
Állatorvosdoktor, a sebészeti és szemészeti tanszék és klinika vezetô tanára
1948-tól 1957-ig, a röntgenológia és a szemészet mûvelôje, több új mûtétet
bevezetô sebész.

Kómár Gyula 1904. március 5-én született Aszódon, iparos családból. Érett-
ségi után a M. kir. Állatorvosi Fôiskolára iratkozott be, ahol 1928-ban sum-
ma cum laude minôsítéssel állatorvossá avatták. 1929-ben Manninger Rezsô
professzor intézetében készített értekezése alapján állatorvos-doktori foko-
zatot szerzett. Ezután mint gyakornok Berrár Mihály professzor mellé került
a sebészeti és szemészeti klinikára, ahol késôbb tanársegéd, majd elsô ta-
nársegéd lett. 1931-ben hosszabb idôt töltött a bécsi állatorvosi sebészeti kli-
nikán, ahol fôként röntgenológiával foglalkozott. 1934-ben Gyomára került
járási magyar királyi állatorvosnak, onnan pedig 1937-ben járási fôállator-
vosnak Orosházára. 1945 nyarán Csongrád megyében törvényhatósági fôál-
latorvos lett.

1948. október 15-én megbízták a Magyar Agrártudományi Egyetem Állat-
orvostudományi Kara sebészeti és szemészeti klinikájának vezetésével. Ezt a
tisztet 1957-ig töltötte be, majd viszonylag korán, hazánk legújabb kori törté-
nelmének hajnalán, de félreértésektôl terhelt idôszakában, 1957-ben igazság-177
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talanul kellett klinikájától megválnia. Nyársapát tanyaközpont körzeti, majd
a ceglédi ambulancia beosztott állatorvosa volt. 1958 januárjában a Ceglédi
Állatkórház igazgatójává nevezték ki. Az addig kis betegforgalmú, viszonylag
szerényen berendezett kórház betegállományának létszáma Kómár professzor
tízévi vezetése alatt a sokszorosára növekedett. Kómár professzor úgyszólván
sebészeti klinikává tette a kórházat.

Kómár Gyula elsôsorban gyakorlati szakember volt, a diagnosztika és a mû-
tét napi munkájához tartozott. A pata mûtéti, a patarák radikális mûtéti, a lovak
cryptorchid mûtéti eljárásának kidolgozása a nevéhez fûzôdik. A szem beteg-
ségeivel és a lovak látásának pontosabb megállapításával is sikeresen foglal-
kozott. Professzori tevékenységének idôszakában fejlôdtek tovább az állat-
kórházak, sokat tett személyes mûtéti bemutatásaival is a sebészi tevékenység
elterjesztéséért és fejlesztéséért.

Az oktatómunkát nagyon szerette. Elôadásait, betegbemutatóit, a vizsgázta-
tást mindig maga tartotta. Végtelen türelemmel oktatta hallgatóit, szeretettel és
megbecsüléssel végzett, gyakorlati igényû oktató-nevelô munka volt jellemzô
tanári pályájára. Jól rendszerezett, világos stílusú, gyakorlati példákkal illuszt-
rált elôadásait mindenki élvezettel hallgatta.

Szakmai és oktatói tevékenységével szorosan összefüggött jegyzet- és tan-
könyvírói munkája. 1953-ban jelent meg az Állatorvosi szemészet címû tan-
könyve, amelyet 1961-ben a második átdolgozott és bôvített kiadás köve-
tett. 1968-ban Szutter Lászlóval közösen, jelentôsen átdolgozva, német nyel-
ven, Tierärztliche Augenheilkunde címen, az Akadémiai Kiadó gondozásában
jelentették meg ezt a munkát. A könyv kedvezô nemzetközi fogadtatásá-
nak egyik bizonyítéka, hogy 1972-ben japán nyelvre lefordítva, Tokióban is
kiadták. Kómár Gyula az állatorvosi szemészet mellett átfogta az állatorvo-
si sebészet egész területét, amelynek eredményeként megjelent Állatorvosi
sebészet. A fej és a törzs sebészete (1955), továbbá A végtagok sebészete (1960)
címû könyve.

Munkássága elismeréseként a British Equine Veterinary Association tisztelet-
beli tagjai sorába hívta, de ô ezt betegségére hivatkozással elhárította. 1953-ban
a Felsôoktatás Kiváló Dolgozója kitüntetést kapta meg.

Kómár professzor az oktatómunkát szeretô, halk szavú, igazságkeresô, em-
berbaráti érzéssel áthatott, melegszívû egyéniség volt. Szaktudományai iránti
szeretet, lelkesedés, kitartó, következetes munka, töretlen akarat jellemezte.

Egészségi állapota 1962-tôl kezdôdôen állandóan romlott, s 1968-ban, alig
64 éves korában elhunyt. Budapesten temették el.

Az utókor Kómár-emlékplakettet alapított, Kómár-emléknapokat rendez.
Aszód 2004-ben díszpolgárává választotta. A VI. Kómár-emléknapon, 2005. már- 178
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cius 5-én avatták fel Aszód Szabadság terén Kómár professzor bronzból készült
szabadtéri szobrát (Domonkos Béla alkotása). 
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