Dr. Ambrus Matild
(1897–1971)
sebész szakorvos
Született: 1897. július 18-án Vaskok településen.
Szülei: Ambrus Lajos és Kühlemann Mária.
1915-ben a debreceni Piarista Gimnáziumban érettségizett.
1921-ben debreceni Tudományegyetem Orvostudományi Karán szerzett orvosi diplomát.
1921–1925 között a debreceni Gyermekklinikán díjas (minimális fizetésért) gyakornok, majd
tanársegéd.
1933. 09. 01. és 1938. 01. 31. között a debreceni Sebészeti Klinikán fizetés nélküli tanársegéd.
1943.03. 01-től a szegedi Sebészeti Klinikán fizetés nélküli tanársegéd. (Itt már Deményné dr.
Ambrus Matild néven jegyezték.)
1944/45-ben MOFT (Magyar Orvosfizikai Társaság) díjas gyakornok Szegeden.
1952-től a Jászberényi Városi Kórház sebészetén dolgozott, mint vezető főorvos a nyugdíjazásáig.
Publikációi:
 A debreceni m. kir. Tisza István Tudományegyetem sebészeti klinikájának (igazgató
Hüttl Tivadar dr., egy ny. r. tanár) közleménye: Kovács László dr. és Ambrus Matild
dr.: Daganatok kálium tartalmáról, in. Orvosi Hetilap, 1930. december (74. évfolyam,
48–52. szám)
 Hüttl Tivadar és Ambrus Matild: Pancreas-fermentek az epében (1229–1231. oldal)
In. Orvosi Hetilap 74. évf. 48. sz. Budapest, 1930. december 6.
 Dr. Ambrus Matild kilenc év alatt végzett nagy epeúti műtétjeinek statisztikai adatai.
Jászberényi Városi Kórház közleménye. In: A Szolnok megyei orvosok tudományos
működése. 1962. Szolnok, 1964. pp. 15–24.
Kitüntetése: 1963-ban Kiváló orvos.
1953 márciusában így vallott munkájáról:
„A dolgozók egészségért küzdünk
Hosszú és nehéz volt az út, míg eljutottam az orvosi pályára, melyre egész életemen át készültem. A dolgozók egészségéért küzdök minden erőmmel, hogy kiérdemeljem azt a helyet, ahova a szocialista kormányunk állított. Nyolc hónapja dolgozom a jászberényi kórházban. Idegenként jöttem ide s ma már egyre több mosolygós arc fordul felém, ha az utcán megyek. Boldogan újságolják dolgozóink gyógyulásukat. Orvos ennél többet nem kívánhat magának. Örömmel számolhatok be több
mint 700 sikeresen elvégzett nagy műtétről, melyet
az itt eltöltött 8 hónap alatt végeztem.
Úgy érzem, amit eddig tettem; az csak a kezdet,
még sokkal többet akarok tenni a dolgozóink
egészségéért, vidám, boldog életéért.”
Kiváló orvos kitüntetését követően a Szolnokmegyei Néplapban írták róla: „Ő a legnépszerűbb
orvos a jászsági »ispotályban«. Szinte minden pillanatát a kórházban tölti, ott is lakik, s még éjjelenként is felkel és sorra látogatja a betegeit.”
A 60 éves doktornő műtés közben

Csoportkép a kórházi dolgozókkal 1952-ben,
a második sorban középen dr. Ambrus Matild, mellette balról, Sárközy Ferenc
Elhunyt 1971. október 12-én, a jászberényi Főtemplom kriptájában helyezték örök nyugalomra.

Nyughelye a jászberényi Nagyboldogasszony Főtemplom kriptájában

Forrás:
Piarista Diákszövetség, Debrecen.
Gerundium Debreceni Alma Mater.
SZTE Alma Mater Évkönyve, 1943/45.
A Szolnok megyei orvosok tudományos működése. 1962. Szolnok, 1964. pp. 15–24.
Gyászjelentés – Verseghy Ferenc Könyvtár Aprónyomtatvány-tára.
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