
DR. NEUMANN LIPÓT 

(1869–1944) 

 

Tisztifőorvos 

 

1869. április 23-án Köteleken született. Apja Neumann 

Mór, anyja Lusztig Katalin.  

1893/94-ben végezhette el az orvosi egyetemet, va-

lószínüleg Budapesten. 

1895-ben már Jászberényben kezdett dolgozni, ahol 

helyi orvosként szerepel. 

Felesége: Lendvai (Lőw) Irén  

Három gyermekük született; két lány (Zsuzsanna, 

Marcella) és egy fiú. (László) 

1903. decemberében Budapesten, mint jászberényi 

alorvos, tisztiorvosi vizsgát tett. 

1910-ben már tisztifőorvosi címmel jegyzik. 

Feladatai közé tartozott t. k. a tüdőbeteggondozás me-

gszervezése a városi Egészségházban, de az első 

világháború alatt a városi kórház orvosi csapatában – 

Eördögh Oszkár kórházigazgató mellett ő is aktívan 

résztvett az ideszállított sérültek betegellátásában. 

A kórház fertőző osztályának kialakítása, a első röntgenkészülék beszerzése és a gyógyászatbeli al-

kalmazása is az ő idejére esik. 

Történelmi nyomok a világhálón: 

1909–1927: a jászberényi kir. Főgimnázium Segítõ egyesületében, a rendes tagok között található a 

neve. (a jberényi kir. József Nádor Főgimnázium értesítője)  

1912. október végén egyetlen fia – 15 évesen apja Browning pisztollyával való játszogatás közben – 

véletlenül főbe lőtte magát.  

1912-ben: Magyar Közigazgatási Kalendárium Tiszti címtárában fel van tüntetve neve a jászberényi 

köztisztviselők között. 

1925-ben leányát, Neumann Zsuzsát Dr. Stark Emil vette feleségül, aki csaknem harminc éven át Jász-

berényben praktizált. 

1930-as évek elején nyugdíjba vonult. 

Tisztségében követte őt Dr. Kormos Árpád városi tisztiorvos. 

1941-ben bár már nyugdíjas volt, de a neve még szerepelt a jászberényi orvoslistán. 

 

Továbbképzése: 

1910. május 11–14:  az Iparegészségügy keretében – Budapesten rendezett 4 napos értekezleten vett 

részt, amit pénztári főorvosoknak szerveztek. 

 

Elhunyt 1944-ben, miután elhurcolták. A jászberényi holokauszt áldozatok Emléktábláján, a zsidóte-

metőben, az odaveszettek között olvasható a neve. 

Források:  

Sugárné Koncsek Aranka: A szegénygondozás, az orvoslás, Jászberény 2000 c. könyve. 
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az eltüntek jelentése 3580/946 sz. bejegyzés. 

 

Jászberény, 2021. október     Szerkesztette: Sárközy Àgnes  
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