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UROLÓGIA

Amilyen régi diagnosztikus módszer az uroscopia, annyira új a sebészettől kü-
lönvált urológia. Franciaországban a 19. század elejétől, nálunk a fővárosban 
1920 óta van saját katedrája. Vidéki egyetemeinken pedig az ötvenes évektől 
beszélhetünk önálló intézetekről. 

Uroscopia alatt a vizelet megtekintését  értették, a középkor végén és az új-
kor elején, főleg arab hatásra vezették be, amelynek színéről szagából / horribile 
dictu: ízéből / következtettek a kórképre. Az orvos, kezében urinát tartalmazó 
lombikkal, festményeken és könyvlapokon gyakran reprezentálta hivatását. 

Az urológia legősibb gondja mégis a sok panaszt okozó hólyagkövek eltávolítá-
sa maradt. Ilyen kóros képződményeket már az egyiptomi ásatásoknál is találtak.

Hippokratész esküszövegéből tudjuk, hogy a görög orvos lithotomiát nem 
végzett. Megfogadta: „nem fogok vágni, még kőbetegségekben szenvedőket 
sem, hanem utjokból kitérek majd azon mesterembereknek, kik ezt a gyakorla-
tot űzik.” Vagyis az alacsonyabb rendűnek tartott manuális szakmák kiválása a 
medicinából már a hellenisztikus korban megtörtént, amelyet a középkorban a 
Tours-i zsinat csak megerősített.  

Kialakulhatott tehát a kirurgusok és lithotómusok paramedicalis vándorcso-
portja, ennek az altesti tünet együttesnek nem éppen veszélytelen kezelésére. 
Egyiptomtól Kis-Ázsiáig mindenütt feltűntek a görög kőmetszők. Ismert volt 
a katéter, vizelet-visszamaradásnál maga a nagy Hippokratész is alkalmazta, 
Galenosz pedig a húgycsőszűkület tágítására használta. 

Figyelemre méltó írás maradt fenn 1626-ból, amikor a svájci Fabritius 
Hildanus monográfi ában összegezte a hólyagmegnyitás módszereit. Kortársa, a 
német Birckmann nem logikátlanul a húgykövet a túlzott konyhasó-fogyasztás 
eredményének tartotta. Elképzelhető, hogy a korabeli vándor kőmetszők után 
milyen „eredmények” maradhattak vissza. Mondjuk egy alkohol-narkózisban 
eltávolított kemény képződmény kézzelfogható látványt nyújtott ugyan, de a 
kijózanodást követően nemcsak a fájdalmak egy része maradt meg, hanem „job-
bik” esetben sipoly, a rosszabbikban uroszepszis, rendszerint letalis végződéssel.
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Az elkövető akkorra már túl volt árkon-bokron, és a lithotómusok önreklámo-
zása egy új helyen hatásosnak bizonyult. 

Minőségi változás csak a 19. század elején következett be, amikor a párizsi 
Necker-kórház kitűnő sebésze, Jean Civiale egy sajátmaga konstruált készülék-
kel elvégezte az első sikeres húgykőmorzsolást. Jó híre csakhamar elterjedt, több 
magyar pácienséről van tudomásunk.

Jó évtized múlva Ivánchich Viktor végezte hazánkban francia módszerrel az 
első sikeres lithotripsiát. Eredményeit Bécsben német nyelven publikálta, 1851-
től pedig aether-, majd chloroform-narkózisban folytatta sikeres műtéteit. 

A franciák vezető szerepe sokáig megmaradt. Civiale után Le Roy d’Ettoles 
olyan instrumentumot szerkesztett, amely alkalmas volt a kő méreteinek megál-
lapítására, majd az első igazi kőzúzót /percuteur / Ch.A.Heurteloup készítette, 
ezzel szinte fémfogai közé lehetett venni a kristályos képződményt, s a végére 
mért ütéssel összeroppanthatta azt. A darabok a természetes úton eltávozhattak. 

A gallok urológiai hegemóniája akkor tört meg, amikor a német Max Nitze 
1879-ben konstruálta az első cytoscopot. A fényt hozzá izzó platinaszál szol-
gáltatta. Fontos lépés volt, midőn egy Bécsben élő magyarországi származású 
műszerész, Grünfeld Jenő a platinaszálat piciny villanykörtével helyettesítette. 
Minőségileg változott meg a hólyagban való tájékozódás lehetősége, az urológi-
ában megszűnt a „sötétben tapogatózás”.  

Civiale kapott elsőként önálló tanszéket, de pl. Nitze nem. A poroszos merev-
ség e téren is érvényesült.

Hazánkban a fi atalon elhunyt Antal Géza / Szentágothai professzor anyai 
nagyapja / volt az első, aki urológiai tárgykörből nyert magántanári képesítést, 
majd 1884-től a Rókus-kórház III. sz. fi ókintézetében kiharcolt egy 20 ágyas 
osztályt a „húgy-és ivarszervi” betegek részére. Úttörő munkája: A húgyszer-
vi bántalmak sebészi kór-és gyógytana 1888-ban hagyta el a Magyar Orvosi 
Könyvkiadó Társulat nyomdáját. Szerzője pedig egy év múlva,  a sokat ígérő föl-
di pályafutását. 

Munkájának méltó folytatója Illyés Géza lett, aki 1902-ben közölte egy francia 
lap hasábjain „az uréterkatéterezés és radiographia” lehetőségéről szóló dolgoza-
tát. Az uréterek röntgenábrázolása addig ugyanis megoldatlan volt. Ő vetette fel 
először azt az elképzelést, hogy katéteren keresztül befecskendezett bismuthum 
subnitricum szuszpenzióval a vese egész üregrendszerét láthatóvá lehet tenni. 
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Illyés javaslata nyomán a német Klose professzor kipróbálta, az elv helyesnek 
bizonyult, de a kontraszt anyag nem. 

Ekkor egy másik német, a sebész F.Voelcker lépett a színre. A szintén magyar 
származású  Lichtenberg Sándorral közösen kidolgozták a chromocystoscopiás 
eljárást, amely a vesék funkcionális vizsgálatának egyik pillére lett. Voelcker az 
1902.évi párizsi útján jött rá, hogy a franciák a cystoscopiás vizsgálatok tech-
nikája terén is előbbre tartanak. Ekkor támadt azon ötlete, hogy megfelelő ne-
utrális festékanyag beadásával a vizelet útja a vesékből a hólyagba jól követhe-
tő. A Farbenindustrie első virágkorában történt. A konkurens párizsiak ugyan 
methylkék adagolásával már próbálkoztak, de bizonyos anyagcserezavaroknál ez 
színtelenné válik. A berliniek végül az indigocarmin mellett döntöttek, elsősor-
ban Haidenhein élettani kísérletei alapján. Ez a festék beváltotta a hozzáfűzött 
reményeket. 

A század elején Illyés Géza intenciói alapján elkezdődött a radiographiás 
urográphia kidolgozása. Előbb a fertőtlenítőszerként használt ezüstvegyületet, a 
Collargol oldatát próbálták ki, eredményesen. Katéter segítségével a vesemeden-
céket sikerült feltölteni, ez kapta a retrográd pyelographia nevet. A húszas évek 
végén viszont Lichtenberg Sándor, akkor már berlini urológus professzor, jód-
tartalmú kontrasztanyagot alkalmazott, amely néhány perccel az intravénás be-
adás után megjelent a húgyutakban, s kezdetét vette az intravénás pyelographia 
korszaka. 

Közben Magyarországon a kitűnő  operatőr Illyés Géza 1920-tól megkapta a 
kontinens második önálló  urológiai katedráját. E téren csak a franciák előztek 
meg bennünket.

Vooelcker 1919-ben került a Halle / Saale patináns egyetemére, de nem uroló-
gus, hanem sebész professzornak. Őmaga sohasem törekedett a különválásra. A 
Saale-menti univerzitás ekkor a vesével kapcsolatos tudományok Mekkája volt. 
A belgyógyászatot a nephrológia megteremtője, Volhard professzor vezette, 
akinek nevéhez többek között a vesebetegségek modern felosztása fűződik. A 
Volhard és Voelcker nevével jelzett időt méltán tartják a nephrológia, valamint 
az urológia első együttes aranykorának. 

Az urológiában ekkor már nemcsak a hólyag-, de a vesekövek műtéti eltávolí-
tása is rutineljárásnak számított. Az említett klinikus kettős ekkor már végzett 
vese-denervációs, majd decapsulációs műtéteket, kitűnő technikával, nagy re-
ményekkel és kiábrándító eredménytelenséggel. 
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Nálunk Illyés professzor jóval konzervatívabb volt. Nemzedékek nőttek fel in-
tézetében, elég Adler-Rácz Antal, Dózsa Jenő, Babics Antal, Noszkay Aurél  és 
Húth Tivadar nevére utalnunk. Tankönyve 1931-ben jelent meg, jelentőségét 
nehéz lenne túlbecsülni. A Rókusban berendezett 102 ágyas urológiai osztály 
1936-ban átköltözött az éppen megürülő Herczog-klinikára. Professzorunk 
nemzetközi tekintélyére jellemző volt, hogy a londoni Constable Kiadó meg-
rendelte tőle a kétkötetes Surgical-Urology című szakkönyvet. A Stephaneum 
Nyomdát 1940-ben hagyta el, de a háborús események miatt már nem kerülhe-
tett illetékes helyre. 

Napjainkban a nephrológia szintén önállósult. A primitív kőzúzástól a modern 
veseátültetésig hosszú idő telt el, de az urológia kiválásától még egy évszázad 
sem.

A medicinában a „gyorsuló  idő” e téren is szemléletesen követhető. 

Szállási Árpád dr.
 (1999. február)  
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IN MEMORIAM DR. MARCZELL ISTVÁN 
(1913-1978)

Esztergomban az urológiai betegek 
ellátásának megszervezése Marczell 
István nevéhez fűződik.

Marczell István 1913 július 15-én 
született Dunaszerdahelyen. A család 
egyébként Kisudvarnokból költözött 
a csallóközi városba. Kisudvarnokon 
ma is számon tartják, hogy a temető 
keresztjét 1730-ban a Marczell család 
állítatta.

Marczell István édesapja somorjai 
(Pozsony megye) járásbírósági elnök 
volt, 1939-ben halt meg, édesanyja 
Sághy Matild 1938-ban távozott az 
élők sorából.

Lánytestvére Ilona Bagon (Pest me-
gye) lett tanítónő.

A 4 elemit a somorjai népiskolában 
végezte el, a felső 4 osztályt pedig a bu-
dapesti Rákócziánumban.

A ciszterciták székesfehérvári Szent 
István reálgimnáziumában érettségi-
zett és miután Csehszlovákiában ka-
tonának akarták behívni, nagybátya, 
Marczell Mihály (1883-1962), akit az 
egyik legnagyobb hatású katolikus ne-
velőként tarthatunk számon és többek 
között a Központi Papnevelde rektora 
volt, adoptálta, így lett magyar állam-
polgár. 

1931-ben a Budapesti Pázmány Péter 
Tudomány Egyetemre iratkozott be. 
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Nagybátyjának köszönhető az is, hogy meg-
ismerkedhetett az angolkisasszonyoknál ta-
nuló Palkovich Irénnel. 5 évi ismerkedés után 
került sor a házasságkötésre 1941. november 
29-én. Esküvői tanújuk Babics professzor 
volt. Marczell Mihály barátja volt Babics 
atya, akinek testvére, a neves urológus Babics 
Antal volt.

Marczell István 1938-ban vehette kézbe 
diplomáját. Az egyetem alatt 1935-ben ka-
tonai alapkiképzésben részesült a fővárosi Fe-
renc József laktanyában.

1939-be és 1941-ben csapat, illetőleg kórhá-
zi szolgálatot teljesített Jászberényben, illetve 
a 10. számú helyőrségi kórházban Budapes-
ten. 1943-44-ben a lengyelországi Skole 503.
sz. hadi kórházban dolgozott.

Civilként 1938-1945 között a Rókus Kór-
ház I. sz. Sebészeti Osztályán és az Urológiai Klinikán dolgozott. A klinika ve-
zetője Illyés Géza (1870-1951), a magyar urológia megteremtője, első tanszék-
vezető tanára volt. 

1942-ben urológus-sebész, 1945-ben sebészi szakképesítést szerzett. Ösztöndí-
jat nyerve szerzett szakmai tapasztalatokat Németországban. Járt és tanult Ber-
linben, Hamburgban, Kölnben, Düsseldorfban, Münchenben, majd Bécsben is.

A háború vége döntő módon alakította pályájának folytatását. Lakásukat bom-
batalálat érte, így feleségével, aki második gyermeküket várta, gyalog indultak 
Csepelre a kórházba, ahol szobát és 3x-i étkezést biztosítottak az új főorvosnak

1948-ig a csepeli Weiss Manfréd Kórház főorvosa volt. 
1947. augusztus 31-én választások voltak hazánkban. A történelem ezt „kékcé-

dulás” jelzővel tartja számon. Ma már könnyen kimondjuk a választási csalások 
tényét, de akkoriban ez súlyos következménnyel járt.

Emiatt kellett Marczell Istvánnak elhagynia a csepeli kórházat és lett munka-
nélküli.

Babics professzor segítségével egy Kaposvár melletti kis községben Somogy-
jádon vállalt orvosi munkát a sebészi és urológusi szakképesítéssel rendelkező 
doktor. Mint sebész, egy juhász panaritiumát feltárta és gyorsan gyógyult a be-
teg. Ennek híre ment és megbecsült doktora lett a környéknek.
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Somogyjád persze nem lehetett végleges megol-
dás a család számára, hisz ők Balatonfüreden éltek 
Marczell Mihály házában.

A család első gyermeke Mihály, 1942. augusztus 
18-án született. (Orvos lett, csecsemő és gyermek-
gyógyász. Dolgozott a Bugát Pál Kórházban, a 
Madarász utcai Gyermekkórházban, osztályveze-
tő volt 1979-től a Flór Ferenc Kórházban, majd 
orvosigazgató, és 2003-2005-ig főigazgató volt.)

A második gyermekük Mária, 1946. augusztus 
17-én született. (Az Eötvösön végzett művészet-
történész-magyar szakon. A pályáját az Iparművé-
szeti Múzeumban kezdte, jelenleg tanít.)

Harmadik gyermekük Edit, 1948.január 5-én 
született. (Fogorvos lett és jelenleg Dömös népsze-
rű, megbecsült fogorvosa.)

Babics professzornak, a szerencsének és Schwarcz Pál veseköveinek volt kö-
szönhető, hogy a család végül Esztergomba került. 

A Rendelőintézet nagytekintélyű és nagyhatalmú igazgatója rendszeresen járt 
a klinikára kezelésre, és egy alkalommal kifejtette, jó lenne, ha Esztergomban is 
működne urológia és a betegeknek nem kellene a fővárosba utazniuk. 

Jó időpontban érdeklődött a klinikán állás után Marczell doktor is, és így köl-
tözhetett Esztergomba, a 3 gyereket nevelő család.

 1950. január 15-én ki-
nevezték az akkor még 
Kolos Kórház segédor-
vosává, ugyanakkor az 
SZTK Rendelőintézetbe 
urológus szakorvosnak. 
A kórházi beosztása nem 
volt pontosan meghatá-
rozva. A sebészet egyik 
kötözőjében egy füg-
gönnyel elkerített részen 
indult meg az urológiai 
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betegellátás egy használaton kí-
vüli nőgyógyászati vizsgálóaszta-
lon egyetlen hólyagtükörrel.

A kórház közössége, és különö-
sen a sebészek megértéssel és ba-
rátsággal fogadták.

Az ellátott betegek száma fo-
lyamatosan nőtt és felmerült a 
sebészettől elkülönült önálló 
osztály szükségessége, mely végül 
is átszervezések eredményeként 
1958. november 5-én meg is va-
lósult.

A megnyitó ünnepségen el-
hangzott, hogy az elmúlt 9 évben 
20.142 ambuláns beteget láttak 
el, igen nehéz körülmények kö-
zött, 2.427 fekvő urológiai ápolt 
volt és közel 1000 műtétet vé-
geztek, illetve végzett el Marczell 
István.

1958. december 12-én 
az osztályra kinevezték 
segédorvosnak dr. Bé-
res Lászlót, aki előző-
leg a gyermekosztályon 
dolgozott. Ő 1962-ig 
dolgozott az osztályon. 
Ezt követően dr. Havasi 
László lett a főorvos se-
gítője.

Az urológia a kórház 
egyik fontos osztályává 
vált, Marczell István pe-
dig az orvosi kar megbe-
csült, elismert tagja lett. 
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A városi közkórház lehetőségeit 
meghaladva végzett tudományos 
munkát is. Új műtéti megoldáso-
kat dolgozott ki, melyet a Nyu-
gat-Dunántúli Sebész Szakcsoport 
Tudományos ülésén és a Klinikán 
is ismertetett 1956-ban. 10 éves 
munkával szerkesztett egy sebésze-
ti és urológiai műtéttant, melyet 
4000 oldalnyi saját rajzával illuszt-
rált. A kötet nyomdakész állapotba 
volt, de végül nem lett kiadva. Né-
hány rajza maradt csak az utókorra, 
mely bizonyítja kivételes rajztudá-
sát.

1973-ban ment nyugdíjba. 5 évig 
élvezhette a nyugdíjas éveit.

Születésének centenáriuma alkal-
mából a szentgyörgymezői teme-
tőben levő sírjára tehetjük le koszo-
rúnkat.

Emlékét tisztelettel megőrizzük!
Osvai László dr.
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1958. november 1.

„Ez a dátum az esztergomi Városi Tanács Kórház Urológiai Osztályának a meg-
nyitási napja.

Csaknem 9 évi munka előzte meg a beteljesülést.
Hogy jutottunk el idáig?
1950. január 15-én neveztek ki az akkor még Kolos Közkórházhoz segédorvos-

nak. Ugyanakkor az SZTK Rendelőintézethez urológus szakorvosnak. Kórházi 
beosztásom nem volt pontosan körülhatárolva. A sebészeti kötözőben egy füg-
gönnyel elkerített sarokba állítottunk fel egy használaton kívüli nőgyógyászati 
vizsgálóasztalt.

A kórház tulajdonában levő egyetlen hólyagtükörrel indult meg az urológia.
A betegek elhelyezésére a sebészeti osztály engedett át szükség szerint ágyakat.
Az akkori igazgató, aki egyúttal a sebész főorvos is volt, dr. Szabó Zoltán, tá-

mogatott, de anyagbeszerzési nehézségek miatt alig haladhattunk.
Még a kezdés évében dr. Szabó megvált a kórháztól és az igazgatást dr. Major 

György a szülész-nőgyógyász főorvos vette át. Megértette a tárgy ill. szakma fon-
tosságát, a viszonyokhoz mérten segített: a kötözőben elhelyezett úgynevezett 
„vizsgálót” áthelyezte a sebészet földszintjén levő, de nem használt szeptikus 
műtőbe, ahol a gégészettel dr. Kiss Ernővel felesben rendeltünk.

Később a Röntgent fejlesztették s a felszabadult régi röntgen helyiséget ket-
téválasztották s most már külön helyiséget kaptunk. Műszerek iránti kérésünket 
is támogatta, s a gondnokkal Trexler Tiborral együtt lényegesen felszaporította 
a műszerállományt.

1951-ben kórházi rendelőfőorvossá neveztetett ki.
A forgalom egyre nőtt, rendezni kellett az urológiai betegek elhelyezésének 

kérdését.
Dr. Szabó Zoltánt dr. Csiky-Strausz Árpád követte a sebészeti osztályon, majd 

ezután dr. Oravecz István következett. Mindhárman méltányolták az igényt és 
szabadon engedtek át ágyakat.
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A gyakorlat úgy kívánta, hogy ne szétszórtan, hanem lehetőleg egy he-
lyen feküdjenek az urológiai betegek, ezért dr. Oravecz Istvánnal megegyez-
tünk, hogy ő készségesen átenged a sebészet földszintjén kezdetben két, majd 
később három kórtermet. Természetesen ezek a kórtermek, betegek, személyzet 
adminisztratíve a sebészethez tartoznak, csupán az összegyűjtött urológiai bete-
gek szállásául szolgálnak.

Lassanként azonban ez is kevésnek bizonyult, a betegek száma nőtt, mind több 
beavatkozást, műtétet végeztünk, amiknek összehangolása, ápolása stb. csak a 
sebészet erős igénybevételével volt keresztülvihető.

Felmerült tehát a külön urológiai osztály megszervezésének a terve. Az elgon-
dolás az volt: az urológia addig is a sebészet ágylétszámának terhére dolgozott, 
nem éri tehát sérelem, ha ezeket az ágyakat lekapcsolják.

A terv kész volt, a kivitelezés már lassúbb. Az osztály felállításához kisebb-na-
gyobb átalakítás szükséges, így többek között a sebészeti osztályon levő igazga-
tói iroda feladása kórterem céljára.

Dr. Majort dr. Gartner István váltotta az igazgatói székben. Az ő igazgatása 
alatt költözött az urológiai rendelő a volt Röntgen helyiségből az átalakított se-
bészeti kötöző helyiségébe. Itt már elégséges hely állt rendelkezésre, sőt nagy 
harcok árán főorvosi szobát is lehetett leválasztani.

Dr. Gartnert dr. Bárdy Károly váltotta. Végleg magáévá tette az urológiai osz-
tály felállításának tervét és keresztül is vitte.

A kórház történetének ilyen jelentős fejezeténél rögzíteni kell a jelenlegi kór-
házi állapotot: indulás időpontjában a kórház főorvosi kara:

Dr. Bárdy Károly, igazgató, szemész főorvos
Dr. Gartner István laboratórium
Dr. Kerekes Károly kórboncnok
Dr. Major György szülész-nőgyógyász
Dr. Marczell István urológus
Dr. Markovitz Dezső bőrgyógyász
Dr. Oravecz István sebész
Dr. Ortay Gyula röntgen
Dr. Patonay János gyermekgyógyász
Dr. Rajner János belgyógyász
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Dr. Russay György orr-fül-gégész
Dr. Szigethy László tüdőgyógyász
Dr. Teleki Kálmán Tüdőgondozó
Az Eü. Minisztérium osztályt felállítandó rendelkezése után kérelmet és egyút-

tal javaslatot nyújtottam be a kórház igazgatójának az új osztály átalakítására és 
a tatarozásra vonatkozóan.

A javaslat főbb pontjai: nővérszoba, segédorvosi szoba berendezése, folyosó 
csempézése, a helyiségek átfestése, új olajlábazat, a kórtermi jelzőcsengők, vala-
mint telefon áthelyezése a nővérszobába. Majd második lépcsőben teljes mázo-
lás.

A javaslatot elfogadták és október 22-én megkezdték a munkát.

Induláskor az osztály személyzete:
Főorvos:  dr. Marczell István megbiz.
segédorvos:  nincs betöltve
műtősnő:  Eichardt Teréz
műtős ápoló: Marton Miklós
nővérek:  Csordás Júlia
   Molnár Istvánné (Rózsi  n.)
 Jónás Lakosné     ( Ilonka n.)
 Varga Istvánné    (Rózsi n.)
takarítónő:  Varga Rozália
kis nővérek: Kántor Nelly
 Szűcs Aranka
 Tilly Zsuzsanna

Rendelkezés szerint az osztály november 1-én nyitott. A festés, javítások miatt 
azonban beteget nem ápoltunk az osztályon. Öt betegünk a sebészeti osztályon 
feküdt.

A hivatalos átadás november 5-én történt.
Dr. Marczell István
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TANÍTVÁNYAI, KOLLEGÁI VISSZAEMLÉKEZÉSEIBŐL

Dr. Magyarsóki Ferenc:
Marczell István főorvos úrral az ismeretségünk legalább 15 évvel korábbra te-

hető, mintsem, hogy átvettem az osztályát. Valamikor a 60-as évek derekán ő 
meglátogatta az akkori főnökömet dr. Faragó Györgyöt az Orvostovábbképző 
Intézetben és kiderült, hogy ők a háború alatt a Cukor utcai segélyhelyen együtt 
operáltak. Ez örök barátságot jelentett.  A főorvos úr akkor konkrétan szak-
mai segítséget kért egy különleges műtétet igénylő betege számára. Főnököm 
rámbízta az ügyet és a jövőbeli kapcsolattartást Marczell Pista bácsival. Ettől 
kezdve több mint 1 évtizeden keresztül az olyan eseteket, melyeket Esztergom-
ban nem lehetett ellátni, mi átvettük. 1973-ban Mátyus Lajos   akivel sok éven 
keresztül az OTKI-ban együtt dolgoztunk – szólt, hogy Marczell főorvos meg-
kapta a második strokját és nyugdíjas lesz így szükség lenne urológusra Eszter-
gomban. Másnap Esztergomban jöttem. Marczell főorvos úr kifejezte örömét, 
hogy ismerősnek adhatja át a helyét.

Szeptembertől lettem az utódja. Innentől kezdve Marczell főorvos, amíg élt 
minden héten legalább egyszer bejött a délelőtt tartott kávézásainkra. Molnár 
Gyuláné főnővér ilyenkor behozta a kávét és értem jött, hogy együtt üljünk le 
egy rövid beszélgetésre. Sok elfoglaltságom miatt többnyire egy pár szó után 
felhörpintettem a kávét és rohantam a dolgaim után. Pista bácsi egy alkalommal 
azt mondta: Feri! A kávézás, szertartás, azt kortyolgatni, ízlelgetni kell. Igyekez-
tem kérését teljesíteni. Egy másik alkalommal, amikor megint siettem utánam 
szólt: Feri! Azt hiszed, hogy valamivel is nagyobb koszorút fogsz kapni?

Később szomorúan gondoltam vissza erre a mondatára. Egy hétfői napon ta-
rokk parti közben érte a halálához vezető rosszullét. Emlékeim szerint csütör-
tökön volt a temetés és délben derült ki, hogy a koszorúnk rendelése a kórház 
részéről elmaradt.

Kedves, közvetlen, rendkívül jó humorú ember volt, akivel együtt nem dolgoz-
tam, de egy kellemes hangulatú, felkészült, fegyelmezett osztályt vettem át tőle.
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Dr. Havasi László:
1962. október 3-án délelőtt léptem be először az Esztergomi Kórházba. Szöke 

bácsi a portás kísért az osztályra. A kapuval szembeni épület jobb oldalának 
földszintjén volt az urológiai ambulancia és az osztály, 4 kórteremmel, balolda-
lon pedig a röntgen és a sebészet helyezkedett el. Marczell főorvossal az élen az 
osztály valamennyi dolgozója várt. A főorvos mellett akkor, Béres dr. dolgozott, 
de megérkezésem után ő a gyermekosztályra ment át.

Az első benyomásaim nagyon jók voltak.  A beteghordó fi úk ( Egzi Lajos és 
Igaz Jóska) már  aznap elmondták: jó helyet választottam, mert a főnök soha 
nem kiabál.

Hosszú éveken keresztül Marczell főorvos úr minden tevékenységében részt 
vettem.

A főorvos úrban astheniás alkatú, de izmos ember ismertem meg. Édesapám-
mal volt egykorú, ezért mindig, is mint édesapámhoz, megfelelő alázattal és tisz-
telettel közelítettem meg. Ő, mint atya közeledett hozzám, szeretettel fogadott. 
Egyébként is családcentrikus ember volt. jó kapcsolatot tudtunk egymással ki-
alakítani.

Pontosságra törekvő, rendszerető ember volt, ugyanakkor tudott humoros is 
lenni. Társasában, csakúgy mint munkahelyén szerették. 

Minden évben a Valkó Jancsi pincéjében összejött az osztály és kötetlen, jó 
hangulatban erősítettük a közösségi szellemet.

Sokat operáltunk együtt. Hol én asszisztáltam neki, hol fordítva. 
Amit operált, azt jól végezte. Nem emlékszem, hogy olyan műtétet végez-

tünk,  ami miatt szégyenkeznünk kellett volna. Ha olyan beavatkozás vált szük-
ségessé, ami a felszereltségünket, lehetőségeinket meghaladta, akkor a beteget 
Babics professzorhoz irányítottuk a Klinikára. Vele nagyon jó kapcsolatban volt 
Marczell főorvos.

Akkoriban még nem volt nővérhívó rendszer és az ő ötletére otthonról hoztam 
egy csengőt, azt szereltük fel nővérhívő jelzőként.

Nagyon szerette gyermekeit: Misit, Marit és Ecit. Mindhárman diplomások 
lettek.

Bizony apjuknak voltak anyagi gondjai, az ő és felesége pedagógusi fi zetéséből 
nem nagyon lehetett költekezni. Fix kiadásai a családra meghaladták a hivatalos 
fi zetését. Soha nem kért a betegektől előre honoráriumot, utólag viszont kény-
telen volt elfogadni.
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2 szórakozása volt. Minden hétfőn kártyázott egy baráti társaságban. A másik 
a rajzolás: kitűnően rajzolt. Könyvbe gyűjtve láttam anatómiai , műtéti ábráit. 
Szívesen rajzolt karikatúrákat is. Ezek díszítették az osztály folyosóját is.

Vallásos ember volt. Minden műtét előtt mondott egy fohászt és valahányszor 
elhaladt egy templom vagy egy feszület mellett mindig keresztet vetett, akkor 
is, amikor hétfőnként én vittem Dorogra szakrendelni vagy konzíliumba. Hitét 
soha sem titkolta. Minden vasárnap ott volt a misén és utána benézett a betege-
ire.

Halála előtt már voltak mozgászavarai, feltehetően egy cerebrális történésből 
kifolyólag. Nyugdíjba vonulása után nem sokkal kártyázás közben hirtelen érte 
a halál.

Nagy szeretettel gondolok rá a mai napig!

Dr. Törös Péter:
Magam 1969 januárjától dolgoztam az esztergomi kórházban. Ez volt az első 

kórházi munkahelyem, így itt egy különleges világ tárult elém.
Ahhoz, hogy Marcell Pista bácsi személységét valamelyest meg tudjam értetni 

térben és időben feltétlenül el kell helyeznem.
A kórház maga lényegesen kisebb volt és működése sem hasonlítható a jelenle-

gi körülményekhez.
Értem ez alatt például a kórház működési egységeinek eloszlását. Nevezetesen 

a portával szembeni (jelenlegi felvételi iroda és szakrendelőket befogadó) épü-
letben volt elhelyezve a földszint bal oldalán az urológiai osztály, a jobb oldalán, 
pedig a radiológia, a sebész főorvosi szoba, a radiológus főorvosi szoba, valamint 
a legvégén az urológiai műtő. Az urológus főorvosi szoba az osztály jobb végé-
ben volt. Az épület emeletén működött a sebészeti osztály, a harmadik szinten, 
pedig orvos lakások és férőhelyek voltak. Nem létezett még a jelenlegi helyén a 
szülészeti osztály (ott teniszpálya is volt), a neurológiai és pszichiátriai osztály 
(ez a Dobozy utcában működött) és- ezt már nagyrészt mindenki tudja: az un. 
Központi Épület, amely multi funkciós feladatokat lát el. A fentiek alapján ter-
mészetes, hogy az urológia épülete (amely most többféle funkcióval rendelkezik.

A fejlődés a körülöttünk változó világ- benne az orvostudomány- öles léptékű 
fejlődésével a kórházban is alapvető változásokat hozott.
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Ma már elképzelhetetlen, hogy pl. az ügyeleti ambuláns ellátások száma tapasz-
talatom szerint a jelenlegi ötöde, tizede lehetett. A kórházban praktikusan min-
denki mindenkit ismert különösebb érdekellentéteket nem tapasztaltam. Szóval 
hangulatában az akkori kórház a maihoz nem hasonlítható.

Természetesen Marczcell Főorvos Úr helyét és szerepét ilyen körülmények kö-
zött kell elképzelni.

Már odakerülésem napján megismertem, mert akkoriban szigorú szokás volt a 
kórház új munkatársait minimum az osztályvezető főorvosoknak, de általában 
a főnővéreknek, illetőleg az orvosi karnak is be kellett mutatni. Az alaposabb 
ismeretségünk, pedig a szomszédságból fakadt.

Az urológiai osztály orvosi kara akkor két főből állt: Marczell Pista bácsi ve-
zette és látta el az osztályt, az ambulanciát és szakrendelést dr. Havasi László 
adjunktus úr végezte.

A műtéti beavatkozásokhoz többnyire ketten elegek voltak, de elég gyakran 
kellett a sebészet fi atal orvosainak is asszisztálni.

Pista bácsit szikár, mindig nyakkendőben és zakóban öltözködő, barátságos, 
időnként jó humorú embernek ismertem meg. Az osztály folyosójának fala te-
lis-tele volt egyrészt a saját rajzaival, másrészt a hosszú orvoslása kapcsán fellelt 
idegentestekkel.

A rajzok a gyógyítás folyamatának rendkívül találó és mulatságos karikatúrái 
voltak.

Már említettem, hogy gyakorta jártunk az urológiai műtőbe asszisztálni. Mű-
tétek után Pista bácsi mindig behívott a szobájába egy kupica pálinkára-, de csak 
ennyire. Szobájában természetesen beszélgettünk a lezajlott műtétről, de a világ 
egyéb dolgairól is. Ez alatt sikerült részleteiben is megtekintenünk szobája bi-
rodalmát. Maga a szoba nem volt nagy, de tekintélyes régi íróasztal vonzotta 
először magához a szemet. Aztán egy- szintén régi korból származó- ingaóra ke-
rült látótérbe. A falak, pedig szinte ki voltak tapétázva festményekkel, rajzokkal, 
melyek szobájának egy különleges egyedi és tiszteletreméltó hangulatát adtak.

Pista bácsi egy konzervatív szemléletű orvos, ugyanakkor egy jelentős társasági 
életet élő ember volt. Nemritkán a műtőbe az ingére, vagy zakójára felvett steril 
köpenyben jött be és ezt a világ legtermészetesebb dolgának tartotta, nem vaca-
kolt az átöltözéssel. Magánéletével kapcsolatban sok információt nem szerez-
tünk, de azt tudtuk róla, hogy nagy kártyás hírében állt.
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Sajnos csak néhány évig volt szerencsém vele együtt dolgozni. Emlékeim alap-
ján bármikor szívesen visszamennék abba a világba és innék meg egy kupica 
pálinkát Pista bácsi foteljében.

Dr. Sörös Jenő:
1962-1968-ig dolgoztam vele. Jó operatőr volt. Akkoriban a műtétek lokálban 

történtek. Ma már nehéz elképzelni, hogy olyan gyatra felszereléssel időnként 
a plafont nézve, vakon nyúlt be a műtéti területre egy-egy veseeltávolítás al-
kalmával. Ugyanakkor nem emlékszem olyan esetre, ami problémát jelentett 
volna.

Türelmetlen és nem oktató típusú embernek ismertem. Bizonyos emberekkel 
tökéletesen meg tudta értetni magát. Velem voltak kisebb konfrontálódásai. 
Persze ennek oka lehetett az is, hogy én nem jöttem össze az urológiával.

Amikor bejelentettem, hogy inkább körzeti orvos leszek az öreg a következőket 
mondta: Gratulálok ehhez a döntésedhez. Őszintén megmondom nem is 
bánom, hogy elmész. Az biztos, hogy legalább mindig tudtam, hányadán vol-
tam veled.

Dr. Hambach József:
Messziről köszönt mindenkinek a kórház udvarán. A fi atalokkal is szóba állt, 

mindegyikükhöz volt egy-egy jó szava.
Az osztályán a folyosó tele volt a rajzaival. Ezek technikailag is fi gyelemre mé-

ltóak, karikatúrái pedig mulatságosak voltak.
Hemiparesise után visszajött dolgozni, és szeretett volna még vezetni, és mivel 

akkoriban én engedélyeztem a jogosítványokat, felkeresett és azt mondta: Tedd 
meg, nem megyek sehova, csak a templomba. Meg is adtam neki.
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Dr. Nagy Ferenc:
Pista bácsit nagyon tiszteltem. Sajnos mikor megismerhettem, már az első 

ictusán túl volt. Egy átlagos nap úgy zajlott, hogy mi bejártunk 8-ra dolgozni. 
Pista bácsi ½ 9-re jött. Volt egy nagy karosszéke. Leült, rágyújtott, Vilma néni 
hozta a kávéját és beszélgetni kezdtünk. Tegezett mindenkit, és sokszor szemé-
lyes dolgokat is kérdezett. Végtelenül közvetlen, barátságos ember volt. Kávé 
után nagyvizit, majd elmentünk a műtőbe. Emlékszem az első napon, amikor 
bevezettek a műtőbe megdöbbentem azon, hogy a mennyezet feketére volt fest-
ve. Megkérdeztem Pista bácsit, hogy nem ijeszti meg ez a betegeket?? Eddig még 
senki sem észrevételezte – mondta. Közben tolták be a beteget, aki felkiáltott: 
„Jézus Mária fekete a plafon!”

Akkoriban naponta csak 1 műtét volt. Marczell főorvos úr 1 óra körül távozott 
és számunkra akkor indult a szakrendelés.

Cibula Mária:
Kisnővérként 1965-ben kerültem Marczell főorvos úr osztályára gyakorlatra, 

majd amikor végeztem véglegesen ide helyeztek. Sok főorvossal dolgoztam 
később is, de hozzá hasonlóval nem találkoztam.

Úgy viszonyult mind a betegekhez, mind hozzánk dolgozókhoz, hogy az osz-
tályon családias volt a légkör. Karácsonykor süteményeket hozott nekünk.

Nem operált meg minden prosztatást, akit viszont megoperált az gyógyult. 
Lokálban műtötte a vesét!

A műtétek előtt keresztet vetett és imádkozott.
Agyvérzése után erőtlen lett a karja és a lába, de speciális széket csináltatott és 

még operált.
Minden vasárnap templomba ment és utána bejött az osztályra.
A folyosó tele volt a rajzaival. Remekművek voltak.
Sajnálatos kórházi hagyomány, hogy az újságból tudta meg: állását megpályáz-

tatták
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