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Dr. Bősze Lajos (1903-1999) 

A KEZDET: DEBRECEN I ÉVEK Nagy ajándéka a sorsnak, ha vala
ki magas kort él meg , és ez tarta lmas életet takar. Dr. Bősze 
Lajos nyuga lmazott szülész-nőgyógyász főorvos azok közé 
tartozo tt, ak it a sors tehetségge l áldott meg, és ez rendkívüli 
tevéke nységge l társult. Pálya futásának egy részé t Debrec en
ben töl tötte. Hozzá tartozó i j óvo ltából megadatott nekem az a 
lehetőség, hogy a vissza em lékezésé nek a debrecen i éve kre 
vonatk ozó időszakát olvashattam . Szemé lyesen ugya n nem ta
lálko zhattunk , de ma is őrzöm az 1974. október 2-án írt ked
ves leve lét. A rövid, ám számo mra anná l értékese bb levél a 
következőképpen szó l: 

.,Kedves Barátom! 

Olvastam értekezése det az Orvosi Hetilapban. Engedd meg, 

hogy elküldjem a különlenyomatát az 1932. évben végzett 

munkánkról írt dolgoza tnak. Természetesen ezt az akkor i idők 
mércéjével kell mérni. Munkátokat hézagpó tlónak tartom, és 
annak fontosságát nem lehet kellően hangsúl yoz ni. 

Sokszor üdvözöl 

Dr. Bősze Lajos 

nyug díja s kórházi osztályvezető főorvos " 

Az általa említett köz lemény kislányok szűrővizsgálati ered
ményeiről szó l, amely ik a 30-as évek ben Európában is egye
dü lállóna k számított. Kö vetkeztetése ma is helytá lló, és ma
gam is hasznosítottam későbbi munká im során. 

A debreceni évekre vonatkozó visszaemlékezések rendkívü l ta
nulságosak. Ne m voltak ezek könnyü és felhőtlen évek. Kivilág
lik belőle a kezdő orvos rendkívü l nehéz indulási időszaka és az 
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is, hogy az intézetvezető még nehezebbé tudja tenni az életet, ha 
a beosztottjai érdekeit teljes mértékben figyelmen kívül hagyja . A 
kezdő évek a díjtalan gyakornoki időszakkal , klinikai bentlakás
sal, egy vezető nélkü li átmenet i időszakkal és a szakmára való 
szorgalmas felkészü léssel teltek el. Kezdő orvos létére hamar ka
pott műtéteket, mivel: ,, ... a vezetőket a nem fizető betegek nem 
nagyon érdekelték ... ", bőven volt alkalma nagyon súlyos szövőd
ményes betegek kezelésére, nyomon követésére olyan időszak

ban, amikor még nem álltak rendelkezésre antibiotikumok és 
egyéb nagyhatású gyógysze rek, vidéken nem volt megszervezve 
a vérátömlesztés lehetősége. Számunkra nehéz elképzelni, hogy 
egyáltalán hogyan lehetett ebben az időben dolgozni. 

Szorgalmasan tanulmányozta a szakirodalma t, és öná lló tudomá
nyos munkát is végzett, így az évek folyamán hazai és külföldi 
tudományos folyóiratokban je lentek meg közleményei. 1930-ban 
a Bőrgyógyászati Klinika professzora felkérése tette lehetővé, 

hogy a már korábban em lített iskoláskorú gyerekek között szűrő

vizsgá latot végezze n. Ehhez külön műszereket kellett szerkeszte
nie, ilyen például a kislányok hüvelyvá ladékának vételére szolgá
ló eszköz. A munkábó l nem csak közlemény, hanem könyv is 
született, em1ek a nőgyógyászati részét ő írta. Ezek voltak a kel
lemes és szép évek. Az emlékiratokból kiderü l, hogy az ezt köve
tően megbízott új főnök és közötte nem volt teljesen harmoniku s 
a viszony, és biztosan nem az ő hibájábó l volt ez így. A sok nega
tív élmény ellenére tudatosan egysze r sem nevez i nevén a volt fő
nökét. Az általa irt történetek egy részét az emlékira ttól függet le
nül mi is ismertük , így tehát aligha lehet kétségbe vonni azok va
lódiságát. A fordulatot az jelentette szakmai pályafutásában, hogy 
a „Debreceni Közjótékony sági Egyesület" társada lmi intézmé
nyében, ahol majdn em kizárólag szegény betegek számára gyer
mekosztá ly és szülészeti osztá ly is müködött , állás lehetőséget ka
pott, ahol újításokat vezetett be, átalakításokat végeztetett. Fej
lesztése i következtében j ól működő, hatékony osztá ly alakulha
tott ki. 1 939-től lett főorvosa ennek az intézménynek , amely ek
kor már megfelelt egy vidéki kórházi osztály kívánalma inak. Itt 
már lehetőség nyílt bonyolultabb nőgyógyászati műtétek végzé
sére is, sőt, mint ahogy azt egy 1946-b an kiadott működési iga
zolvány tanúsítja, ,, több száz be1egnél végez/e a legbonyolultabb 

szülészeti és nőgyógyászati miitétekel olyan eredménnyel, mely 
országos viszony latban is a legelsők közölt állott". A sokat emle
getett, nem túlságosan szeretett volt klinikai főnök itt is próbált 
nehézségeket okozni , azonban szerencsére ez nem sikerült. Ez a 
vezetői időszak 12 évig tartott. Debrecen lakosai is nagyon meg
szerették az intézetet, és sokan gyógykeze ltették ott magukat. Az 

időszak gazdag volt tudom ányos munka szempontjából is: folya
matosan tanulmányozta a szaklapokat , az (ú könyveket, számos 
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kongresszuson tartott előadást, és ín tudományos dolgozatoka t. 

A „Vidéki orvoso k és gyógyszerészek lapja" című folyóiratban 
sze rkesztette a szü lészek-nőgyógyászok rovatát. Debrecenben 

élte át a háborús éveke t, ami betegellátás szempontjá ból is rend
kívül kritikus és embert próbáló időszak volt. 

Nem minden nemes és j ószá ndékú elgo ndol ását tudta Debre

cenbe n megvalósítani. Látva azt, hogy a lakosok köze l 40%

ának se mmi féle betegbiztosítása nincs , és ez borzasztó helyzet 
be sodor ja őket, elhatározta, hogy „Therápia " néven betegb iz

tos ító egyesü lete t fog alapítani. A jószándékú kezdeményezés 
azonban az akkori orvosi kamara tiltó határoza tán hull ámtörést 

szenvedett. 

A deb rece ni évek még is rendkívüli jelentőséggel bírhattak Dr. 

Bősze Lajos é letében , hiszen itt tett szert a nagyon magas szintű 

szakma i tudásra , itt sze rette meg a tudományos munka végzé

sét, a sza kiroda lom fo lyamatos és alapos tanulmányozását, az 
új eredmények hasz nos ítását. Ezt a hatalm as tudásmennyiséget 

egész életén kere sztül rendkívül i módon hasznos ította, elsősor

ban a betegei javára. Ha láláva l a magyar szü lész-nőgyógyász 

társada lmat sú lyos veszteség érte. Egy nagy szü lész egyé niség

ge l lettün k mindn yájan szegényeb bek. 

Pro/ Dr. Borsos Antal 
Debreceni Orvostudományi Egyetem 

Női Klinikájának igazgatója 

AZ ÓBUDAI SZENT MARGIT KÓRHÁZBAN TÖLTÖTT ÉVEK Az óbu

dai kór háza t a 11. világháború végén 1945. március 23-á n nyi
tották meg a betegek részére. A Szü lésze ti és Nőgyógyászati 

Osz tály vezető főorvosává májusban dr. Bősze Lajost, a Deb
receni Tisza István Tudományegyetem volt munkatársát nevez

ték ki. E mberfe lett i munka várt rá a romos épü letben, hiányos 

sze mé lyi állomá1myal, a null áról indul ó fe lszerelésse l. 

Alig látott munkáho z, a Főváros a Duna bal és jobb partjára ve

zető szü lészeke t nevezett ki. A budai oldalra került Ottó József 
munkahelye a Marg it Kórház lett, aho nnan ezért Bősze főorvos 

távozni kényszerült ; 1945 augusztusában jártunk ekkor. Október 

ben megürült a Jáno s Kórház szülész-főorvosi állása. Ezt is Ottó 

tanárral tö ltötték be, aki a két osztá lyt egymaga vezette 1946 feb
ruárjáig. Ekko r vissza hívták Bősze Lajost Margit kórházi vezető 

főorvosi állásába, Ottó József a János Kórházban maradt. 

A Margit Kórház Szü lésze ti és Nőgyógyászati Osztá lyán egy 

26 ágyas kórteremben helyezték el a gyermekágyasoka t. 

A szükségle t sze rint néha pótágyaka t, hord ágya kat is bezsúfol

tak az ágysorok közé. Ezen a termen át lehetett megközelíten i 

a kályhával fűtött szűk kis újszülöttszobát. 

A nőgyógyászati vizsgá ló helyiség ben végez ték a kis műtéte

ket is, innen nyílt a kétágyas szülőszoba. A kádas fürdőszoba 
előterében - függönnye l e lválasztva - vizsgá lóaszta lt helyez-
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tek el az érkező vaj údók vizsgá latához és előkészítéséhez. A 3 
nőgyógyászati kórterem 14 - néha 16 - ággya l működött. 

A kórh áz egye tlen műtőjét a sebészet i és nőgyógyászati osztály 
közös en használta. Sürgős mütét - pé ldáu l császármetszés -

eseté n beto lták a tarta lék asztalt, majd egy légtérben folyt a két 

műtét. 

A mostoha körülmé nyek mellett szi nte állandó volt a zsúfo lt
ság a kórhá zban , hisze n Óbuda lakóinak száma a háború után 
50 ezer , az ötve nes évek elején már 60 ezer körül mozgott. 

A szü lészeten az ágykihasz nál ás r itkán csökke nt I 00% alá. 

Az osztá ly tartó san jó hírét csak is a kitűnő szemé ly i adottságok
kal magyarázha tjuk . Bősze Lajos főorvosi működése korszaká

bó l 4 másodorvos nevé t jegyeztük fel (Bugány i Aladár , Madura 

László, Mecsek i Rudolf , Villax László); egy időben 3 beosztot t 
orvos működött. Még ma is sokan emlege tik a műtősnő Mazur 

Emma, néhány szülésznő, Pl. a „Tari" madám (Kom lós iné Tari 
Mária) , a „Matyi" (Sebes patakj né Mati ld) és mások nevét. 

Bősze Laj ost 1951-ben a János Kórház l .sz. Szülészeti és Nő
gyógyászat i Osztá lyának vezető főorvosává nevezték ki; egy ik 

munkatársát, Bugány i a lorvos ! oda magával v itte. Távozá sakor 
kiadott Működési Bizonyítványban , Dr. Örlős Endre igazgató

főorvos töb bek között ezeket írta: ,, Bősze Lajos doktor áthe
lyezése a János kórházba, mind a kórház dolgozóinak, mind 
pedig a kerület betegeinek nagy sajnálatára szolgá lt s ez nem 
csak szakmai munkájának elismerésé t j elentette, hanem mun
katársakhoz való viszonyá nak kitűnőségét is". 

D,: Verő Tibor 
Szent Margit Kórház 

nyugalmazoll főorvos 

A FŐVÁROSI SZENT JÁNOS KÓRHÁZBAN TÖLTÖTT ÉVEK Kinevezé
sekor I 95 1-ben a János Kórház az érdeklődés előterében ál lt, és 

a Szü lésze ti Osztá ly osztályvezetői főorvosi állása sok , ,,megfe
lelő háttérre l rendelkező" szülész számára több mint vonzó vo lt. 

A Kórház vezetése, mmden nyomás ellenére, a szakma i felké

szültség alapján választott, és nevezte ki a párton.kívüli Bősze La

j ost. Csakhama r a területvezető főorvosi mwikakört is rábízták. 

Nehéz munka várt rá , mert a felügye lete alá tarto zó szakrende
lők színvonalában ór iás i kü lönbségek voltak, a felsze relések és 
a körülmények messze elmaradtak az e lvárásoktól. Rendkivü li 

szervező képességének is kíta rtásának köszönhetően bámu la

tos eredményeket ért el a gyógyító-megelőző munka , a terhes

gondozás és rákszűrés terü leté n is. Fontosnak tartotta, és már 

I 960- ban megva lósította , hogy minden rendelőben kolpo szkó p 
legye n, és hogy meg legye nek a sejtv izsgá latokhoz szükséges 
feltéte lek. Megszervezte , hogy a méhnyak elvá ltozások több

sége a járóbeteg rend e lés keretében kerüljön ellátásra. Ezze l 
sok értékes kórházi ápolási napo t tak arított meg. 
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Nem kevésbé tartotta szükséges nek a rendszeres továbbképzés t. 
Folyó irat beszámolókat rendszeresen szerveze tt, és ilyenkor 
munkatársainak gyakorlati útmutatásokat is adott. A szakrende
lőket folyamatosa n szemé lyesen is felkereste, és adta meg a 
szükséges útmutatásokat egyé ni képzés fom1ájában. Elsők kö
zött szervez te meg a területéhez tartozók számára a rendszeres 
téma- ismertetéseket, melyre az ország egész területéről jött ek 
az érdeklődő orvosok. Az orvosok folyamatos képzése mellett, 
a nővérek, műtősnők és a szülésznők rendszeres képzését sem 
hanyagolta el. Jól látta, hogy a betegek felvilágosítása és a né
pesség egészségügy i ismereteinek szélesítése nem tűr halasz
tást. Kü lönösen fontosnak tartotta a terhesek felkészítését, és 
megsze rvezte az „Anyák iskoláját" . Ezek ma már talán megmo
so lyogni valónak tűnhetnek, de akkor a 60-as éveket jártuk nem 
kis nehézségek között, és úttörő jellegű elképzelések voltak. Az 
előadásokkal kapcso latban hagy idézze k két mondatot az 1962-
es éves jelentéséből, mely rávilágít a körü lményekre. 

,, Mivel a fenti előadások keretében vetített filmjeink öregek és ko
pottak, és korszerű szempontból is kiegészítésre szorulnak, új fil

mek készítésére volna szűkség. Kérjük a T. Igazgatóságot, hogy 

a Fővárosi Tanács VB. Xl l E. Ü. Osztályán keresztül a miniszté
rium/elé ebben a kérdésben szíveskedjék előtetjesztéssel élni. " 

Tudta, hogy megfelelő orvos i ellátás gyakor lat, képzés és tudo
mányos munka né lkül közkórházban sem lehetséges. Kifino 
mult laboratóriumi lehetőségek híján, elsősorban klinika i vizs
gá latokat végzett munkat ársa ival együtt. Több , mint tízezer eset 
hosszas után-követéséve l tanulmányozták a terhességmegsza
kítások késő kihatása it, de részletekbe menően tanulmányoztá k 
a kolpos zkópiai vizsgá latok gya korlat i jelentőségét is. Új mű
téti eljárást is kidolgozott , melyben egyesí tette a méhcsonkolás 
és a méheltávolítás előnyeit a rákmegelőzés szem előtt tartásá
val. Szerkesztett új orvosi műszereket, és már a hatvana s évek 
elején többször hangot adott annak, hogy mennyire fontos lenne 
egy külön aneszteziológiai osztály létrehozása. 

Évtizedeke n keresztü l elmélyülten tanulmányozta a daganato
kat. Megfigyelései ről , elképzeléseiről a rák keletkezéséve l 
kapcsolatban 1967-be n egy több mint 30 gépe lt oldalas mun
kában is beszámolt. Gondo latai messze túlmutatták korán , előre 

je lezték azokat a követ keztetéseket, melyeket a molekulár is 
genetika már megfog hatóbban tárt fel. Csak sajná lni lehet, 
hogy közlésre nem fogadták el. Ezért is öröm volt számomra, 
hogy néhány fontosabb elképze lését fia a Magyar Nőorvosok 
Lapjában 1993-ban, ,,A lelkem békéj e" címmel közreadta. 

Éves munkaterveinek és j elentéseinek elmaradhatat lan része 
volt az orvosi munka gazdaságossá tételének szervezés i kérdése. 
Ezeket az erőfeszítéseit a mai világban különösen értékelnék. 

Bámu latos készsége volt a betegségek megállapítására, és a ke
ze lésekben mindig visszafogot t volt. Munkatár sait nem válo
gathatta meg, és azért , hogy hiba lehetőleg ne forduljon elő, 25 
éve n át minden éj szakát az osztá lyán töltött; úgymond felügye-
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leti ügyeletet adott , melyet sokszo r igénybe is vettek. Betege i 
és munkatársa i nagyon szere tték, és ha az osztályt vagy szemé
lyét támadás érte az osztályvezető főorvosságra ácsingózók ré
széről, egy emberként álltak ki mellette. 

A szülészet-nőgyógyászat, a munkatársak és a betegek nagy 
veszteségére 65 éves korában, még nagyszerű munkabíró képes
ségében nyugdíjazták . Akiknek megadatott, hogy ve le dolgozhat
tak, ezt fejüket meghajtva verték tudomásu l. Most, 32 éwe l ké
sőbb, akik még élünk, végső búcsút veszünk tőle. 32 év hosszú 
idő, de mi nem felejtjük el, és nagyon köszönjük mindazt, amit 
tőle kaptunk, emberséget, szeretetet, szakmai és gyakorlati okta
tást, és mi11denek előtt, hogy megtanította nekünk orvos i tevé
kenységének alapelvét: nincs orvoslás a betegek szeretete nélkül. 

Dr. Domány Zoltán 
Fővárosi Szent Jáno s Kórház 

nyugal mazoll főorvos 

APA ÉS FIA Talán megbocsátja az olvasó, hogy a megemlékezé
sek és a köszön tések hagyományaihoz híven, a főszerkesztő 
édesapja halálára is ír néhány mondatot. Mindenek előtt köszö
nöm a kedves megemlékezése ket. 

A föld i élet vége az itt maradtakba n óhatatlanul visszaem léke
zéseket idéz. Apám 1903-ba n született, az első világháborúban 
már katonáskodott. Édesapját 6 éves korában elvesztette , sze-

Édesapámmal 95 éves korában. Érdeklődéssel olvassa a legújabb szakmai 

eredményeket. 
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génység ben élt, egye temi éve i alatt dolgozo tt a megé lhetéséé rt, 
és még három fiata labb testvérét is támogatta, taníttatt a. Óriás i 
tervekkel indult orvo si pál yáj ának, és már késze n voltak egy a 
tudomány, oktatás és gyako rlat elválaszthatat lan egységé re 
épülő egészség ügy i intézmény tervei, melyet Debrecenben 
aka rt felép íteni. Mi több az anyag i fedezetet is előteremtette, 

am ikor mindenét elvették. Nem egye dülálló sors, de emlékez
tető, hogy egy életet és pálya futást a körülmények mennyi re 
megha tároznak. Lehetőségek hiányában egy molekulányi tel
jes ítmé ny is mérfö ldkőnek szám íthat. 

Mióta az eszemet tudom, nyomdokai t követte m, többnyire tudat 
alatt. Első perctől kezdve szülész-nőgyógyásznak készültem. 
Megta nultam tőle, hogy bármi is történj en az emberrel, fel kell 
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állni, és hogy az első gondolat az legye n, hogy ami törtét1t, 
abban mi aj ó. Ő felállt akkor is, am ikor egy német katona sebé
nek bekötözéséé rt falhoz állították , és agyo n aka1ták lőn i, de 
akkor is, am ikor nemegysze r az utcára került. Mind ig mérte a le
hetőséget, és ezen belül tudta élvezn i az életet. Megtanította ne
kem, hogy még akkor is lehet élvezni az életet, pl. egy falat éte lt, 
amikor az ember már egy karosszékbe rokkant önmaga. 32 évet 
élt még nyugdíjazása után, és szőlőmüveléssel fog lalkozott. Tu
dott váltan i. Hihetetlenül érdeklődött minden iránt még életének 
utolsó éveiben is. Szinte végigélte ezt a száza dot, és 97 éves ko
rában, amikor meghalt, a száza d egyik élő történelme távozot t 
közü lünk. 

Bősze Péter 
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