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Középiskoláit a Debreceni Református Kollégiumban, egyetemi tanulmányait a Debreceni 
Tisza István Tudományegyetem Orvosi Fakultásán végezte. 1944-ben avatták orvosdoktorrá. 
 
1941-ben az Élettani és Általános Kórtani Intézetben elıbb díjtalan, majd díjas gyakornok, ill. 
tanársegéd volt. 1948-tól – a Kórélettani Intézet megalakulásától – 1954-ig adjunktus. 1954-
ben egyetemi docensi, 1969-ben egyetemi tanári kinevezést nyert.  1961-ben az 
orvostudomány kandidátusa fokozatot nyerte el a „Hypothermia hatása a tengerimalac 
anaphylaxiás shockjára” c. disszertáció megvédésével. 1974-ben az orvostudomány doktora 
fokozatot szerezte meg a „Hypothermia hatása az arthus- és shwartzman-reactiókra” címő 
disszertációjával. 
 
Az oktató- és tudományos munkában 1941 óta vesz részt. Kezdetben élettant, kórélettant, 
majd mintegy 10 éven át biológiát, 2 éven kersztül pedig mikrobiológiát is oktatott mint 
gyakorlatvezetı, illetve mint elıadó. 
 
Tekintve, hogy a Kórélettani Intézet igazgatója, Kesztyüs Loránd professzort, hosszú éveken 
át mint dékán, illetve mint rektor mőködött, fenti  tárgyakból az orvostanhallgatók 
vizsgáztatása is fıleg rá hárult. Az 1950-60-as években a Testvér-, illetve Védıdı- és 
Ápolónıképzı tanfolyamokon adott elı élettant és kórélettant. 1954-tıl 10 éven keresztül volt 
a III. évfolyam fınöke. 
 
12 éven át vett részt az Egyetemi Felvételi Vizsgabizottság munkájában mint kérdezı, illetve 
mint vizsgabizottsági elnök. Az Országos Szakorvos-képesítı Vizsgabizottságnak 1958-tól 
1980-ig volt tagja. 
 
Több magyar tudományos társaság vezetıségi tagja volt. 1978-ban a Magyar Élettani 
Társaság Vándorgyőlésének rendezı elnöke. Tagja az Európai Allergológiai Akadémiának. 
1979-ben az MTA Interkozmosz Tanács  Orvosbiológiai  Szakbizottság tagjává nevezték ki. 
 
40 nemzetközi kongresszuson vett részt, illetve tartott elıadást (immunológiai, allergológiai, 
kórélettani, valamint őrbiológiai tárgykörben). 
 
A Magyar Asztronautikai Társaság Regionális Csoportjának elnöke. A Debreceni Akadémiai 
Bizottság Sportbiológiai és mozgásszervi Munkabizottság elnöke. Az MTSZ Szövetségi 
Tanácsának tagja. A Szent István Szeretet és Egészségügyi Alapítvány kuratóriumának 
elnöke. A DOTE Filatelisták Baráti Körének elnöke. 
 
185 tudományos közleménye és 3 könyvrészlete jelent meg hazai és külföldi (angol, amerikai, 
német, svájci) szakfolyóiratokban. 
 



Jelentıs irodalmi visszhangot kiváltozz kutatási területei: kétértékő kationok hatása az 
adrenalin reakcióira, több állatfajtából származó fibrinogen, myosin és actin 
antigéntulajdonságai, a hypothermia hatásmechanizmusának feltárása és hatása az 
anaphylaxiára, az allergiás és Schwartzman-reakciókra,  az endotoxin hatásmechanizmusának 
vizsgálata; a lypmphokinek tulajdonságainak tanulmányozása; a procoagulans factor szerepe, 
az izomatrophia létrehozása különbözı módszerekkel; az őrkutatásban részt vett patkányok 
izmainak és csontjainak elváltozásai és readaptatiója, az osteoporosis gyógyszeres kezése. 
 
Szakmai munkája mellett aktívan részt vett az ifjúsági sportmozgalomban mint a DEAC 
vezetıségi tagja, illetve 1973-74-ben a DEAC elnöke. Az Egyetemi Sportbizottságnak – 
1991-ig nyugdíjba vonulásáig – elnöke volt. 
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