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Lambrecht Miklós a neves paleontológiai szakíró, Lambrecht Kálmán fiaként született 
Budapesten. Középiskoláit egyházi (budapesti bencés, pécsi cisztercita) gimnáziumban végezte, 
ennek ellenére ateista-materialista elveket vallott. Pécsett avatták orvosdoktorrá 1947-ben. A 
következő évben megnősült, felesége Kristóf Gizella, aki 1991-ben bekövetkezett haláláig 
ugyancsak tagja volt a Magyar Orvostörténelmi Társaságnak. 

Az ifjú orvos – apja nyomdokain haladva – erős biológiai, ezen belül főként sejtbiológiai 
érdeklődésű volt. Ez irányú hajlamait a kórbonctan-kórszövettan területén vélte legjobban 
érvényesíthetőnek, s ezért a Rókus és az István, majd 1953-tól a Péterffy Sándor utcai Kórház 
proszekturáján vállalt beosztást és szerzett kórboncnok szakorvosi képesítést (1956). Itt 
kapcsolódott be az 1956-os szabadságharcba, amelyben való aktív részvételéért hat év 
börtönbüntetéssel sújtották. Szabadulása után a Korányi Frigyes és Sándor Kórház proszekturáján 
kapott segédorvosi beosztást; innen ment nyugdíjba 1982-ben. Kórboncnoki munkásságát az 
általa készített 7800 boncjegyzőkönyv őrzi.  

1973-ban belépett a Magyar Orvostörténelmi Társaságba, amelynek keretei között politikai 
diszkriminációktól mentesen végezhetett tudományos munkát. Biológiai érdeklődését biológia-
történeti irányba terelve főként a darwinizmus kialakulásával és hatásával foglalkozott. Alacsony 
nyugdíjának kiegészítése céljából a Semmelweis Orvostörténeti Múzeumtól szaktanácsadói állást 
is kapott, s így nyugodtan végezhette biológiatörténeti kutatásait, sőt Goethe természettudományi 
munkássága iránti szenvedélyes érdeklődését is kielégíthette. 1974-ben vezetőségi tag, 1980-tól az 
elnökség tagja, az Általános Tudománytörténeti Szakosztály alelnöke, az Orvosi 
Szaknyelvtörténeti Bizottság elnöke lett és beválasztották az Orvostörténeti Közlemények 
Szerkesztőbizottságába. Tagja volt a Nemzetközi Orvostörténeti Társaságnak, továbbá a Magyar 
Biológiai Társaságnak és a MTESZ Tudomány- és Technikatörténeti Bizottságának. 1982-ben 
Weszprémi Emlékéremmel tüntették ki. Számos tudománytörténeti előadásán túlmenően 
közleményei jelentek meg az Orvostörténeti Közlemények,2 a Halle–Wittenbergi Luther Márton 
Egyetem Egyetemtörténeti Közleményei és az Orvosi Hetilap c. szakfolyóiratokban, valamint a 
Búvár, a Természet Világa és más ismeretterjesztő kiadványokban és tudós-életrajz 
gyűjteményekben. Utóbb Társaságunktól, sőt az orvostörténelemtől is elfordult; tisztségeiről 
lemondott és biológia-történeti tevékenységét a Biológiai Társaság, valamint a MTESZ 
Tudomány- és Technikatörténeti Bizottsága keretei között folytatta, majd minden idejét a 
Miskolci Szabadegyetemen tartott előadásainak, a Történelmi Igazságtétel Bizottságban végzett, 
valamint – harcos ellenzékiként – önkormányzati képviselői tevékenységének szentelte.  

Mint hosszú éveken át erős dohányos, az utóbbi években sokat szenvedett érszűkülettől és 
lábszárfekélytől. 71 éves korában agyvérzés vetett véget életének. Az „56-os forradalmár orvos” 
elhunytáról a napi sajtó is megemlékezett. 



  
                                                 
1 Forrás: Karasszon Dénes: Lambrecht Miklós (Bp. 1921. okt. 10. – Bp. 1992. aug. 3.). = Orvostörténeti 
Közlemények 133–140 (1991–1992) pp. 250–251.  
2 Lambrecht Miklósnak az Orvostörténeti Közlemények hasábjain megjelent publikációi közül az alábbiakat 
emeljük ki (– a szerk. összeáll.):  
Lambrecht Miklós: Magyar kutatók a klasszikus citológia korszakában. = Orvostörténeti Közlemények 82 
(1977) pp. 91–101.  
Lambrecht Miklós: Virchow és Pertik. – Virchow-vonatkozások a magyar orvostörténelemben. = Orvostörténeti 
Közlemények 89–91 (1980) pp. 233–240.  
Lambrecht Miklós: Az orvos- és biológiatörténet pozitivista irányzatának néhány előfutára. = Orvostörténeti 
Közlemények 101 (1983) pp. 9–21.  
 
Lambrecht Miklósnak az Orvosi Hetilapban megjelent néhány orvostörténeti témájú publikációja (– a szerk. 
összeáll.):  
Lambrecht Miklós: Elméleti tényezők Korányi Frigyes klinikai szemléletében. = Orvosi Hetilap, 1978. pp. 
2569–2570. 
Lambrecht Miklós: Gorka Sándor az első magyar biológusprofesszor. = Orvosi Hetilap, 1979. pp. 1947–1950.  
Lambrecht Miklós: Lamarck emlékezete. A származástan megalapítója halálának 150. évfordulójára. = Orvosi 
Hetilap, 1980. pp. 847–851. 
Lambrecht Miklós: A magyar klinikai oktatás hallei mintája. Johann Juncker, az orvospedagógus. = Orvosi 
Hetilap, 1982. pp. 1745–1748. 
Lambrecht Miklós: Lenhossék Mihály életútja (1863–1937). = Orvosi Hetilap, 1987. pp. 1575–1578. 


