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H I R D E T É S

 » „Ha valaki az orvosi szakmát 
választotta, az érezze is hiva-
tásának. Magyarán: nemcsak 
könnyű helyzetben kell felölteni 
a fehér köpenyt, hanem nehéz 
helyzetben is helyt kell állni. A 
megfutamodás nem megoldás” – 
üzente fi atalabb pályatársainak.

BENEDEK ISTVÁN NEVES MAROSVÁSÁRHELYI ORVOSPROFESSZOR MEGFERTŐZŐDÖTT A KORONAVÍRUSSAL, CSÜTÖRTÖKÖN TEMETIK

Elhunyt az erdélyi hematológiai iskola atyja
Meghalt az erdélyi hematológiai isko-
la megteremtőjeként számontartott 
Benedek István. A marosvásárhelyi 
orvosprofesszor megfertőződött a 
koronavírussal az általa létreho-
zott Szentgyörgy utcai klinikán, 
ennek szövődményeként kétoldali 
tüdőgyulladást kapott, és nem tudott 
kigyógyulni belőle.

 » SZUCHER ERVIN

T egnap hajnalban, 72 éves korában 
elhunyt Benedek István marosvásár-
helyi orvosprofesszor, akit a szakma 

az erdélyi hematológiai iskola megterem-
tőjeként tart számon. Az egyetem elvégzé-
se óta közel fél évszázadon keresztül állt 
a gyógyítás szolgálatában. Az ő nevéhez 
fűződik a mára európai szinten működő 
marosvásárhelyi hematológiai és csontve-
lő-átültetési klinika, valamint a Carit-San, 
a város első és mindmáig egyetlen ma-
gyar járóbeteg-rendelője. 2001-ben az első 
csontvelő-átültetést végezte Romániában 
egy felnőtt páciensen, és számos országos 
orvosi premier köthető nevéhez.

Egyetemi tanárként számos hematoló-
gust formált az erdélyi kórházak számára. 
Az ismert szakember többedmagával he-
tekkel ezelőtt az általa létrehozott Szent-
györgy utcai klinikán fertőződött meg 
koronavírussal. Ennek szövődményeként 

kétoldali tüdőgyulladás végzett a sür-
gősségi kórház intenzív osztályán fekvő 
orvossal. Benedek Istvánt nemcsak isko-
lateremtőként, klinikaalapítóként és szá-
mos tudományos dolgozat szerzőjeként 
ismerték; szinte nem telt el olyan nap, 
amikor legalább huszonöt, a Székelyföld 
minden szegletéből érkező beteget meg 
ne vizsgált volna. A páciensek és a hoz-
zátartozók elmondása szerint az a doktor 
volt, akihez a beteg jajgatva vánszorgott 
be, netán hordágyon hozták, és kis idő 
múlva lábán távozott.

Benedek István közösségi ember volt, 
aki sokáig úgy érezte, az RMDSZ-ben poli-
tizálva még többet tud tenni a székelyföl-
di, marosszéki és főként marosvásárhelyi 
magyarságért. Tekintélye, tapasztalata, 
kiegyensúlyozottsága és a nemzeti ügye-
kért való elkötelezettsége a városi szervezet 
élére, illetve a helyi önkormányzati testület 
frakcióvezetői tisztségébe emelte. Amikor 
úgy érezte, hogy személye már nemkívána-

tos bizonyos magasabb szinten politizáló 
társai számára, méltóságteljesen felállt, és 
átadta a helyét.

A Krónika április elején, a világjárvány 
Romániába való berobbanása kapcsán 
szólaltatta meg utoljára Benedek Istvánt. 
„Ha valaki az orvosi szakmát választotta, 
az érezze is hivatásának. Magyarán: nem-
csak könnyű helyzetben kell felölteni a 
fehér köpenyt, hanem nehéz helyzetben is 
helyt kell állni. A megfutamodás nem meg-
oldás” – üzente a fi atalabb pályatársainak. 
„Az orvosok is emberek, és az emberek 
közt is vannak ilyenek is, meg olyanok is. A 

hisztériás hangulat miatt sokan túlságosan 
megijednek, bepánikolnak. Féltik a maguk 
és szeretteik életét – ami egyébként termé-
szetes. Az ilyen kollégákat is meg lehet ér-
teni. Az más, hogy én személy szerint nem 
értem meg őket. Most is azt vallom, hogy 
az orvos feladata a betegellátás – minden 
körülmények közt” – fogalmazott. Ő és kol-
légái a végsőkig kitartottak. Tömeges meg-
fertőződésük után azonban a hatóságok 
kénytelenek voltak ideiglenesen bezárni a 
klinikát. Benedek Istvánt csütörtökön dél-
után 2 órakor a református temetőben kísé-
rik utolsó útjára.
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Benedek István Vásárhely egyetlen magyar járóbeteg-rendelőjének megalapítója volt




