
MEGEMLÉKEZÉS 

Dr. Lehoczky Győző (1903-2003) 
Megrendülé ssel vettük a hírt, hogy id. dr. Lehocky Győző nyu
galmazott osztályvezető főorvos, életének századik esztendej é
ben, 2003. novemb er 22-én véglegese n elaludt, megvá lt földi 
életétől. 

ÉLETÚTJA Dr. Lehoczky Győző Budapesten született 1904. ja
nuár 13-án. Édesapja köztisztviselő volt. A budapesti Piarist a 
Gimnáziumban érettségize tt, és a budap esti Pázmány Péter Tu
dományegyete men avatták orvosdo ktorrá 1928.-ban. 

Orvosi pályáját a budapesti Szent Rókus Kórházban kezdte 
bentlakó gyako rnokként a sebészet i, majd a szülészet i osztá
lyon. Ezután a Szent Margit Kórhá zba került alorvosként a szü
lészeti osztályra. Érdeklődése korán a rákgyógyí tás felé fordult , 
ezért 1936-ban, megalapítá sakor belépett a Báró Eötvös Lóránd 

Rádium és Röntgen Intézetbe. Ez akkor Kelet- Európa egyik 
legkorszeriíbb, legjobban fölszerelt daganatkezelő intézete volt, 
amelyet a stockholm i Radiumhemmet mintájára hoztak létre. 
Nem voltak szakma szerint elkülönült osztá lyok, hanem a kü
lönböző szakorvosok együttműködve végezték valamennyi 
szervi elhelyezkedésű daganat sugárkezelését, Dr. Manninger 
Vilmos sebész professzo r és dr. Czunft Vilmos radiológus pro
fesszor vezetéséve l. A kor műszaki színvonalának megfelelő 

mélybe sugárzásos és felszíni röntgenterápiás készülékekkel , rá
diumágyú val és rádium üregi kezelésse l és tüzdelésse l. Igen 
szé leskörií sugárkezelési, sugárbioló giai és sugárvédelmi gya
korlatra tett itt szert. Csak, hogy érzékeltessem az akkori mun
ka színvonalát, megemlítem Bozóky László professzort - a hí
res sugárvéde lmi szake mbert - aki szintén a kezdetektől a Rá
diumint ézetben dolgozo tt, és már akkor alkalmazta a ma is 
használatos filmdozimétert. Nem csak alka lmazta, hanem meg 
is őrizte azokat az eredményekkel együtt, és nem sokkal halála 
előtt az Orvosi Hetilapban közzé is tette. Ennek alapján Dr. 
Lehoczky Győző összesített élet-sugárterhelése a mai megen
gedett határérték háromszorosa volt! A háború alatt, mint kato
naorvo s frontszo lgálatot teljesített, a háború után tevékeny részt 
vá llalt a súlyosan sérü lt intézet munkájának újra indításában. 

A rákgyógyítás ekkor még igen szerény eredményeket ért el, 
aminek az egyik fő oka az volt, hogy a daganatok túlnyomó 
többs égét o lyan előrehaladott állapotban fedezték föl, amikor 
már a teljes gyógy ulás esé lye igen csekély. Ezt felismervén Dr. 
Lehoczky Győző érdeklődése érthetően a korai kórismé zés és 
a rákszür és felé fordult . Bevezette a Magyarországo n addig 
alig ismert új műszert, a kolposzkópot a méhnyakrá k korai föl
isme résére. 1948-ban (!) megszervezi az első magyaro rszági 
nőgyógyászati rákszü rést , munkahelyi alapon. Ne gondo ljunk 
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Lehoczky főorvos úr életének 100. évében 

a mai fogalmaink szerinti korszerií lakosság i szűrésre, de an
nak alapját és kiindul ópontjá t jel entette, és a maga korában 
korszako s jelentőségű lépés volt. Ekkor kezdtek viszony lag na
gyobb számban megjel enni a valóban gyógy ítható kora i méh
nyakrák esetek. 

A fejlődés szervezeti vá ltozásokat és bővítést követe lt, ezért 
1952-ben az intézetből megalakult az Országos Onkol ógiai In
tézet, és je lenlegi helyére költözött a Ráth György utcába . Az 
átalaku lás munka- és hatásköri bővülést és jelentős ágyszám
növekedést jelentett , valamint l ehetőséget nyújtott a szakmák 
szerinti tagozódásra, így létrejöttek a lényegé ben ma is műkö

dő osztályok. 

Az Országos Onkológiai Int éze t Nőgyógyászat i osz tályának 
első vezetője dr. Lehoczky Győző lett, és ő vezette az osztá lyt 
egésze n nyugállom ányba vonulásáig, 1975- ig. Vezetése alatt 
vált az osztály a magyarország i nőgyógyászati onko lógia egyik 
oktatási és módszertani központjává. Elévülhetet len érdemeket 
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Lehoczky főorvos úr (középen, szemüveget visel) munkatársaival a műtőben 

a 70-es évek elején. A kép jobb oldalán - szintén szemüveget visel - a közvet

len utódja, Töttössy Béla föorvos úr látható. 

szerzett a ko lposzkópia magyarországi elterjesztésében és ok
tatásában. Új műtét i és sugaras elj árásoka t vezetett be. Életre 
szóló barátj áva l, a már említett dr. Bozóky Lász ló fizikuspro
fesszorral vezették be a rádiumn ál hozzáférhetőbb mesterséges 

radioaktív elem, a kobalt -60 használatát az üregi kezelésben, 
és ők építettek és használtak Magyaro rszágo n e lőször utántöl
tő (after-loading) készüléket. A méhnyak helyreálló képességé
nek nagy jelentőséget tulajdonított a méhnyakrák kialakulásá
ban, és a megelőzést szolgáló méhszájpl asztikai elj árást dolgo
zott ki. A sugárkezelés korabeli színvonalának megfelelően ek
kor még a mainál sokka l nagyobb számban fordult elő - egyéb
ként gyógyu lt, daganatmentes betegekben - a sugársipoly. A 
hólyag-hüvely-végbé l sipolyok amellett, hogy a beteg életét 
megkeserítették, a sugársérült szövetek rníatt a szokványos si
polyzáró műtétekkel kezelhetetleneknek bizonyultak. Kidolgoz
ta az „ablakos plasztikát" , ami egy sugárhatást nem szenvedett 
nyeles lebeny beforgatásával sikeresen oldotta meg a kérdést. 

Nagy on sokat tett a kolposzkópia hazai elterj edéséért . Hosszú 
éveken keresztül tartotta a szinte legendás kolposzkó pos tanfo
lyamokat, ahol a módszer megismertetése mellett igyekezett 
a haza i nőgyógyászok körében elterjeszteni az „onko lógiai 
szemléletet" is. 

Tagja volt a Magyar Nőorvos Társaság nak, a Magyar Radioló
gusok Társaságá nak, alapító tagja a Magyar Onko lógusok és a 

Magyar Nőgyógyász Onkológusok Társaságának; az előbbi

nek tiszte letbeli tagja. A kor, amelyben működött, nem ked
vezett a nemzetközi kapcso latok építésének, mégis a lehetősé

gekhez képest aktívan részt vett számos külföldi kongresszus 
munkájában is. 

1975- ben nyugállományba vonult, de amíg erej e engedte, to
vábbra is tevé keny részt vállalt a szakorvos-továbbképzésben. 
Rendkívü l szuggesz tív előadó volt. Munkatársai és nem utol
sósor ban betege i nagyon szerették. 
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Lehoczky főorvos úr búcsúztatása nyugdíjazásakor, 1975-ben. Mellette balra 

Eckhardt Sándor akadémikus és Venkei Tibor főorvos úr látható. 

Hosszú élete szinte átfogta az onkológia kialakulását és fej lő

dését 1936-tól 1975- ig. Csaknem negyven évig lényegébe n 
ugyanazon a munkahelyen dolgozvá n szinte minden energiáját 
a rákbeteg nők gyógy ítására, a rákbetegség kérdése inek meg
oldására fordította, és életének utolsó napjáig - kora miatt csak 
távolról - figye lemmel kísérte a daganatgyógyásza t helyzeté t 
és fejlődését. 

ljj . dr: Lehoczky Győző 
főorvos 

EGY PATOLÓGUS EMLÉKEI HAZÁNK NŐGYÓGYÁSZ DOYENJE, 

LEHOCZKY GYŐZŐ FŐORVOS ÚR MUNKÁSSÁGÁRÓL Szigorlóorvos 
koromb an ismertem meg a főorvos urat a mai Schöpf-M érey 
kórházban, amely akkor (1950-ben) még Eötvös Lóránd Rádi
um és Röntgen Intézetként a rákos betegek gyógy ítását szol
gálta. A főorvos úr a Nőgyógyászati Osztá lyt vezette, én meg 
ingyenes bentlakó és kosztos voltam a kórházban. Akkoriban 
ez általános je lenség volt, minden kórház bentlakást és ellátást 
nyúj tott néhány fe lsőbb éves orvos tanhallgatónak, illetve szi
gorló orvosnak. 

Nem dolgoztam ugyan az osztályán, a kó rház ebédlőjében 

azonban úgyszó lván naponta láttam, s egy távo labbi asztalnál 
ülve - bocsássa meg nékem - mindig fülemet hegyezve nagy 
érdeklődéssel hallgattam, amint a vele ebédelő kollégáinak az
napi diagnosztik us vagy műtéti élményiről (sikereiről és ku
darcairól egyaránt) beszélt. E beszélgetésekből kitűnt, hogy 
számára minden egyes beteg ellátása mindi g mély együttérzés
sel átélt és lelkületében maradandó nyomokat hagyó , pozitív 
vagy negatív „élmény" volt, sohasem egyszerű, rutinszerűen 
végzett munka. Az is kitűnt elbeszéléseiből , hogy a beteg sem 
volt sohasem számára pusztán egy megoldandó „ese t", hanem 
mindig a leküzdendő betegségtől sújtott „ember". 
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E lmo ndhatom , hogy ezt, az ebédlői elbeszé lések alapjá n, róla 

bennem kialakult képet aztán később sokéves munk a-kapcso

lat során szerzet t közve tlen tapaszta lataim mind enben megerő

sítették. 1954-b en ugya nis már fiatal pato lógusként a mai Or

szágos Onkológ iai Intéze tbe kerültem a Kellner Béla profesz

szo r által alapított és vezete tt Onkopatológ iai Intézet mun ka

társaként. Lehocz ky főorvos úr pedig az Intéze t - akkorib an 

még igen nagy forgal mú - Nőgyógyászati Osztá lyát veze tte. 
Ilyen módon az általa nagy gonddal vett, és nem ki sebb gond

dal keze lt mintavételi anyagok kórszöve ttani vizsgá lata révé n 

napi munkakapcsolatba ke rültem a főorvos úrral. 

Több mint félévszáza dos patológus i tevé kenysége m után el
mondhat om, hogy a szövettanászok munkáj ában mindi g sok 
gondot okozo tt és bizo ny sok helyen még ma is okoz az, hogy 

a kórszöve ttani vizsgálatkérő lapokon ige n kevés adatot közö l 

a beteget kezelő klinikus . Sokszor a helyes kór isme kialak ítá

sához nélkülözhe tetlen alapvető tájékozta tás is elmarad. Ne m 
így volt ez Lehoczky főorvos úr esetébe n. Ő - amellett hogy 

gondosan kitöltött, gyakra n a kol poszkóppal ész lelt elváltozás 
elhelyez kedését , kiterje dését is ábrázo ló rajzot is tartalmazó 

vizsgálatkérő lapot kü ldött - bizony sokszor még te lefo nált is, 

és szóban is tájéko ztatást adott a vizsgá landó „eset"-ről. Arról 

már nem is szó lva, hogy az álta la kezel t betegek ese tében bi
zony nem késlekedhetett a szöve ttani lelet, mert ha kése tt, jött 

az udvarias, de még iscsak számonkérő telefon. Szóva l, nála a 

műtét után sem estek ki emlékezetéből , nem maradtak maguk

ra és nem vesztek el, hanem gondosan követve lettek a betegek. 

Emléke im sze rint a főorvos úr a rákellenes küzdelem, a rákos 
megbe tege dések min él korábbi stádiumb an történő felde rítésé

nek, csa kúgy, mint a csak akko riban kez deményeze tt onkoló
gusképzés nek élharcosa , és az ezzel kapcso latos munká nak 

szorgos napszá mosa vo lt. A ko lposzkópos vizsgá lat haza i be
veze tésé nek úttörőjeként, alkalmazásá nak nagymes tereként 

tisztelhetjük őt . E terület későbbi kivá ló művelői tőle tanultak, 

nála nőttek fel. Az is közismert haza i orvos történeti tény, hogy 

a fokoza tosan kiépülő onkológ iai hálóza t sza kembe rei - nem 
véletlenül - elsősorban a nőgyógyászok sora ibó l kerültek ki . 

Akkoriban még nem vo lt Orvostovábbképző Intéze t, nem vol

tak és nem lehettek sza ktársaságo k sem. A folyamatos tová bb

képzés szükségé t azo nban a vezető magyar orvostársadalom 

m indig érezte, és igen fontos feladatának tartotta. Kü lönösen 
fontos volt a képzés és tová bbképzés egy korábban nem létező, 

hivata losan nem j egyze tt szakm a, az onkológ ia területén. Ter
mésze tesen az új onnan létrehozo tt Országos Onk ológ iai Inté

zet főorvosi kara az onkol óg iai irányú képzésnek, az onkoló
gus szak- és továb bképzésne k élharcosa és bázisa vo lt. Ezt ak

koriban az Egészségügy i Szakszerveze t ún . szakcsoportja i ke
retében lehetett végezni és végez ték . Az Onkológus Szakcso

port továbbképző előadásai igen nagy rendsze rességge l havo n
ta egy, olykor két alkal ommal, szo mbatonk ént az Egye tem 1. 

sz. Sze mklin ikájának tantermében zajl ottak igen népes részvé

telle l - emlékeim sze rint interaktív módo n - , nem egysze r 

élénk vagy inkáb b éles viták köze pette . 
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Megemléke zés 

Ezeknek. a továbbképzéseknek Lehoczky főorvos úr egy ik 

kulcsembere volt. Sokszo r, szinte szenvedélyes hangú előadásai 

mély nyomokat hagytak a résztvevőkben. 

Akko riban még nem volt rákszűrés, a méhnyakrákos betegek 

többsége sajn os a betegség igen előrehaladott stád iumába n for

dult orvoshoz, jut ott megfelelő felkész ültségge l rendelkező 

szakember kezébe , megfelelő kórházi osz tályra . Sok volt az el

hanyago lt és a szövődményes, különböző sipolyo k kialakulásá

val j áró eset. Természe tesen az ilyen betegek jelentős hányada az 

újonnan alapított Országos Onk ológ iai Intézet be, a nőgyógyá
szati Osztályra került. Így az élet Lehoczky főorvos urat új, sok

szor hősies műtéti eljárások kimunk álására kényszer íttette . Ezek 
azonban ritkán je lentettek tartós mego ldást. Nem vo lt ritkaság az 

előrehaladott méhnyak.rák és szövődményei miatt elhunyt bete

gek bonco lása sem. Lehoczky főorvos úr minden eset boncolá

sánál végig ott volt, és részleteiben igyekezett megismerni a kór

boncolás során feltáruló leleteket. Az akkoriban rendszeres 
kliniko-pa tológiai konfere nciákon pedig rész letes megvitatásra 

kerü ltek a legtöbb tanulság levonására alkalmas „esetek". 

A főorvos úr nem volt író embe r; tudását, tapasztalatait szava k

ban, előadásokban osztotta meg környeze téve l, a továbbképző 
előadássorozatok résztvevőivel. Minősítés megsze rzésére sem 

törekedett. Talán sajnálta is erre fordít ani idej ét, úgy érezhette, 

hogy azt a betegeitől vonná el, ő pedig mindenekelőtt a bete

ge iért és perszer a csa ládjáért élt ... 

Szerkesztőségi megjegyzés: e soro k Lehoczky főorvos úr 100. 
születésnapjának megü nneplésére íródtak halá la előtt egy pár 
héttel. Lapis Károly aka démiku s úr így fo lyta tta: ... ,,és nagy 

örömünk.re él a mai nap ig. Örü lj ünk. együtt, hogy a magyaro n

kológ ia élő nagy alak.ja, hála Istennek itt van közöttünk. Tisz
teljü k hát őt életében és azután is a hazai rákellenes küz delem 
kiolth atatlan fáklyájak ént." 

Pro/ dt: Lap is Károly 
akadémikus 

EGY UTÓD GONDOLATAI Ha valakiről egy megemlékezés t pró

bálunk megfoga lmazni, emlékeink ben keresgé lünk., régi, elho

mályos ult történetek, közös élmények után kutatun k, vagy ép
pen élénken megmaradt emlékeke t összegez ünk.. A megem lé
kezés azo nban nem csak a múltban gyö kerezik, hanem a jelen

ben is él, és a jövő felé is mutat. Ezek a gondolatok minden 
embertársunkra vonatkoz nak., és hatványozo ttan azokra, akik 

tetteikkel, eszme iségükke l messze túlléptek kis k.özössége iken, 

és országos, európa i vagy nemzetközi nagys ágrendben hagy
tak üzenetet maguk után. Lehocz ky főorvos úr az utóbbiak kö

zé tartozott . 

A rákgyógyí tás megszá llottja vo lt, tántoríthat atlanul hitt a gyó

gy ítás sike rében annak ellenére, hogy a felborn lt sejt szabályo

zás , a daganatbetegség, az ő idej ében sokk al nagyo bb számba n 
szedte áldozatait. Talán ezé rt is érzett minden megmentett em-
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Mege mlékezés 

ber esetében lelki sikert is. A küzdelem a gyilkos kórral szem
ben úgy tűnt, hogy varázs volt számára, lelkesedését , megingat
hatatlan hitét ebből merítette, ezért volt szenvedé lyes előadó, és 
ezért beszélt magával ragadó hévvel minden egyes betegről. 

Rájött , hogy a rákot is csírájában kell elfojtani , és elindította a 
rákszűrést, amelyben a nőgyógyászok mjndig úttörők voltak és 
azok ma is. Érdeme i ezen a téren is elévü lhetetlenek, és, ha az 

egészségügyet , a betegellátás tudományát , művészetét legin
kább aláásó szempont , a gazdaságosság - költséghatékonyság -
olda láról közelítünk, akkor azt mondhatjuk , hogy Lehoczky fő
orvos úr azt is tudta , hogy a szűrésbe, a rákbetegség korai felis
merésébe fektetett pénz messze megtérül. Nem tudom , mennyi
re érdekelte a külvilág , a társadalmi „érvényesü lés", azt azon
ban tudom , hogy a gyógyítás útjáról nem lehetett letér íteru. 
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Nem emlékszem, hogy a fentiek testet öltöt k-e gondo lataim
ban, vagy csak homá lyosan éltek a háttérben , amikor átvettem 
- második utódjakén t - osztá lyának vezetését 1989-ben. Az 

azonban világos volt előttem, hogy egy, még az életében legen
dává vá lt előd nyomdokait követem. Megadta a sors, hogy a 
volt osztályának vezetőjeként is találkozhattam, és hosszasan 

beszélhettem vele. Ekkor már jóval 80 felett volt, de változat
lan szenvedéllyel mesélte a múltat , az osztály történé seit és a 
rákgyógyítás művészetét. A tudomány művészi művelése érző

dött kj szavaibó l. Képtelen vagyok visszaidézn i, hogy adott-e 
tanácsot; inkább úgy tűnik, hogy nem. A nagy emberek taná
csával szo lgá lt, példát mutatott. Az utódok feladata, hogy kö
vessék. 

Bősze Péter 
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