
Tisztelt Professzor Úr! Kedves Péter!

Engedd meg, hogy a Magyar Nõgyógyász Onkológusok Társa-

sága, a Méhnyakkórtani és Kolposzkópos Társaság, valamint a

hazai szülész-nõgyógyászok nevében nagy szeretettel és tisz-

telettel köszöntsünk születésnapod alkalmából! Példamutató,

eredményes munkásságod, kiemelkedõ szervezõképességed

meghatározta a hazai nõgyógyászati onkológia mûvelését, fej-

lõdését, és azt nemzetközi színvonalra emelte. Ezen túlmenõen

a nõgyógyászati onkológia európai elismertetésében is kulcs-

szerepet játszottál. Mindemellett elkötelezett harcosa vagy a

magyar orvosi nyelv megõrzésének. Jelenleg is hihetetlen akti-

vitással, energiával dolgozol, amely követendõ a fiatal orvo-

sok számára. Érdemes röviden áttekinteni eddigi gazdag, sike-

res életpályádat, melynek számos eseménye az európai és ha-

zai nõgyógyászati onkológia és a magyar orvosi nyelv történe-

tének maradandó részeit képezik.

Bõsze Péter 1938. december 9-én született Debrecenben. Álta-

lános és középiskolai tanulmányait Budapesten végezte. Orvo-

si diplomáját a Budapesti Orvostudományi Egyetemen 1963-

ban szerezte. Ezt követõen vidéki kórházakban (Szolnokon és

Karcagon) szülészeti és nõgyógyászati osztályon dolgozott,

majd az Orvostovábbképzõ Egyetem Szülészeti és Nõgyógyá-

szati Klinikájára került. Az Országos Onkológiai Intézet Nõ-

gyógyászati Osztályának osztályvezetõ fõorvosa volt 1988 és

1994 között. Közben egyetemi tanár kinevezést kapott 1990-

ben. Késõbbiekben több fõvárosi kórház (Fõvárosi Szent Ist-

ván Kórház, Péterfy Sándor utcai Kórház szülészeti és nõ-

gyógyászati osztályain, valamint a Semmelweis Egyetem

Bõr-, Nemikórtani és Bõronkológiai Klinikán, az I. Sz. Szülé-

szeti és Nõgyógyászati Klinikán dolgozott tudományos és kli-

nikai tanácsadóként. Szülészeti és nõgyógyászati, humángene-

tikai és sugárterápiai szakvizsgákat szerzett.

Számos díjjal ismerték el szakmai tevékenységét. Többek kö-

zött Bársony-, Markusovszky- és Lõrincze-díjban részesült.

2017-óta a Magyar Nõgyógyász Onkológusok Társasága Bõ-

sze Péter-díjjal jutalmazza a kongresszus legjobb fiatal elõ-

adót.

Tudományos munkásságából kiemelendõ, hogy 1978-ban az

orvostudományok kandidátusa, 1983 az orvostudományok

doktora címet nyerte el. Több mint 300 közleménye jelent

meg, és 10 könyvnek írója vagy szerkesztõje. Nevéhez fûzõdik

a „The streak gonad syndrome” tünetegyüttes és a csíkgonad

ultrahang- és elektronmikroszkópos képének elsõ leírása.

Munkacsoportja elsõk között állapította meg a nyirokcsomók

molekuláris térképezésével, hogy egyes szövettanilag negatív-

nak ítélt nyirokcsomókban is kimutathatók ráksejtek,

mikroáttétek. Ezzel megszületett a szubmikroszkópos áttétek

fogalma, amely új megvilágításba helyezte a daganatáttétek ki-

újulásának kérdését.

Számos nemzetközi és hazai tudományos társaságban töltött

be vezetõ szerepet. Többek között alapító elnöke volt a

European Acadeny of Gynecological Cancer-nek (EAGC), el-

nöke volt a European Society of Gynecological Oncology-nak

(ESGO) és alelnöke volt a European School of Oncology

Scientific Committee of Vienna Office-nek. A Magyar Nõ-

gyógyász Onkológusok Társasága és a Magyar Méhnyak-

kórtani és Kolposzkópos Társaság alapító elnöke. Mindemel-

lett számos tudományos folyóirat szerkesztõségében dolgo-

zott. Fõszerkesztõje volt a European Journal of Gynecologic

Oncology-nak. Alapító fõszerkesztõje volt a CME Journal of

Gynecologic Oncology lapnak és a Nõgyógyászati Onkológia

folyóiratnak. Szerkesztõje volt az „EAGC Course Book on

Colposcopy” és a „What gynecologic oncologists should know

about chemotherapy” címû könyveknek.

Közel 50 nemzetközi és hazai kongresszust szervezett. Elnöke

volt az Európai Nõgyógyászati Onkológiai Társaság budapes-

ti kongresszusának 1999-ben, valamint az Európai Nõgyógyá-

szati Rák Akadémia elsõ képzési világkongresszusának 2002-

ben.

Igen jelentõs szerepet játszott a nõgyógyászati onkológia hiva-

talos elismertetésében Európában. Részt vett az European

Board of Gynaecological Oncology megalakításában és a

megbízást kapott az Extendeed European Board of

Gynaecological Oncology elnöki teendõinek ellátására. Mint

az Európai Nõgyógyászati Onkológiai Társaság elnöke, elér-

te, hogy a nõgyógyászati onkológia a szülészet-nõgyógyászat-

nak, az European Union of Medical Specialists – UEMS – által
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elismert önálló szakmájává vált az Európai Közösségben. Ez

azért jelentetett áttörést, mert ez volt az elsõ ráépített szakkép-

zés , amelyet az UEMS hivatalosan elismert. Ezzel a nõgyó-

gyászati onkológia Európában is hivatalosan önálló szakterü-

letté vált.

A hazai nõorvosi daganatgyógyászati szakképesítés megvaló-

sításáért lankadatlanul küzdött. Rámutatott, hogy a nõgyógy-

ászati daganatos betegek megfelelõ ellátása e szakképesítés

nélkül nem valósítható meg. Közel két évtizedes harca után a

nõgyógyászati onkológia hivatalosan elfogadott szakképzéssé

vált hazánkban. A nõgyógyászati daganatsebészeti szakképzés

2012-ben létrejött, amely a szülészeti-nõgyógyászati szakvizs-

gára ráépített, hároméves szakképesítés. Az elsõ hazai

hivatalos, szabályos szakvizsga 2015. december 10-én volt.

Bõsze professzor a nõgyógyászati onkológia mellett kiemelke-

dik nyelvészeti tevékenysége. A magyar orvosi nyelv és nyelv-

használat megújítását a Nõgyógyászati onkológia címû folyó-

irat közleményeinek magyarításával kezdte; kiterjesztését or-

szágos méretûre a „Betû- és szóvetés a magyar orvosi iroda-

lomban” címû tudományos rendezvénnyel folytatta. Ez az or-

vostörténeti eseménynek számító tudományos ülés a Magyar

Tudományos Akadémián (MTA) többek között az MTA Orvo-

si Osztálya, az MTA Nyelv és Irodalom Tudományok Osztá-

lya, az MTA Nyelvtudományi Intézete, az MTA Magyar Nyel-

vi Bizottsága és a Magyar Szakírók Szövetsége szervezésében

jött létre 2001-ben. A rendezvényen állásfoglalást fogadtak el

a magyar orvosi nyelv mûvelésének fontosságáról.

Megalapította a Magyar Orvosi Nyelv címû szaklapot, mely a

világ legelsõ szaknyelvvel foglalkozó lapja. A szaklapot –

mint fõszerkesztõ – évente két alkalommal adja ki, kiadvá-

nyonként 1700 példányban, közel két évtizede.

További tudományos rendezvényeket szervezett a Magyar Tu-

dományos Akadémián. Szabó T. Attilával rendezte a „Félezer

éves a magyar orvosi nyelv” és Bácskay Andrással „Orvosi

nyelv az ókorban” címû konferenciákat.

Felismerte, hogy az orvosi nyelv mûvelése csak akkor lehet

eredményes, ha oktatják. Ezért létrehozta a Semmelweis Egye-

temen a magyar orvosi nyelv tantárgyat, mely kötelezõen vá-

lasztható. A tantárgyat bevezették a szegedi egyetemen és ter-

vezik a pécsi egyetemen is. Az orvosi nyelv egyetemi oktatása

szintén orvostörténeti jelentõségû. Szerkesztésében megjelent

a „Magyar orvosi nyelv tankönyve”.

A Magyar Szakírók Szövetségének elnöke volt. Tagja lett az

MTA Anyanyelvünk Európában Elnöki Bizottságnak, majd

megszûnése után pedig a helyébe lépõ Magyar Nyelv és Tudo-

mányban Elnöki Bizottságnak. Az MTA Orvosi Tudományok

Osztályát képviseli a Magyar Tudományos Akadémia Magyar

Nyelvi Osztályközi Állandó Bizottságában.

Megírta a „Magyar orvosi nyelv – Helyesírási útmutató” címû

könyvet, melynek célja a magyar orvosi helyesírás egységesí-

tése. Elkészült a „Magyar orvosi nyelv – Nyelvhasználati meg-

fontolások” címû könyve, mely az orvosi nyelvünk használa-

tának útmutatója. Számos magyar kifejezést alkotott és hono-

sított meg.

A tudományos közlemények írásáról, szerkesztésérõl is útmu-

tató könyvet adott ki Palkovits Miklós akadémikussal: „Tudo-

mányos közlemények írása, szerkesztése és értékelése: útmuta-

tó szerzõk, olvasók és szerkesztõk számára” címen.

Fontos megemlíteni, hogy többek között a köztársasági elnök-

nél is szorgalmazta, hogy a magyar nyelv védelme kerüljön be

a magyar alkotmányba, az alaptörvénybe, ami megvalósult.

Nyelvészeti munkásságát Keszler Borbála egyetemi tanár, az

Eötvös Lóránd Tudományegyetem Mai Magyar Nyelvi Tan-

székének volt igazgatója így jellemezte: „A magyar orvosi

nyelv területén végzett tevékenysége meghatározó jelentõségû,

és más szakmák számára is példaértékû. Hasonló munkálko-

dás egyetlen más szaknyelv területén sem ismert. Ilyen mértékû

és biológiai szaknyelv mûvelésére Bugát Pál (1793-1865)

munkássága óta nem volt példa.”

Hálás vagyok a sorsnak, hogy közel 6 éve dolgozhatok Veled,

mint a Nõgyógyászati onkológia fõszerkesztõje. Noha átvet-

tem a váltóbotot, nem maradtam egyedül. Mindig számíthatok

Rád. Bölcs, józan meglátásaidra és nagy élettapasztalatod

alapján adott tanácsaidra a továbbiakban is építek. Õszintén

csodálom Benned, hogy még mindig fáradhatatlanul, elszán-

tan, kitartóan valósítod meg céljaidat, leírhatatlan szorgalom-

mal, munkával. Teljes szívembõl kívánom, hogy még sok évig

szerezzen örömet Neked a nõgyógyászati onkológia és az or-

vosi nyelv.

Nagyon jó egészséget, boldog születésnapot kívánok. Isten él-

tessen sokáig!

Prof. Dr. Rigó János Jr.

fõszerkesztõ
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