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Tisztiorvosok, családorvosok Esztergomban

Esztergomban az orvoslás kezdetei Szent István korához nyúlnak vissza. Az 
Árpád-házi királyaink idejéből leghíresebb vagy leghírhedtebb orvos az itáliai 
Draco volt, aki a castratiót ugyan nem, de a megvakítást elvégezte Álmoson és 
Bélán. Később ő volt (a megrendelő Kálmán király) megmérgezője is.

Esztergom első világi orvosa a szintén itáliai származású Perectolius volt. Ro-
bert Károly idején házat vásárolt a városban.

Lépjünk át most évszázadokat, hisz témánk a tiszti orvoslás, családorvoslás 
története. Ennek kezdete pedig a XVIII. századhoz köthető. A városi kórház 
alapítását is erre az időszakra tehetjük. (Villányi Szaniszló szerint 1710, Grósz 
Lipót 1739)

A Pragmatica Sanctio évében (1723) alakult meg a Magyar Kir. Helytartóta-
nács, melynek égisze alatt országos Egészségügyi Tanácsot is létrehoztak. (1738)

A XVIII. század hihetetlen fejlődést hozott a közegészségügy, egyáltalában az 
egészségügy területén.

A folyamat elindításában döntő szerepet játszott Gerhard van Swieten (1700-
1772). Mária Terézia bécsi szobrának talapzatán nem véletlenül áll ott ő is, 
Haydn és Mozart mellett.

1752-től megyei főorvosok kinevezésére kerül sor. 2 év múlva összeírják az or-
vosokat a birodalom területén.

A magyar orvostörténet egyik kiemelkedő dátuma az 1770-es esztendő, ami-
kor megjelent a Generale Normativum is Re Sanitatis.

A törvény a hatósági orvosi kart központi szakmai irányítás alá veszi. A 
„physicusok” feladatává teszi többek között az egészségügyi szemléket, a jár-
ványok elleni küzdelmet, a himlőoltások szervezését, a gyógyszertárak ellenőr-
zését. 1849-ig ez a törvény határozta meg a magyar egészségügyi közigazgatás 
működését.

Esztergomban az első hivatalos megyei főorvos Tomanek Péter (1746-1760) 
volt. Őt Pudelko József követte, aki Mária Teréziától nemesi rangot kapott te-
vékenysége elismeréséül. A számos Esztergom megyei főorvos közül kiemelném 
Lenhossék Mihály Ignác nevét.  Nem csak azért mert dédunokája Szent-Györ-
gyi Albert volt.
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Asztalosmester fi aként a jezsuiták támogatásával tanulhatott. 1799-ben avat-
ták orvosdoktorrá. Nem sokkal ezután Esztergom megye főorvosa lett, mely 
tisztséget közel 10 éven keresztül látta el. 1809-től hihetetlen tudományos kar-
riert futott be. A pesti egyetem dékánja, majd rektora. A bécsi egyetemen tan-
székvezető. 1825-ben országos főorvos. Széchenyi István házi orvosa és barátja. 
Több európai tudós társaság rendes vagy tiszteletbeli tagja lett.

1828-tól Esztergom megye főorvosi tisztét a Boldogkőváralján született 
Kamenszky István látta el 1851-ig.1825-ben ő írta az első magyar nyelvű dok-
tori értekezést. Egykori háza, melyet Sándor-Kamenszky háznak ismernek az 
esztergomiak, ma ugyanolyan romos, elhanyagolt állapotban van, mint sírja a 
belvárosi temetőben.

1950-ig számos egykori kollega töltötte be Esztergomban a megyei főorvosi 
tisztet. 1851-től 1879-ig Schwarczel József, 1879-től 1906-ig Liptay János (ő ne-
vezte ki Gönczy Bélát az esztergomi kórház élére), Seyler Emil, Huszár Gyula, 
Stockinger János és Rády Ödön munkássága nem merült a feledés homályába

1950-ben a megyeszékhely az ismert okok miatt Tatabányára került át.
Esztergom városában a főorvosi teendőket 1816-tól Palkovics Károly Sándor 

látta el. Hosszú életét Szent István városában töltötte el. Feichtinger Sándor 
önéletrajzi írásában így emlékezett meg róla: „Dr. Palkovics Károly városi főor-
vos…velem szorosabb barátságba lépett, engem felkeresett, sőt néha alkalmat adott 
clienseinél némely operációk véghezvitelére. Jól esett a fi atalembernek az öreg collega 
részéről való szívélyes közeledés, és én e szívességet hasonló szívességgel és előzékeny-
séggel viszonoztam. Felőle mindig tisztelettel beszéltem és haláláig ezen baráti ér-
zelmet irányában megtartottam.”

1848-ban a város rendszeresen illetményt id. Palkovics Károlynak, Eff er Ferenc 
és Csernó János kirurgusoknak fi zetett.

1882-ben Esztergomnak 11 orvosa volt. Áldory Mór, Feichtinger Sándor, 
Hutta János, Lipthay János, Mátray Ferencz és Rapcsák Imre. Magánorvosként 
dolgozott: Berényi Gyula, Hoff mann Vilmos, Kohn Lajos, Simonyi Albert és 
Tóth József.

A városi főorvosi feladatokat Palkovics után Feichtinger Sándor, Áldory Mór, 
Berényi Zsigmond, Murányi István, Kápolnai Dezső majd Kisdéri József látta el.

A XX. század sem szűkölködött kiváló esztergomi orvosokban, akik munkás-
ságukkal beírták magukat a város egészségügyének történetébe, és ami még fon-
tosabb betegeik emlékezetébe.

Engedtessék meg, hogy önkényesen kiragadva, Bense Imre néhány, emlékeze-
tünkben ma is elevenen élő kortársát röviden külön kiemeljem.
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Schleifel Mátyás. A Belvárosi temetőben levő 
sírján ott a rá legjobban jellemző mondat: „a sze-
gények orvosa”. 1875. december 16-án született. 
Kihasználva módos édesapja („a Fürdő-vendéglő 
ritka becsületességű bérlője és vendéglőse”) által 
nyújtott anyagi lehetőségeket az átlagosnál jóval 
hosszabb ideig élte a medikusok életét… 1914-
ben kapott diplomát. 1 évvel később már egy 
csehországi hadifogolytábor katonaorvosa lett. 
A katonai szolgálat után a Kossuth utcai rende-
lőjében fogadta és gyógyította a rászoruló bete-
geket. Nappal és éjjel, esőben és hóban, bármikor 
ment a hívásokra. „Késő öregkoráig (már városi 
tisztiorvosként és kényszerű agglegénysorban) ő 

volt az, aki mindig kapható volt ügyeletre.”
Bense Imre így emlékezett vissza a szegények orvosára:
„Mindig kalucsniban járt. A háború után még száraz időben is, mert nem volt 

egy ép cipője. Egyszer összetalálkoztam vele, amikor épp a Szenttamásra caplatott 
fölfele. Elkéne Matyi bácsinak egy autó – mondtam neki. El ám! de, legalább egy jó 
kalucsni! – felelte ő ismert, mindig optimista derűjével.”

Takács János, a legendás „szíves Takács” Zala-
tárnokon született 1901. január 2-án és 1927. 
október 1-én kapta meg orvosi diplomáját. 1935. 
szeptember 7-én jött Esztergomba és nyitott ren-
delőt a Budapesti út és a Horánszky út sarkán. 
40 éven át volt Hippokratész papja. Körzetében 
az utóda Szállási Árpád lett, aki így emlékezett 
meg róla:

…”Az áldott emlékű Takács János bácsi körze-
tét kaptam meg. Őt korábbról is ismertem, mint 
’szíves Takácsot’. Valóban értett a kardiológiához. 
Különben igazi medicus universalis volt, Hippok-
ratész papja, az utolsók közül való. Agglegényként 
nem lévén családja, a körzetét tekintette annak. 

Kezdetben többször találkoztunk közös betegeinknél. Mindig szabadkozott, holott 
én csak hálás lehettem neki. Sokat tanultam tőle. Ha körzeti orvosról írnék regényt, 
biztosan róla mintáznám meg.”
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Tábori Lajos, 1930. szeptember 4-én szüle-
tett Esztergomban. Szegeden szerzett diplomát 
1957-ben. Édesapja nyomdokait követve lett 
kórházunk belgyógyászatának alorvosa, majd 
1970-ben a körzeti orvosi munkát választotta. 
Haláláig, 1992. december 3-ig volt megbecsült, 
elismert orvosa az esztergomiaknak. – Száraz 
életrajzi adatok. Aki viszont ismerte, tudta: 
nagytudású, szerény, kedves, udvarias, „igazi” 
orvos volt. Nekrológjában így írt róla Szállási 
Árpád:

…”Most Tábori Lajos kollegánk hagyott itt ben-
nünket, s csak annyit mondhatunk: mérhetetle-
nül hiányozni fog. Igaz, immár második éve az egészségügyiek balsorsa kényszer-
nyugdíjra kárhoztatta, jelenvalóságának tudata mégis megnyugtatólag hatott. Véle 
találkozni jobb volt egy Andaxin tabletta bevételénél, s nem siethetett annyira, 
hogy az Ő utánozhatatlan őszinte és bájos kíváncsiságával ne érdeklődött volna a 
magunk és családunk egészségi állapota felől. Minden sztereotípia nélkül, a szüle-
tett orvoshoz híven. Még akkor is, ha ez az egymással való törődés már fordítva lett 
volna indokoltabb.”

Három, ma is méltán ismert orvos neve Esztergomban. Olyan orvosok, akik-
re sokáig fognak még itt emlékezni. Negyediként – köztük természetesen nem 
sorrendet felállítva – a város egészségügyének történetéből dr. Bense Imre nevét 
emelném ki. Róla emlékezünk meg – születésének 100 évfordulója alkalmából- 
az alábbiakban.

Osvai László dr.



6

IN MEMORIAM DR. BENSE IMRE
(1913-1997)

Dr. Bense Imrét lehet szeretni, és lehet nem szeretni.
Egy dolgot azonban elvitatni nem lehet. Neve az el-

múlt évtizedekben szorosan összefonódott Esztergom 
egészségügyével. Aligha van a városnak olyan lakosa, 
aki ne ismerné. Munkássága során évekkel, évtizedek-
kel ezelőtt elérte azt, amit a jelenlegi egészségügyi re-
form indításakor célként tüzek ki, nevezetesen, hogy 
a körzeti orvosokat családorvosok váltsák fel. Ezért is 
volt megtiszteltetés számomra, hogy otthonában fo-
gadott baráti beszélgetésre.

- Talán közhely számba mennek az első kérdésiem, de mégis innen kell elindulni: 
Mikor határozta el, hogy az orvosi hivatást választja? Hol végezte tanulmányait? 
Kik voltak azok a mesterek, tanítók, akikre annyi év után is szívesen emlékszik 
vissza? 

-  Kecskeméten a piarista Gimnáziumban érettségiztem 1934-ben, majd a Sze-
gedi Orvosegyetemre iratkoztam be. Akkor a világgazdasági krízis miatt 40-es 
létszámú évfolyam indult. Híres professzoraim egyike Szent-Györgyi Albert 
volt, aki az orvosi kémiát adta elő. Már az első félév után externista lettem az 
Anatómiai Intézetben Gellért Albert professzor keze alatt. Ő abban az időben 
kezdte a paraffi  n beágyazásos készítmények bevezetését és felhasználását az ok-
tatásban. Ezeket mi készítettük nagy szorgalommal, munkánkért egy kis kasz-
szából 10-15 pengő járt. Rusznyák István professzor a Belklinikán akkor még 
arról volt nevezetes, hogy ő volt az utolsó Korányi tanítvány. A bel diagnosztikát 
Purjesz Béla adta elő. A gyógyszertant Issekutz Béla, majd Jancsó Miklós taní-
totta. Legszívesebben Kramár Jenő gyermekklinikai munkásságára emlékszem, 
mert öreg tanársegédei segítségével úgy begyakoroltatta a csecsemő és gyermek-
gyógyászatot, hogy amikor a gyermekorvos nélküli Esztergomba kerültem, nem 
jelentett problémát a gyermekbetegek ellátása. Egyetemi éveim alatt a Szegedi 
Szent Imre Kollégiumban laktam. Igazgatónk móri Glattfelder Gyula csanádi 



7

megyés püspök volt. IV. éves orvostanhallgató 
koromtól élveztem Kecskemét város Horthy 
Miklósról elnevezett évi 1000 pengős ösztön-
díjának felét, mert az egész meghaladta volna 
az “állástalan” diplomások illetményét. A kü-
lönböző ösztöndíjak gondtalan egyetemi éveket 
biztosítottak, igaz, hogy ehhez jeles tanulmányi 
eredményt kellett elérnem. 

Az ösztöndíj diplomám átvételéig szólt ugyan, 
de szigorló koromban a hívó szóra mégis be-
költöztem a Belklinikára, félkosztos, díjtalan 
gyakornoknak. Ez úgy történhetett, hogy a dél-
vidéki és erdélyi bevonulás miatt a klinika fi atal 
orvosait katonának vitték, így mi többletmun-
kával, de félkoszttal végeztük betegeink gyógyí-
tását. 

- Hogyan, és mikor került Esz-
tergomba?  Milyen volt az ak-
kori városi kórház?  Kik voltak 
közvetlen munkatársai? Hogyan 
emlékszik vissza rájuk?

-Diplomám megszerzése után 
a kecskeméti kórházban kel-
lett volna elhelyezkednem. A 
polgármester azonban sajná-
lattal közölte, hogy a kórház 
egyik osztályán sincs betöltet-
len állás. Az esztergomi Kolos 
Kórházban volt, és éppen a 
belosztályon, ahol a közked-
velt remek diagnoszta Rajner 
János volt a főorvos. Ő annak 
a Bársony professzornak volt 
a gyakornoka, aki arról volt 
nevezetes, hogy a budapesti 
egyetemen egyedül ő nem volt 
szabadkőműves. A belosztály 
ágylétszáma csaknem azonos 
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volt a jelenlegivel, és hozzá tartozott 
8-10 ággyal a fertőző osztály is. Két 
orvosi státusz volt, a főorvos és az al-
orvosi. A kórház akkori igazgató fő-
orvosa dr. Eggenhofer Béla, egyben a 
sebészeti osztályt is vezette. Széles lá-
tókörű, jó kezdeményező, remek szer-
vező és irányító volt. Neki köszönhető 
a korszerűen átépített pavilon rend-
szerű kórház. Ügyesen elintézte, hogy 
a gyermekosztály jelenlegi épülete 
praetuberculotikus osztály címen, ál-
lami pénzen készüljön el. A belosztály 
1941-42. évi átépítése kapcsán emelet-
átépítéssel bőrgyógyászati osztály lé-
tesült. Így a túlterheltség csökkent, de 

még így is a belosztály ellátásában maradtak a gyermek, urológiai és szemészeti 
betegek. 

-Véleménye szerint mennyiben különbözik egy akkori és egy mai kezdő orvos hely-
zete?
-A mai kezdő orvos könnyebben helyezkedhet el, talán még válogathat is. Akkor 
igen kevés fi zetett orvosi státusz volt. Hasonlítsuk össze a belosztályon, csak-
nem azonos ágylétszám mellett az akkori két orvosi státuszt (főorvos, alorvos) 
a mostani orvoslétszámmal. Vegyük fi gyelembe azt is, hogy az év 365 napján 
váltás nélkül, ingyen ügyeleti szolgálatot kellett teljesítenem egyetlen alorvos-
ként. 1941-ben havi 115 pengő volt a kezdő fi zetésem (az albérletem havi 150 
pengő volt.)

-Az alorvos nem praktizálhatott, akkor miből élt?
- Amíg a Felvidék hozzánk tartozott, bőven volt igény külön szobára, ágyanként 
10-15 pengőért. A különszobák után nemcsak a kórház kapott többlet bevé-
tet, hanem a főorvos, alorvos is 60-40 % arányban. A városban a magánpraxis, 
betegpénztári orvosok részére megengedett volt. Nagyvárosokban ismer volt a  
„biciklis” orvosok köre, akik végigjárták a bérházakat és 1-2 pengőért rendeltek. 
6 évig voltam kórházi alorvos. Belgyógyászatból szakvizsgáztam. Fél évet töl-
töttem a sebészeten, Budapesten 4 hónapig szülészetet és fogászatot tanultam. 
Hónapokig ismerkedtem a tüdőgondozóban a pulmonológiával. 6 év után így 
felkészülve vállaltam területem OTBA orvosi állást a Vár u. 2 sz. alatti magán-
rendelőben. Volt is napi 4-6 OTBA betegem. Rendelőmben wgr. vérkép, vizelet, 
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frakcionált próbareggeli vizsgálatokat is végeztem, kis sebészeti és fogászati te-
endőket is elláttam. 
- Hogyan alakult a pályafutása a későbbi években?
- A biztosító intézetek egyesítése után körzeti orvos lettem. Igen nagyforgalmú 
rendeléseim, gyakran reggeltől, délután 2 óráig is eltartottak, utána következtek 
a fekvőbeteg látogatások, sokszor éjfélig is. A nagy forgalom ellenére úgy láttam 
el minden betegemet, mintha magánbeteg lett volna, pedig nem volt hálapénz. 
Havi fi zetésem 1.600 forint volt. (Midőn 63 évesen nyugdíjba mentem nyugdí-
jam 5.882 forint volt) 1957-ben Dorogra hívtak felülvizsgáló főorvosnak. El-
vállaltam, mert így délutánonként  „tiszta” magánorvosi rendelést tarthattam 
családorvosként. 

 -Milyen érzés volt a napjainkban oly 
sokat emlegetett 50-es években orvos-
nak lenni? Van-e ebből a korból olyan 
élménye, melyet szívesen megosztana 
velünk?
-Az 50-es éveken a körzeti orvosi 
munka annyira elfoglalt és lekötött, 
hogy szabadság, kikapcsolódás nél-
kül, folyamatosan dolgoztam. Párt-
tag nem voltam. Az 56-ban vissza-
kapott káderlapomban a következő 
bejegyzés szerepelt: „mindent meg-
hallgat, de aztán megy a maga útján”.  
Köztudott volt, hogy a Prímási Palo-
ta és a Kanonoki Házak is ellátásom-
ba tartoztak. Rendelőmben, akkor 
is a falon függött a kereszt. Vallásos 
meggyőződésemet nem titkoltam, 
1956-ban többször vittek rejtőzködő betegekhez, ezt én úgy értelmeztem, hogy 
bennem azt az orvost látták, aki orvosi esküjét komolyan veszi. 

-51 éves gyakorló orvosi tapasztalattal hogyan látja a vajúdó, komoly gondokkal 
küzdő egészségügyben az elindult reform helyzetét?
- Az egészségügyi reform kapcsán az jut eszembe, hogy ezt jól, közepesen és 
rosszul lehet megoldani. A jó megoldáshoz pénz kellene, jól felszerelt orvosi 
rendelő, ahol nemcsak fi zikális vizsgálatok, hanem kislaboratóriumi és eszkö-
zös vizsgálatokat is lehet végezni. Nem elég a fejpénz, teljesítménybér is kellene. 
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Külföldi tőkére nem számíthatunk, mert ezt elri-
asztják a hatalomra vágyó saját fészkükbe piszkí-
tó „farkast kiáltó” vészmadarak. Maradna tehát a 
hazai tőke - persze alacsony vagy megtámogatott 
kamattal - a rendelők felszerelésére. Mert van ám 
szabad tőke, de ezt ma éjjeli mulatókba, és tönkre-
menő vállalkozásokba fektetik. Külföldi példákra 
hivatkozva kellene erről a hazai pénzembereket 
meggyőzni. 

-Több mint fél évszázados orvosi gyakorlat után 
milyen tanácsot tudna adni a most indulóknak?
-Legelőször, döntsék el, hogy hivatásnak, vagy 

foglalkozásnak tartják-e  a gyógyítást. Ha hivatásnak, jól készüljenek fel szak-
mailag, legyenek türelmesek, megértők, megbocsátók. Az elmúlt évtizedekben 
a betegek is és az orvosok is türelmetlenebbekké váltak. Óvakodni kellene a 
bántó megjegyzésektől. Tisztelettel becsüljék meg az egészségügyi dolgozók, 
nemcsak a beteget, hanem egymást is. A háziorvosok és a kórházi orvosok ér-
tékeljék egymás munkáját, kölcsönösen elismerve mindkét terület fontosságát 
és nehézségeit. Akik foglalkozásnak tekintik a gyógyítást, azok még sokáig csa-
lódottnak érzik majd magukat. Aki közelről ismeri az orvosi munkát, az tudja, 
hogy a munkaidő lejártával nem ér véget. Az orvos magával cipeli betege sorsát, 
kikapcsolódás helyett tépelődik, utána olvas. Gond, helytállás, felelősség, és az 
ellenérték: segédmunkási keresetet sem elérő illetmény, amelyben lassanként az 
alapfi zetés sem számít bele. A hálát a legtöbb beteg csak szóban tudja kifejezni, 
mert jövedelméből idestova már gyógyszerre sem futja. De félre a pesszimizmus-
sal! Egy olyan út kezdetén állunk, amelyből évtizedek óta csak álmodoztunk, 
hogy ez az út kezdetben rögös és hibákkal teli, az minden gondolkodó ember 
számára világos. Ezt az utat a naponkénti tapasztalatok alapján kell korrigálni, 
míg el nem jutunk egy olyan helyzethez, melyben mind a betegek, mind az or-
vosok elégedettek lesznek. 
Most, hogy hivatásom gyakorlásában eltöltött 50. évemet átléptem, megköszö-
nöm az Istennek a méretlen lelki és testi erőt, amellyel a nem éppen könnyű 
időkben és helyzetekben is megőriztem hivatásomban a hitet, a szenvedő embe-
rek iránti szeretetet és segítőkészséget. Azt hiszem ez a legfontosabb egy orvos 
számára. 
-Köszönöm a beszélgetést!

Osvai László dr.
1995
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ÉDESAPÁMRA EMLÉKEZVE

Egészen kis koromban, elmém ébre-
dése óta, 3-4 éves koromtól már van-
nak emlékképeim arról, hogy együtt ül 
a család, amikor megszólal a csengő és 
édesapám 2 perc múlva indul egy be-
teghez. Alig emlékszem olyan családi 
összejövetelre, ebédre, vacsorára, ami-
kor ne szólította volna el a kötelesség.

Soha nem méltatlankodott ezért. 
Édesanyám személyében hihetetlen 
erőt tudhatott maga mögött.

Hosszú ideig csak egy kerékpárja volt, 
majd egy öreg motorkerékpárral járt 
a betegeihez. Praxisát egy toplinóval 
kezdte, ami a fi at egyik őse volt. Ere-
detileg 2 személyre tervezték, de kis átalakítás után mi gyerekek, mindhárman 
elfértünk hátul. Ezzel indultunk rendszeresen haza. Mi is volt az a haza?

Kecskemét!
Édesapa ott született. Szorosan tartotta a kapcsolatot a kecskeméti rokonság-

gal. Nyáron és halottak napjára mindig haza mentünk.
A családjában 7 gyermek nevelkedett. Édesapja kétkezi munkás volt, gazdálko-

dott. 7 gyermekéből 3-t tudott taníttatni. Ők: Imre, Sándor és Mária, orvosok 
lettek. A többieknek otthon kellett segíteniük. 

Sándornak 3 gyermeke született, akik közül 4-en lettek orvosok Kecskeméten 
és környékén. Édesapának 3 gyermeke közül ketten lettünk orvosok, míg har-
madik testvérünk fi zikus lett.

„Az orvos házának a falai üvegből vannak” – szokta ő mondani. Édesanyámmal 
boldog családi és nagy társadalmi életet éltek, őt hihetetlen tisztelettel szerette.

Nagyon sokat adott arra, hogy kollegáival jó viszonyban legyen. Szoros kap-
csolatot alakított ki a kórházi orvosokkal is, többek között az áldott emlékezetű 
Kárpáthy Lászlóval, a manuális zsenivel, Mátyus Lajossal, a szép karriert befutó 
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Magyarsóki Ferenccel, Lélek Istvánnal és sorolhatnám még a neveket. A legszo-
rosabb viszonyt Leel-Őssy professzor úrral ápolta, rendszeresen összejártak.

A legnehezebb időszakban, amikor nagyon furcsán néztek arra az orvosra, aki 
kiállt az egyház mellett, nem tagadta meg a hitét. A mindenkori esztergomi prí-
más házi orvosa volt, az öreg papokat, a papi otthonban ő istápolta, és a ference-
sekkel is nagyon jó kapcsolatban volt. Évtizedekig ő volt a Ferences Gimnázium 
és Rendház orvosa.

Mindent elkövetett, hogy gyermekei műveltek legyenek. A rendkívüli elfog-
laltsága mellett a zenében nagyon tehetséges Kati testvéremet minden héten, 
kedden a rendelése befejezésekor vitte Budapestre, zongoraórára. Amikor haza-
ért vele, folytatta a betegek ellátását.

A munka mellett olyan társadalmi életet éltek, mintha egy nap legalább 48 
órából állt volna. Ritka volt, hogy este ne nyitott volna ránk ajtót valaki a baráti 
körből.

Fontos volt számára azoknak az embereknek a segítése, akiket a társadalom a 
padlóra küldött vagy alapból mélyszegények voltak. Sok roma mellett is kiállt. 
Számukra munkát biztosított, eff ektíve anyagilag is támogatta őket.

Magánorvos volt, de meggyőződésem, hogy a magánbetegeinek 20-30 százalé-
ka volt csak fi zetős beteg. Én úgy láttam, akkor volt boldog, amikor olyanokon 
tudott segíteni, akik máshonnan nem reméltek támogatást. Merem mondani, 
hogy Takács János bácsi párjaként a szegények orvosa volt.

A családban nagyon sokan váltak nyugdíj nélkülivé: Nagyapám, mint esztergo-
mi rendőrkapitány, másik nagyapám, mint földbirtokos, mert egy kicsivel több 
földje volt Jászberény környékén, mint az átlagnak, nagyanyám húga és még so-
rolhatnám. Ők egyik napról a másikra maradtak nyugdíj nélkül. Sok éhes szájról 
kellett édesapámnak gondoskodnia. Komoly beosztást igényelt ez, de úgy érzem 
soha nem nélkülözött egyikük sem.

Szeretet, boldogság és jó hangulat jellemezte a családot.
Nem emlékszem arra, hogy valaha is felemelte volna a hangját. Ésszel, érvekkel 

próbált nevelni minket. Pedig hihetetlen zajos kamaszkorom volt. Kati testvé-
rem neveltetése nem jelentett problémát, Bástyámmal mi ketten7 éves korunk-
tól gyakran tettük próbára a türelmét. Édesapám azonban osztotta azt a családi 
vélekedést, hogy a jó bor sokáig forr. Egyformán fontos volt számára mindhá-
rom gyermeke. Mérhetetlenül türelmes volt.

Tudása, memóriája elámított. Amikor az egyetemi felvételire készültem őt 
hallgatva az volt az érzésem, hogy fejből mondja fel a „Szentágothai”anatómiát. 
Rengeteget kaptam tőle emberileg és szakmailag is.

Később ülhettem mellette a rendelőjében. Megtanultam tőle, hogy egy stílust, 
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hogy a beteget meg kell hallgatni, meg kell alaposan vizsgálni. Nagyon megfon-
toltan kell felállítani a diagnózist. Kiegészítő vizsgálatokra az ő idejében nem 
nagyon gondolhatott. Gyakorlatilag az anamnézis és egy fonendoszkóp állt ren-
delkezésére a diagnózishoz.

Soha nem felejtem el, ahogy az ascitest kopogtatta négykézlábra állítva a bete-
get a vizsgáló asztalán.

Hihetetlen pontos statusokat írt le, különösen, ha a kórházi beutalásra került 
a sor. Mindent betegét, akit kórházba irányított másnap, vagy harmadnap felke-
reste.

Egyszerre 3 egyetemista gyermekét patronálta, ezt ők saját magukon spórolták 
meg. Óriási kulturális igénye volt. Bármilyen fáradt is volt, minden hónapban 
mentünk színházba, együtt az egész család.

Nyaralni is úgy tudtunk menni, hogy ott ő munkát vállalt. A dorogi bányának 
volt Balatonfüreden nyaralója. A szomszédban egy gyerektábor működött, ami-
nek az orvosi feladatait a nyaralás alatt ő látta el, de a nyaraló vendégei is hozzá 
fordultak. Előfordult, hogy a 2 hét alatt alig tudott lejönni hozzánk a partra.

Büszke volt a gyerekeire és az unokájára. Hála Istennek megadatott neki, hogy 
még életében kirajzolódott, hogy felnő egy következő generáció és Tamás fi am 
továbbviszi a családunkban az orvosi hivatást.

Dr. Bense Tamás
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ÉDESAPÁMRA EMLÉKEZVE

Csodálatos apa-leány kapcsolat volt 
köztünk. Pici koromtól kezdve sokat 
voltunk együtt. 

Később voltak hajnali beszélgeté-
seink. Édesapa nagyon korán, 5 óra 
körül kelt és kora reggel már olvasott. 
többnyire szakirodalmat. A kávét én 
vittem az ágyába. Ilyenkor beszélget-
tünk, és 65-70 évesen is ő hívta fel a 
fi gyelmemet az egyes érdekes szak-
cikkekre. Amikor már végzett orvos 
voltam a betegeket is gyakran megbe-
széltük.

Engem 1 évvel később vettek fel az egyetemre. Édesapa akkor már Dorogon 
dolgozott. 1 éven keresztül együtt mentünk a munkahelyére, ahol én is munkát 
vállaltam. Ilyenkor útközben mindig szakmáról volt szó. Második, sikeres fel-
vételimet neki köszönhetem. A felvételire az emberi csontváz nagy részét már 
latinul is tudtam, hála neki.

Rendkívül családszerető ember volt. Egy időben 8-9 rokonnal éltünk együtt, 4 
generáció jelentette a családot. Sokáig ő volt az egyedüli kereső. Mindig mondta, 
mikor kérdezték: nincs túl sok öreg maga körül? – rendkívül szerencsés vagyok, 
hogy értékes emberek vesznek körül. Nagyon jó volt az idősekkel a kapcsolata. 
Dédapám 96 éves koráig élt és szemüveg nélkül olvasott. Minden reggel 6 órakor 
ott volt a Bazilikában.

Fantasztikus hivatásszerető és munkabírású ember volt. Napi 16 órát dolgo-
zott. OTBA orvosnak jött ki a kórházból, ez azt jelentette, hogy nem ért véget 
délután 4-kor a nap, este és éjszaka is hívták.

Boldog volt annak idején, amikor megtudta, hogy én is orvos szeretnék lenni. 
Mi egy orvos dinasztia vagyunk, olyan értelemben, hogy édesapáék 7-en voltak 
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testvérek, akik közül 3-an lettek orvosok. Hiszek abban, hogy az orvos generá-
ciók különleges értékeket képviselnek

Ma már sokan járnak kocsival az egyetemre 
is. Ő egy rozsdás biciklivel kezdte, aztán lett 
egy állandó javításra szoruló motorkerékpárja. 
Később egy használt Fiat toplinót vett. 1957-
ben tett szert egy bogárhátú Wolksvagenre. 
Külföldre sokáig nem jutott el. Az első külföl-
di útja a családdal együtt a Tátrába vezetett. 
Egy patak mellett sátoroztunk.

Szakmai korrektsége példás volt. Nevet-
tek rajta a kollegái, de ő 70 évesen is tovább-
képzésekre járt. Olyan jegyzeteket készített, 
amiket és is tudtam hasznosítani. Hihetetlen 
precizitással dokumentált. Szegeden végzett, 
kifejezetten területi orvosnak készült, ezáltal 
például fogászati gyakorlattal is rendelkezett. 
Kollegialitása is legendás volt. Mi már tudtuk, 
hogy ha csecsemőhöz hívták, azt kell monda-
nunk: forduljanak Nádori doktorhoz

Házastársi kapcsolata is példamutató volt. 
Mi annyit tudtunk, hogy édesanyánk 16 
éves gimnazista volt, amikor egy bálon a Für-
dő Szállóban megismerkedtek. Már az első 
alakalommal odamentek a tükörhöz és meg-
állapították, hogy milyen szép pár lennének. 
18 évesen tartották meg az eljegyzést, majd 
az esküvőt és másfél év különbséggel jöttünk 
mi gyerekek. Édesapa úgy került a családba, 
hogy nagyanyám fi ának tekintette. Az anyós 
kapcsolat szinte anya-gyermek kapcsolattal 
ért fel. Édesapában mindig volt egy kisfi ús 
visszafogottság. Édesanyám rendkívül jó stí-
lusú, okos asszony. Az érveiket sokszor szem-
besítették, de közöttük soha nem észleltünk 
szóváltást, hangos vitát. Soha nem hallottam 
káromkodni. Nemes jellem volt.
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Akkoriban csak úgy engedték a nősülést az alorvosnak, ha a kórház területén 
lakik. Ott is laktunk a belgyógyászaton egy átalakított kórteremben. A háború 
legnehezebb napjait a Gyerekosztály alagsorában vészeltük át. Amikor Muki bá-
csit elvitték katonának édesapa volt egész hónapban az ügyeletes

Az ő derűje a betegekre is átragadt. Amikor leültek mellé még tele voltak pa-
nasszal, mire felálltak már jobban érezték magukat.

Honnan volt a hihetetlen munkabírása és derűje? Részben genetikus adottság 
lehetett, de olyan volt a jelleme, hogy ugyanolyan lelkesedéssel, gondossággal 
kezelte a betegeket egész életében Manapság, amikor már a fi atalok kiégéséről is 
beszélünk, akkor én egy olyan mintát láttam, mint az édesapámé, aki csodálatos 
orvos és ember volt, akitől rengeteget kaptam.

Mi gyerekek, azért nem éreztük, hogy egész nap távol volt, mert mikor haza-
jött, akkor 100 százalékig a miénk volt. Nem vonult félre pihenni, leült közénk, 
együtt ettünk, beszélgettünk.

Halála előtt 2 héttel még látott el beteget. Megmaradt a feljegyzése a betegről. 
Rendkívüli precizitással leírta mit észlelt, és ha nem javulna, mit tervez vele a 
továbbiakban.

2 nappal a halála előtt 
Leel-Őssy professzor úr 
volt nála. Pezsgőt bontot-
tunk és ők ketten valami gö-
rög idézetről beszélgettek 
teljes szellemi frissességben. 
1 nap múlva hirtelen válto-
zott meg az állapota. Édes-
anyám akkor már mindent 
az ő szobájában csinált és 
éppen vasalt, amikor észre-
vette, hogy furcsán néz rá. 
Meg is kérdezte: - Imriském 
mit nézel? Azt mondta: „a 
legszebbet”.

Dr. Bense Katalin
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BÚCSÚ DR. BENSE IMRÉTŐL

A lélek tükre egyszer mindenkinek örökre elhomályosul. De nem mindegy, 
mikor és hol! Ha hosszú, tartalmas élet után, szeretteink körében, akkor az az 
emberi méltóság legnagyobb ajándéka.

Ahogy dr. Bense főorvos úrnak, szeretve tisztelt Imre bátyánknak megadatott.
Több mint öt évtizedig gyógyította a város minden rendű és rangú betegét, 

hivatását naponta személyes példával hitelesítve.
Szó szerint: az utolsó leheletéig!
Nemcsak termetével emelkedett ki. Az imponálóan okos kolléga és példás csa-

ládapa élete nyitott könyv volt az esztergomiak szemében.
Röviden összegezhető: semmi szenzáció, csupán dolgos hétköznapok, valamint 

riasztásos virrasztások végeláthatatlan sora, amely sajnos mégis a végéhez ért.
Idézni érdemes közhely, hogy csak az hal meg, akit elfelejtenek.
Bense főorvos emlékének ettől nem kell tartania.
Július 25-től felkerült az örök vadászmezőkre - Gönczy Béla, Eggenhofer Béla, 

Rajner János, Schleifer Mátyás és Takács János társaságába.
Ő az utolsó a régi gárdából, aki pályafutását még a II. világháború alatt kezdte 

s folytatta töretlenül. Árvíz sújtotta esztendők nyarának közepéig.
Ezután hiányozni fognak öles termetéhez társuló gyengéd szavai.
A reánk szakadt szabadverseny korában példája hirdeti, mindenkinek helye van 

e kis város égboltja alatt, és üzeni, hogy legyünk hűek a hippokratészi eskühöz.
Miként Ő volt, akitől búcsút venni csak hittel lehet.
Boldogult kollégánk, Isten Veled!

Szállási Árpád dr.
(Esztergom és Vidéke, 

1997.aug.07.)
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Dr. Bense Imre (Ő volt a „város orvosa”)  

Nekem Imre Bácsi - biztos nem sértődne meg a megszólításért - mert életében 
is így szólíthattam.

Édesapámmal baráti viszonyban volt, így, ha a családban bármilyen egészség-
ügyi probléma adódott Imre Bácsi segítségét kértük. Nappal és éjjel is bármikor 
meg lehetett keresni. 

Az 50-es, 60-as években Ő volt az egyetlen Orvos, aki mindenkinek feltétel 
nélkül segítségére volt.

Igazi családorvos volt, ami akkor még ismeretlen fogalom volt, bár hatékonyan 
működött a csecsemőkortól a halálig. Belgyógyászatból és gyermekgyógyászat-
ból is képezte magát, mely megalapozta az átfogó betegellátást.

Szakmai működése az esztergomi Városi Kórház Belgyógyászati Osztályán in-
dult, majd körzeti orvosként dolgozott. 1957-től a területen felülvizsgáló főor-
vosi funkciót töltött be, mely szakmai megtiszteltetést jelentett.

Először az állami szolgálat mellett, délutánonként folytatott magánorvosi pra-
xist, majd főállású magánorvos lett.

Amikor orvosi diplomát kaptam 1976-ban és az esztergomi Városi Kórház Bel-
gyógyászati Osztályára nyertem felvételt, akkor tudtam szakmailag is értékelni 
azt a beutalót, amelyiken részletes kórelőzmény, a vizsgálat alapján tapasztalt 
kóros eltérések részletes leírása,vélemény és a beutalás indoka is szerepelt. Imre 
Bácsi ilyen beutalóval látta el a betegeit.

A mai beutalókon - nagy tisztelet a kivételnek - „kérem vizsgálatát és a lelet 
közlését, vagy ellátását” szerepel. Minden betegét nyomon követte, a kórházba 
kerülőket meglátogatta, szakmailag is érdeklődött a kezelő orvostól, osztályve-
zető főorvostól. Esetenként segítséget is nyújtott a kórelőzményt illetően, mivel 
a „család orvosaként” sok ismeret birtokában volt.

Nagy szeretettel és tisztelettel őrzöm emlékét. 
Dr. Bense Imrét a jelenleg felnövő orvosgeneráció példaképének ajánlom.

Dr. Dinnyés József



19

  



20


