűrően 
védte véleményét és igazát, természetesen elfogadva 
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a konziliárus szakmai ismereteit. Jó viszonyt alakított ki 
számos intézeten kívüli konziliárussal, így az Országos 
Traumatológiai Intézetben Turóczy Lászlóval, majd az 
ő hirtelen halála után, ő „fedezte fel” atlanto-axiális 
szubluxációs betegeink számára Veres Róbertet. Meg-
szervezte, hogy ortopéd munkatársaink az Esplanade 
épületben is végezzenek myelographiat gyöki komp-
resszió gyanús discus herniás betegeinknél. Széles 
spektrumú reumatológiát végzett, nem félt és nem sza-
badult a súlyos betegektől. Elsősorban betegeinek és 
önmagának szeretett volna megfelelni munkája során.

Hitt azonban a munkatársaiban, ismerte erőssége-
inket, gyengeségeinket. Volt, aki az ő tanácsára vállalta 
az Intenzív osztály főorvosi munkáját, volt olyan akit fél 
év oktatása után már a budavári szakrendelésre küldött 
pár hónapos kisegítésre és olyan is volt, aki pályafu-
tása során négy szakképesítést is szerzett. Remek 
kézügyességgel rendelkezett. Minden új munkatársát 
maga tanította injekciózni – mely gyakorlatot tőle tanul-
va én is követek –, mert a szakmai fogások így adható-
ak át a legkisebb hibával, legeredményesebben. Sokan 
azt gondolják, hogy szigorú volt az osztályához is, de 
ez nem igaz. Rendet tartott és ez helyes és különösen 
fontos, egy nagy osztály életében.

Nem az írás volt a kenyere. Keveset, de nagyon célra 
törően publikált. Így Gáspárdyval a világon elsőként 
mutatták ki synoviában az LE sejteket polyarthritises 
betegben, melyet később a szakirodalom megerő-
sített. Igazán az érdekelte, amit ma „unmet needs”-
nek, magyarul talán legjobban kielégítetlen szükséglet-
nek, jogos igényeknek, megoldásra váró feladatoknak 
nevezhetnénk. Magyarországon valószínűleg ő hasz-
nált először parenterális methotrexatot rheumatoid 
arthritisben, mert amikor 1989-ben az osztályára kerül-
tem, ez már rutin terápiás eljárásnak számított. Ő 
volt az intraarticularisan adott hyaluronsav első hazai 
kipróbálója. A kis esetszám miatt eredményeinket nem 
közöltük szakmai folyóiratban, hanem csak nagy nyilvá-
nosságot biztosító hazai előadáson számolt be tapasz-
talatainkról. Írt a mozgásszervi fejlődési és tartási rend-
ellenességekről: az „Országos Reuma és Fizioterápiás 
Intézet Jubileumi Évkönyv 1951–1971”-ben Molnár 
Évával és Walko Rózsával a dysostosis cleido-cranialis-
ról, majd a Gömör Béla és Bálint Géza szerkesztette 
1989-ben megjelenő reumatológiai szakkönyvében a 
„Traumás, statikus mozgásszervi elváltozások és fejlő-
dési rendellenességek reumatológiai vonatkozásairól” 
címmel. Talán nem véletlen, hogy ő, akinek gyönyörű 
tartása volt és az ORFI egyik legcsinosabb, legjobban 
öltözött orvosa volt, írta ezeket a fejezeteket!

Szakmai ambíciója az volt, hogy reumatológus osz-
tályvezető főorvos legyen az ORFI-ban. Tudta, hogy az 
ő helyzetében csak akkor érheti ezt el, ha elvei dacára 
megadja a „Császárnak, ami a Császáré” és belép 
az MSZMP-be, majd 1974-től elvégezi a Marxizmus-
Leninizmus Esti Egyetemet is. Másokkal ellentétben 
azonban soha nem mondta, hogy „belülről” szeretné 
megjavítani a pártot, a szocialista rendszert. Kevesen 
tudják, hogy Megyeri Ágnes 1972–1978 között az 
egykori SZOT Rózsadombi Gyógyüdülőben (ma eufe-
misztikus elnevezéssel Elysium társasház) „munkaidőn 

túli” orvosi feladatokra kapott megbízást az ORFI akkori 
főigazgatójától Dr. Farkas Károlytól. 

Dr. Kispál Margit nyugdíjba vonulása után, ambíciói-
hoz képest viszonylag későn lett osztályvezető. 1983 
és 1997 között vezette az ORFI G osztályát. 1984-ben 
az ORFI újonnan kinevezett főigazgatója őt kérte fel 
helyettesének, így ő lett az ORFI első női főigazgató-
helyettese. Munkájára az Intézetnek nagyon is szük-
sége volt, hiszen főigazgatója, Korondi István szemész 
volt és az Intézetbe kívülről került, így sem szak-, sem 
helyismerettel nem rendelkezett. Ekkor az Intézet 25 
gyógyító osztályból (ebből 14 reumatológiai osztály), 
ambulanciákból diagnosztikus egységekből állt a több 
mint ezerágyas (legmagasabb ágyszám 1420 volt) Inté-
zet! A Kádár-féle puha diktatúra korszakában, a gyorsu-
ló gazdasági hanyatlás, a hazai egészségügy technikai 
fejlettségének a nyugattól való fokozódó lemaradása 
során, vezetőként törvényszerűek voltak a konfliktusai 
az Intézetben. Volt tartása, kiállása, vállalta a konfrontá-
ciókat. Hosszú éveket töltve az ORFI-ban, volt vélemé-
nye az egyes osztályokról, osztályvezetőkről. Jól látta 
az erényeket, de az esendőségeket, gyengeségeket is. 
Hirtelen indulatú, de gyorsan megbocsátó természetű 
volt, haragot nem tartott. Jó kapcsolatot tartott dr. 
Merétey Katalinnal, az Immunlabor vezetőjével, aki mel-
lette lett tudományos főigazgató-helyettes. Mindketten, 
minden eszközt szerettek volna megragadni az intézet 
betegei számára, a betegellátás javítására. 

Jól látta a pillanat megismételhetetlenségét. 1989. 
október 23-án 11 óra felé összehívott minket. Az osz-
tályt rövid időre átadtuk egy másik osztály orvosának 
és kivonultunk a Kossuth térre, hogy a déli harangszó 
után együtt hallgassuk meg a Magyar Köztársaság kiki-
áltását. Más ORFI-s osztály nem volt ott rajtunk kívül, 
mert munkanap volt akkor is, csakúgy mint 33 évvel 
korábban és csakúgy mint 28 évvel korábban mint 
amikor ő lépett be az ORFI-ba. Nem gondolta, hogy 
főigazgatója Dr. Korondi István után, igaz kicsit később, 
1992-ben az új államrend kialakulásával neki is távoznia 
kell a posztjáról.

A Reumatológia Szakmai Kollégium tagja volt 1989-
1991 között, majd a Magyar Reumatológusok Egye-
sületének vezetőségi tagja volt 1992–1996 között, 
később a Magyar Reumatológia Haladásért Alapítvány 
Felügyelőbizottságának elnöki tisztségét töltötte be 
2005-ig. 

Nyugdíjazása után, 1997. december 30-tól az Inté-
zet Szervezési és Módszertani Osztályának vezetését 
vette át. Ekkor a Műszaki és Természettudományi 
Egyesületek Szövetsége (MTESZ) keretében működő 
Szervezési és Vezetési Tudományos Társaság (SZVT) 
tagja is volt. 

A reumatológia és fizioterápia helyzetét 2000-ben 
hatalmas munkát végezve, egyedül nagyon pontosan 
írta le e lap hasábjain (Megyeri Ágnes dr. A reumato-
lógiai és fizioterápiás betegellátás helyzete 1999-ben. 
Magyar Reumatológia 2000, 41, 139–147.). Nagyon 
nagy szükség lenne, hogy ma, ugyanezzel a metodiká-
val újra megtegyék ezt az e feladattal megbízottak, mert 
így legalább a számok szintjén egyértelműek lennének 
a változások két évtized távlatában. 



2001. február 28-án végleg elhagyta az Intézetet. 
Ezt követően a XIII. kerületi Szegedi úti szakrendelőben 
Dr. Forrai Katalin főorvosasszony vezetése alatt dolgo-
zott nagy örömmel, lelkesedéssel újra klinikusként és 
itt a kerületben is fejezte be végül hivatalosan az orvosi 
munkáját.

Pályafutását állami és szakmai kitüntetésekkel 
ismerték el. 1989 előtt megkapta a „Kiváló Munká-
ért” és a „Hűséggel a nép egészségéért” kitüntetés 
aranyfokozatát, a rendszerváltozást követően pedig 
1997-ben a Magyar Köztársasági Érdemrend Kiske-
resztjét, 1998-ban MRE Jubileumi Emléklapot, 2012-
ben MRE Díszoklevelet, 2012-ben az Év szakorvosa 
kitüntetést vehette át Budapest XIII. kerületben. 

Hogy munkaszeretete családja rovására ment-e? 
Igen, biztos! De úgy gondolta, a családi élet megy 
magától, elég példát mutatni, így lesz teljes az élet. 
Mindig aggódott gyermekeiért, büszke volt három uno-
kájára. Szerette családját, de önmagát pusztította, ha 
mással nem, dohányzásával, amiról nem tudott lemon-
dani. Főorvos asszony sokat szenvedett halála előtt, és 
meg kellett érnie fia, Gyuri halálát is, melyet ép ésszel 
szinte fel nem foghatott. 

Szerette a komolyzenét. Érzéke volt a széphez. A 
hely szellemének megfelelően a Budai Arborétummal, 
a Szent István Egyetem Kertészettudományi Karával 
átlósan szemben a Villányi úton lévő házuk mögöt-
ti, nem is olyan kis kertet szépen művelte, lélekben 
közeledve Szent Ferenc Fiorettijéhez. Nem véletlenül 
választotta szülei és saját végső nyughelyéül a „feren-
ces király”, második honalapítónk IV. Béla által 1250-es 
években alapított templomot. A mariánus ferencesek 
belvárosi Alcantarai Szent Péternek szentelt templo-
mában rejtették el 20 évig gróf Batthyány Lajos első 
miniszterelnökünk testét a tragikus 1849. október 6-ai 
Újépületben történt kivégzése után. 1857. április 11-én 
Liszt Ferencet itt fogadták ferences konfráterré és ide 
temették végső nyughelyére 2020. december 17-én Dr. 
Megyeri Ágnest.

Milyennek látom életét? Teljességre törekvő asszony 
volt. Talán mégsem véletlenül tanult az egykori Studium 
Generale örökén. Generális Asszony, szeretett Főorvos 
asszony, Ágnes, Isten veled! Requiescat in pace! 

Bálint Péter Vince


