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Dr. Markói Béla 1923-ban született Balassagyarmaton. Szülővárosában érettségizett, majd a II. 

világháború alatti katonai szolgálat és a francia hadifogság miatt megszakadt egyetemi 

tanulmányait 1951-ben fejezte be.  

 

Egyetemünk volt egyetlen munkahelye, ahol 28 éven át oktatott gyakornoki, tanársegédi és 

adjunktusi minőségben úgy, hogy egy rövid ideig igazgatói titkári és kollégiumi nevelőtanári 

feladatokat is ellátott. Egyetemi pályafutásának leghosszabb részét a Belgyógyászati Klinikán 

töltötte, ahol több mint 20 évfolyam gyakorlati oktatásában vett részt, és meghatározó szerepe 

volt a kisállatkórház betegellátó munkájában. Állatorvosi munkáját példamutató 

lelkiismeretességgel végezte, a kisállatok belgyógyászati betegségei terén szerzett széleskörű 

tapasztalatai a szakterület elismert szakemberévé tették. A hallgatók nemcsak a magas 

színvonalú állatorvosi munkát, hanem az állattulajdonosok irányába érzett empátia és az velük 

való kapcsolatteremtés fontosságát is megtanulhatták mellette. Oktatómunkájának fontos részét 

képezték a vidéki általános állatorvosi munkát bemutató kiszállásos gyakorlatai is, ahol a 

hallgatók megismerhették, hogy az állatorvosi munka iránti elkötelezettség hogyan társul benne 

széles irodalmi, művészeti és zenei műveltséggel. 

 

A Belgyógyászati Klinikáról a Továbbképzési Osztályra kerülve az állatorvosi továbbképzés és az 

ebben az időben meginduló szakállatorvos-képzés szervezésében és lebonyolításában vett részt, 

ahol jól tudta szervezőkészségét, az adminisztratív jellegű munka iránti érzékét kamatoztatni, és 

nagy előnyt jelentettek széles körű szakmai tapasztalatai és a kollégákkal kialakult személyes 

kapcsolatai is. Oktató-nevelő, valamint gyógyító munkájának elismerését miniszteri és rektori 

kitüntetések és dicséretek jelzik. Betegsége miatt a nyugdíjkorhatár elérése előtt kellett 

nyugdíjba vonulnia, de nyugállományban is számíthattak a kollégák tapasztalataira.  

 

Markói Béla 1999. július 27-én hunyt el. Hamvait szűk családi körben helyezték el a 

Rákoskeresztúri új köztemetőben. Kollégái, tisztelői, barátai a Szent István Bazilikában 1999. 

augusztus 18-án tartott gyászmisén búcsúztatták. Személyében egy, a hivatás iránt elkötelezett, 

lelkiismeretes, derűs, mindenkihez kedves, a nehézségeket és az alkalmi feszültségeket humorral 

feloldó kollégát veszített a szakma. 
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