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In memoriam Gidai Erzsébet

2008. augusztus 19-én elhunyt Gidai Erzsébet 
egyetemi tanár, akadémiai doktor, a Magyar Tu-
dományos Akadémia Jövôkutatási Bizottságának 
alelnöke és korábbi elnöke, a soproni székhelyû 
Nyugat-Magyarországi Egyetem Közgazdaságtudo-
mányi Karának alapító dékánja, az ottani Doktori 
Iskola megteremtôje.

Halálával nagy veszteség érte a hazai és nemzet-
közi egészségügyet. Élete és munkássága példakép 
lehet valamennyiünk számára.

Gidai Erzsébet 1940-ben született. Igazi tanító-
mester volt, generációkat nevelt és oktatott, hallga-
tói számára igen nagy számban épített ki hazai és 
nemzetközi kapcsolatokat. Gidai Erzsébet nemzetkö-
zi szaktekintély volt szakmájában. A Marx Károly  
Közgazdaságtudományi Egyetem elvégzése után az 
ELTE-n pszichológus oklevelet is szerzett másoddip-
lomaként. Egyetemi doktori védése 1966-ban volt, 
kandidátusi disszertációját Berlinben védte meg 
1975-ben, míg 1988-ban az MTA doktora fokozatot 
szerezte meg, akadémiai doktori értekezése két év-
vel késôbb könyv formájában is megjelent az Akadé-
miai Kiadó gondozásában. Az egészségügyi ellátás 
gazdasági-közgazdasági kérdéseinek aktuális meg-
világítása területén egyedülállót alkotott.

Életét meghatározták a Semmelweis Orvostudo-
mányi Egyetemen eltöltött évek, 1963–1997 között. 
Elôbb címzetes egyetemi tanári, majd 1996-ben 
egyetemi tanári kinevezést kapott. Alapító tagja 
volt az MTA Jövôkutatási Bizottságának, és an-
nak elnöki tisztét hosszú idôn keresztül betöltötte, 
vezetôségi tagja volt a Nemzetközi Jövôkutatási 
Szövetségnek is, melynek felkérésére 1990-ben 
Jövôkutatási Világkonferenciát szervezett Budapes-
ten több ezer részvevôvel. A Magyarok Világszövet-
ségében példaértékû szerepet vállalt, országgyûlési 
képviselôként a bajba jutott embereken mindig segí-
tett, igazi karitatív lélekszemlélettel bírt.

Személyesen nagyon sokat köszönhetek Gidai pro-
fesszor asszonynak.

Orvostanhallgatóként pozitív szemléletû, széles 
látókörû világlátást adott számomra, szervezésbôl, 
egészségügyi-gazdasági szakterületrôl egyedülálló 
ismereteket adott át nekem, továbbá a fi atal generá-
ciónak. Példaértékû munkát alkotott. Az Országos 
Tudományos Diákköri Konferenciák és Találkozók 
megszervezésének igazi nagymestere volt, a Sem-
melweis Orvostudományi Egyetem diákjai éveken 
át sikert sikerre halmoztak irányításával a hazai 

és nemzetközi megmérettetéseken. Orvosegyete-
mi Kollégiumokban – fôként az általam szervezett 
„Rezsô téri estéken” – éjszakába nyúló vitaindító 
elôadásokat tartott. Példátlanul nagy tisztelete volt 
a hallgatók körében. A sorozat: „Külföldrôl vám-
mentesen” elôadás blokkokban mindig kritikusan 
szólt a nyugati világról is, ezen ôszinte, kritikus 
szemlélete mindenkit lenyûgözött. Frankfurti tanul-
mányutam során tapasztaltam, hogy az ô könyvét 
oktatják Deppe professzorék a Goethe Egyetemen, 
Frankfurtam Mainben.

Korán elhunyt orvos-sebész férje mindent meg-
tett szülôföldje, Erdély felemelkedéséért, így nem 
csoda, hogy Tôkés László igaz barátjának vallotta 
ôt, Selyem Zsombort. Gyermekei: Réka és Zsombor 
számára is örök példakép lehet mindkettôjük igaz 
helytállása.

A kilencvenes évek komoly, kedvezô változást 
hoztak a professzor asszony életében. Gidai Er-
zsébet Sopron városa számára létrehozott egy iga-
zi egyetemi tudásközpontot. A Szegedi József At-
tila Tudományegyetemen megkezdett egészségügyi 
közgazdász és szakmenedzser szakirányú képzés 
alapjaira építve megalapította Sopron városában 
a Közgazdaságtudományi Szakot, majd 2000-ben 
a Közgazdaságtudományi Kart, melynek dékánja 
volt 2006-ig. Doktori Iskolát hozott létre, melyet a 
legnagyobb magyarról Széchenyi Istvánról nevezett 
el, a Doktori Iskolát haláláig vezette. Az ott folyó 
oktatómunka keretében magyar és német nyelven 
oktatott munkatársaival orvosok, fogorvosok és 
gyógyszerészek számára egészségügyi menedzs-
ment, orvos-közgazdász, és kórházgazdaságtan 
tantárgyat, és a képzések végeztével a résztvevôk 
posztgraduális doktori diplomát kaptak, illetve 
többen a doktori képzést követôen habilitációs dip-
lomát is szereztek. Több hazai, de osztrák és német 
kutató is kapott címzetes egyetemi docensi, illetve 
címzetes egyetemi tanári, valamint egyetemi ma-
gántanári kinevezést az általa vezetett közgazda-
ságtudományi karon.

Tisztelôi és pályatársai mély részvéttel, augusztus 
29-én vettek tôle végsô búcsút a Rákoskeresztúri Új 
Köztemetôben.

Kedves Erzsike, tisztelt Professzor Asszony!
Emlékedet örökké megôrizzük, nyugodjál békében!

Hálás tanítványod:
Prof. dr. habil. Schmidt Péter CSc.

az orvostudomány kandidátusa, 
egyetemi magántanár
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Prof. dr. Gidai Erzsébet halálára

Gidai professzor asszonyt több mint 30 éve ismer-
tem meg, amikor WHO-tanácsadóként alkalmam 
volt egy konferenciára utazni az akkori NDK-ba. 
Feltûnt nekem a kolléganô, akinek nemcsak okos 
megnyilvánulásai voltak, hanem csinos, világot járt, 
energikus személy volt, és a németet bájos magyar 
akcentussal beszélte.

Késôbb találkoztam vele az általa vezetett intézetben, 
a Semmelweis Egyetemen, majd a Nyugat-Magyar-
országi Egyetem gazdasági fakultásának alapítójaként 
Sopronban. Sugárzott az ötletektôl és az energiától. Az 
évek során számos tevékenységet végzett. Ezek közé tar-
tozott az orvosok, gyógyszerészek és az ápolószemélyzet 
posztgraduális masterképzésének felépítése nemcsak 
Sopronban, hanem Szegeden és Budapesten is.

Ezekben az idôkben számos alkalmam volt vele 
dolgozni és osztozni eredményeiben, különösen, mert 

bemutathattam az egészség-gazdaságtan területét. 
Alapító dékánként különleges adottsága volt a mun-
katársakat bevonni a kezdeményezéseibe, motiválni 
ôket, és a tudományos tevékenységbe kifejezetten po-
zitív atmoszférát teremteni.

Utolsó nagy tette volt egy nagy aula és két kisebb 
elôadóterem építésének ötlete az egyetem udvarán, 
amellyel a Nyugat-Magyarországi Egyetem számá-
ra egyedülálló megjelenést kölcsönzött.

A német nyelvû térség jelentôs intézménye, az 
Osztrák Egészség-gazdaságtudományi Társaság meg 
tudta nyerni állandó elôadóként Gidai professzor 
asszonyt. A nyolcvanas évek óta adott elô egyetemi 
kurzusokon, szemináriumokon, az általam alapított 
vitafórumon, Sopronban. Mint a Nyugat-Magyaror-
szági Egyetem doktorandusz iskolájának a vezetôje, 
számos tanulmányi kirándulást szervezett különbözô 
országokba; megsokszorozta a doktoranduszok szá-
mát a német nyelvû országokból.

Súlyos betegsége ellenére a végsôkig hallatlan ener-
giával, veleszületett patriotizmussal, önakarattal és 
megbízhatósággal tevékenykedett.

Prof. dr. Gidai asszony a hallgatók, a doktoranduszok 
és a PhD-várományosok számára egy megértô anyai se-
gítség: tanító és tanácsadó volt. Nagy elméleti tudását 
lelkesedéssel közvetítette, és ebbe a hallgatókat is be 
tudta vonni.

Az Osztrák Egészség-gazdaságtudományi Társa-
ság (ÖGGO) – és különösen én, az intézmény ala-
pítója – egy szeretetreméltó partnert veszített el, és 
hiányolom ôt mint kutatót, tanítót és számos újítás 
kezdeményezôjét.

Gyászolja ôt és megôrzi emlékét az Egészségügyi 
Gazdasági Szemle szerkesztôsége és olvasótábora is, 
mint egykori szerkesztôségi tagét és számos értékes 
cikk szerzôjét.

Prof. dr. dr. hc. Josef Dézsy
az ÖGGO ügyvezetôje és tiszteletbeli elnöke

a soproni Nyugat-Magyarországi Egyetem 
professzora




