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„Azok a barátaink, akiket 
elveszítettünk, nem a földben 
pihennek, hanem bent lakoz-
nak a szívünkben.” 

Alexandre Dumas

Kedves mari!

Elmentél. Itt hagytál bennünket, és nem készülhettünk 
fel a búcsúra. A pénteket még vé gigdolgoztad, és hétfőn 
jött a hír, hogy kórházba kényszerültél, üzentél, a hé - 
ten ne számítsunk Rád. És másnap megtudtuk, hogy 
végérvényesen legyőzött a kór, mely ellen hosszú évek 
óta oly hősiesen küzdöttél. Hi vatalosan nem tudtunk  
a betegségedről, csak aggódtunk Érted. Minden ne-
hézség ellenére végezted a munkádat az utolsó per-
cig: tantermi előadások magyar, német és angol nyel-
ven, gyakorlatok, foglalkozás a TDK-s diákokkal, fiatal 
kollégáink felkészítése Hongkongra az FDI kongresz-
szusra, a pécsi Árkövy Vándorgyűlésre. 

Dr. Albrecht mária egyetemi docens, az orvostudo-
mány kandidátusa pályáját a Semmelweis Orvostudo-
mányi Egyetem I. sz. Pathológiai és Rákkutató Intéze-
tében kezdte a fogorvosi diploma kézhez vétele után, 
kórbonctant és kórszövettant oktatott Lapis professzor 
úr igazgatása alatt. A Mikszáth Kálmán térre, a Konzer-
váló Fogászati Klinikára 1975-ben érkezett Bánóczy 
professzor asszony meghívására. Hozta a szorgalmat, 
az igényességet. Oktatta a konzerváló fogászat, a klini-
kai fogászat, a preventív fogászat tantárgyakat, a kon-
zerváló fogászati propedeutika vezetője volt a klinikán. 
Szakrendelést vitt a diabeteszes betegek számára, el-

látta gondozásukat. Tudományos munkásságát is e te - 
rü leten fejtette ki legfőképp. Számtalan magyar, német  
és angol nyelvű előadás, közlemény, könyvfejezet, sőt 
könyv is született eredményeiből. Tudományos diák-
körös hallgatói sok előkelő díjjal dicsekedhetnek Rek-
tori pályázaton, TDK konferencián való részvételük 
eredményeképpen. Közülük ma már sokan oktató tár-
saink, kutatásainak folytatói. Szervezett a philadelphiai 
Penn Egyetemre hallgatói cserét, volt meghívott előadó 
a pécsi orvosegyetemen, és konferenciákon, a Sem-
melweis Egyetem Doktori Programjában, konzulense 
sok diplomamunkáját író hallgatónknak. Munkásságát 
fémjelzi a keze alól kikerült megszámlálhatatlan fog- 
orvos, fogszakorvos, akik közül sokaknak mentorként 
segített a szakvizsgára való felkészülésben. Oktatott, 
sőt jegyzeteket jelentetett meg a szakdolgozói képzés  
erősítésére. Tanfolyamokat tartott többek közt a speciá-
lis ellátást igénylő betegek, az infekció kontroll, a dia-
betes mellitusban előforduló fog- és szájbeteg ségek 
tárgykörben a fogorvos kollégáknak. De egyénisége 
értékei közé nem csak a szakmaiság, az erős tudomá-
nyos oldal tartozott. Zenei műveltsége, művészi haj-
lamai tették teljessé a mindennapjait. Szeretetteljes, 
biztos hátteret nyújtott az utolsó pillanatig édesanyjá-
nak, nagynénjének azok távozásáig. Ahogy mi is min-
dig számíthattunk rá, számíthatott rá a testvéröccse  
is, akivel egymás fő támaszai voltak. 

Albrecht tanárnő emlékét őrizzük, ápoljuk, szerete-
tünkben megtartjuk!
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