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Reményik Sándor: 

Az orvos 

Egy képet láttam drága, öreg úrnak 
S nagy orvosnak a szobája falán: 
”Jézus, az Orvos.” 
Az ágyban fekszik egy beteg leány. 
Ül az ágy szélén szelíd-komolyan. 
Csak ül, és fog ja a leány kezét 
És néz rá hosszasan, 
Tekintetében gyógyító erő, 
Áldás és béke van. 

A nagy orvos, a drága, öreg úr 
Azóta elpihent. 
De emlékéből, mint a fali képből 
Sugárzik az erő 
S leszáll szívemre a csend. 

Ő ama názáreti örök Orvos 
Hű követője volt. 
A beteg fölé szívével hajolt. 
Nem mondotta sokat: 
Uram, Uram. 
De: „Aki cselekszi az én igémet” 
Az velem van.- 

És én most minden orvos arcán, 
Ki szeretettel fog ja meg kezem, 
Az ő arcát s az örök Orvos arcát 
Felismerem.
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APÁMRA  EMLÉKEZVE...

Hálátlan feladat néhány oldalon összefoglalni édesapám, Dr. Bohár László 
életútját, hiszen hogyan is le-
hetne a rendelkezésemre álló 
néhány írásos dokumentum, 
fénykép és egyre fakuló em-
lékeim alapján méltóképpen 
bemutatni egy orvos életét, 
aki közel négy évtizeden át 
viselte gondját egy Komá-
rom-Esztergom megyei bá-
nyásztelepülés, Tokodaltáró 
betegeinek, lakosságának? 
Hogyan tudnám hitelesen 
érzékeltetni, hogy ez a köror-
vosi élet mennyi fáradsággal, 
lemondással járt? 

Gyermekként természetes-
nek tűnt számomra, hogy apám szinte egyetlen éjszakát nem aludt végig, sok-
szor kétszer-háromszor is beteghez hívták. Kezdetben motorkerékpárral, majd 
egy használtan vásárolt kis Fiatból és a taxivállalattól kiszuperált Renaultból 
a bányaüzemben összeeszkábál autóval járt. Igazi családi ünnep volt, amikor 
1958-ban első új autóját, egy Moszkvicsot sikerült megvásárolnia, aztán évekkel 
később jött az általa nagyon szeretett és megbecsült Zsiguli.            

Ezekkel a gépkocsikkal évente több ezer kilométert autózott szinte csak a kör-
zetében, betegtől beteghez járva. Az sem számított azonban ritkaságnak, hogy 
havas téli estéken a bánya lovas szánkójával vitték beteghez a világtól szinte tel-
jesen elzárt Ótokodra. Ennél csak az volt rosszabb, ha bányabalesethez szólította 
a kötelesség és a szokásos fehér köpeny helyett bányászruhában, „kobak”-kal a 
fején indult el otthonról vízbetörés vagy bányatűz okozta szerencsétlenséghez. 

Első „igazi” autója (1958)
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Ezeket az éjszakákat nem csak 
édesanyám töltötte ébren, ha-
nem mi gyerekek is nyugtalanul 
fogolódtunk ágyunkban, amíg 
haza nem ért. Évtizedekkel a 
halála után visszagondolva a 
hivatásához való viszonyára 
úgy érzem, hogy azok közé a 
szerencsések közé tartozott, aki  
minden nehézség, a szinte fo-
lyamatos készenlétben állás elle-
nére munkájában megtalálta az 
örömöt, esetenként a sikereket 
és mindenképpen hasznos, tel-
jes életet élt

A Zsiguli, mely 14 éven át szolgálta

Édesanyja 90. születésnapján hugával (1981)
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1915-ben a Tolna megyei Sárszentlőrincen 
született, ahol édesapja evangélikus lelkész-
ként szolgált 1911-től 1920-ig.

A három gyermekes papi család nem soká-
ig élhette a nyugalmas vidéki életet, mert az 
apa az 1919-es kommün idején egy újságcikk-
ben, valamint a szószékről is hangot adott a 
földosztást sürgető véleményének. A felsőbb 
egyházi hatóság ezt a „lelkészhez méltatlan” 
politikai állásfoglalást azzal büntette, hogy 
eltiltotta hivatása gyakorlásától.  A II. világ-
háború után rehabilitálták, így nyugalmazott 
lelkészként Ő eskethette szüleimet a Fasori 
evangélikus templomban.

Magam csak 1964-ben, nagyapám teme-
tésén döbbentem rá, hogy mennyire szeret-
hették és becsülhették hívei, milyen mély 
nyomokat hagyhatott az egyszerű emberek 
melletti kiállása, mert közel fél évszázaddal 
később a budapesti temetésén falujából 25-30 
fős „küldöttség” kísérte utolsó útjára. Évekkel 
később Sárszentlőrinc 
díszsírhelyet biztosított 
számára a kis falusi te-
metőben és ma ott nyug-
szik feleségével együtt.

Apai nagyapám ifj ú lelkészként

A sárszentlőrinci temp-
lomban az édesapjának is 
emléket állító tábla előtt 

(1984)
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A család 1920-ban Budapestre költözött, ahol nagyapám bírósági tisztviselő-
ként igen szerény fi zetésből élve adott mindhárom gyermeke kezébe diplomát. 
Ella, a legidősebb tanárnő lett és a budapesti ostrom utolsó napjaiban vesztette 
életét. Apám húga, Anna,  aki még ma is él, a Semmelweis Egyetem II. számú 
szemklinikáján dolgozott, az orvostudomány kandidátusi fokozatát nyerte el és 
közben éveket töltött el az algériai Oránban és Bécsben is szemészként.

Édesapám valamennyi iskoláját a fővá-
rosban végezte és 1933-ban érettségizett a 
híres Fasori Evangélikus Gimnáziumban. 
Tapasztalatból mondhatom, hogy az em-
lített tanintézet méltán nevezetes és nem 
csupán azért, mert Nobel díjasok sorát adta 
a világnak! Jól emlékszem, hogy mikor kö-
zépiskolai tanulmányaim során gondjaim 
támadtak matematikából, fi zikából vagy 
a latin nyelv és a magyar irodalom terüle-
tén, apámhoz minden esetben eredmény-
nyel fordulhattam tanácsért. Évtizedekkel 

érettségije után is biztonsággal mozgott a matematikai képletek, a fi zikai felada-
tok vagy a latin, sőt a görög nyelv területén. Lehetett valami titka az akkori gim-

náziumi oktatásnak! 
A tanulás, a művelő-

dés fontosságát és eb-
ben a színvonalas isko-
lai oktatás jelentőségét 
soha nem felejtette 
el és ennek szellemé-
ben nevelte gyerme-
keit is. Máig is hálás 
vagyok (gondolom 
öcsémmel együtt), 
hogy a környék ak-
kor legjobbnak (és 
legnehezebbnek) tar-
tott középiskolájába, 

Nővérével és hugával 
1926-ban

Apám a Fasori Evangélikus Gimnázium 
érettségi tablóján
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az esztergomi Szent (I.) István 
Gimnáziumba iratott be. Nem 
voltak könnyűek az ott eltöltött 
évek, de – hála a többségében 
kiváló tanáraimnak – szilárd ala-
pot biztosítottak későbbi pálya-
futásomnak. 

Apám a gimnáziumban eltöl-
tött éveknek köszönhette fi a-
talsága egyik legnagyobb, ma-
radandó élményét is, melyről 
sokszor és sokat mesélt nekünk, 
gyerekeknek. Büszkén emleget-
te ugyanis, hogy 1933-ban, már 
az érettségi után részese lehetett 
a Gödöllőn megrendezett 4. 
Cserkész Világdzsemborinak, 
amelyen a világ szinte minden 
szögletéből közel 26.000 cser-
kész jelent meg. 

Gimnáziumi tanulmányainak 
befejezését követően beirat-
kozott a Pázmány Péter Tudo-
mányegyetem orvosi karára, 
ahol 1938 júliusában absolvalt. 
A család anyagi nehézségei mi-
att ekkor állást kellett vállalnia, 
hogy egyetemi tanulmányait 
befejezhesse. A Budapesti Ön-
kéntes Mentőegyesületben dol-
gozott 1938-tól 1940-ig szigorló 
orvosként „lakótanyás” mentő-
tiszti beosztásban. Ezt a mun-
kát nagyon szerette, ott szerzett 
gyakorlatát, tapasztalatait ké-
sőbbi bányaorvosi tevékenységé-

Édesanyjával és testvéreivel bevonulása előtt

Alorvosként a dorogi kórház röntgenosztályán 
Janáky Gyula osztályvezetővel és Drozdi László 
alorvossal (később pilisvörösvári körzeti orvos)
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ben bőségesen kamatoztatta és élete végéig emlegette élményeit, őrizte a mentős 
relikviákat (mentőtiszti sapkáját, övét).

Ugyancsak szigorlóként került 1940 januárjában a dorogi Bányakórházba, 
ahol helyettes orvosi állásban dolgozott 1944 augusztusáig. 

Birtokomban van a Szent Borbála Bányakórház igazgató főorvosa, Dr. Földessy 
Tibor által 1947. szeptember 27-én kiállított működési bizonyítvány, melyet 
körzeti orvosi állásra való pályázat céljából adott ki. Ebben olvasható: „...Dr. 
Bohár László 1940 elején került kórházunkba, mint szigorló orvos, mikoris egyik 
katonai szolgálatot teljesítő alorvosom helyetteseként működött. Azóta rövidebb 
megszakításokkal kórházunkban dolgozik, eleinte mint gyakornok, később, diplo-
mája megszerzése után, mint alorvos. Ittléte alatt úgy a belgyógyászati, mint a 
sebészeti és szülészeti-nőgyógyászati osztályokon hosszabb időn át működött, részt 
vett a laboratóriumi munkában, ambulans betegek ellátásában, assistalt úgy a 

sebészeti, mint a szülészeti és nő-
gyógyászati műtéteknél. Ittléte 
alatt sem a munkája tekinteté-
ben, sem pedig magaviselete miatt 
semmi kifogás nem merült fel.”

Katonai szolgálatra hívták be 
1944 őszén a besztercei honvéd 
kórházba. 

Még ugyanezen év decembe-
rében átosztották az egyetemi 
századba és – ugyancsak orvos-
tanhallgató hugával együtt – ki-

vitték Halle-ba, hogy ott fejezhesse be egyetemi tanulmányait. 1945 márciusában 
kapta kézhez – először – diplomáját, mely az alábbi mondattal kezdődik: „Nos 
Rector et alma ac celeberrima Regia Scientiarum Universitas a fundatore Petro 
Pázmány nominata, tempora belli cum ceteris Hungariae universitatibus unita 
lecturis salutem.” Végzett orvosként visszarendelték az akkor Nördlingenben 
(Bajorország) működő besztercei kórházba. Amerikai fogságba esett 1945 má-
jusában. Egy sebesülteket szállító szerelvény orvos kísérőjeként érkezett haza 
1945. november 2-án és azonnal munkára jelentkezett a dorogi Bányakórház-
ban. Ez a „nagy sietség” bizonyára azzal is magyarázható, hogy mielőbb találkoz-

Katonaruhában bevonulásakor
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ni szeretett volna dorogi illetőségű menyasszonyával, Szente Mariannával, akivel 
néhány hónap múlva házasságot is kötöttek. A valóban életre szóló, harmonikus 
kapcsolatból két fi uk született.

A Halle-ban letett vizsgáit itthon meg kellett ismételnie, ezért csak  1947 jú-
niusában vehette kézhez  
-másodszor-  az érvényes 
diplomáját. Ugyanezen év 
novemberéig dolgozott a 
dorogi kórházban, majd 
megpályázta és elnyerete a 
tokodaltárói körzeti orvosi 
állást, melyet egészen nyug-
díjba vonulásáig betöltött.

Apám még kórházi orvos-
ként vett részt az annavölgyi 
nagy bányaszerencsétlenség 
mentési munkáiban, amiért 
1947-ben Köztársasági Ezüst Érdemrenddel tüntették ki. Egész életében tiszte-
lettel és szeretettel beszélt a bányászokról, testközelből ismerve veszélyekkel teli, 
nehéz munkájukat. Működése idején Tokodaltáró egyértelműen bányásztelepü-
lés volt, így betegeinek többsége ezer szállal kötődött a földalatti munkához. Ezt 
felismerve már körorvosi munkásságának kezdetétől kiemelten foglalkozott a 
tipikus bányászbetegségek kezelésével, megelőzésük lehetőségeivel. Elvégezte a 
bányaüzemi körzeti orvosi tanfolyamot, melynek anyagából sikeres vizsgát tett. 
Munkássága elismerését is jelentette, hogy 1959-ben körzetét bányüzemi kör-
zetté nyilvánították és három éven keresztül mintakörzetként tartották számon. 
Kimagasló tevékenységének elismeréseként 1961-ben Érdemes Orvos kitünte-
tést kapott és részt vehetett egy, a bányaüzemegészségügyi ellátást ismertető ta-
nulmányúton a Szovjetunióban.

Az alapellátásban dolgozó orvosként szoros szakmai kapcsolatot tartott a do-
rogi kórházzal, melynek továbbképzésein rendszeresen részt vett. Folyamatosan 
tanult, képezte magát, amit az is jelez, hogy 1969-ben az üzemorvostan, 1974-

A család utolsó együtt töltött karácsonya (1985)
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ben pedig az általános orvostan szakorvosa lett. Még 1953-ban elvégezte az 
Egészségügyi Minisztérium által rendezett sportorvosi tanfolyamot és évtizede-
ken át az akkoriban igen színvonalas tokodi sportélet egészségügyi felügyeletét 
is ellátta. Egyik kezdeményezője volt annak, hogy Szociális Betegotthon létesül-
jön Tokodaltárón és a létrejött intézménynek orvos felügyelője volt.

Apám számára leginkább a 
kertészkedés és a bélyeggyűj-
tés jelentette a kikapcsolódást, 
felüdülést. Gyakran mondo-
gatta, hogy nem tudja megta-
gadni „paraszti gyökereit” és 
ennek megfelelően a tokodi 
orvoslakáshoz tartozó hatalmas 
kertet és gyümölcsöst mindig a 
saját keze munkájával, nagy hoz-
záértéssel tartotta példamutató 
rendben. A hosszú téli estéken 
órákig rendezgette bélyeggyűj-
teményét, mely hobbija részben 
összekapcsolódott hivatásával is, 
hiszen az egyik legteljesebb vö-
röskeresztes gyűjteményt mond-
hatta magáénak. Igen büszke 
volt csaknem teljes magyar gyűj-
teményére és a híres festménye-
ket megkörökítő bélyegeire is, 
melyek révén kiváló ismerője és 
értője lett a képzőművészet ezen 
ágának.

Szüleim szerettek utazni, vi-
lágot látni, mely aktív éveikben  
nem volt olyan könnyű, mint 
napjainkban. Életre szóló élmé-

Nyugdíjasként a dömösi nyaralóban, kedvenc 
kutyájával

Azokon a bizonyos autó-sátoros kirándulások 
egyikén...
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nyük volt az a 60-as évek végi Nyugat-Európai körutazásuk, amikor egy hóna-
pon át  -vonattal-  bejárták Ausztriát, Olaszországot, Franciaországot és a Bene-
lux államokat. Ezen kívül jobbára a környező országokba jutottak el. Éveken át 
főleg orvosokollégákból és családjukból  álló baráti társaságukkal (Perényi Ist-
ván, Korompay Károly, Katona Zsigmond, Pák György, és mások) rendszeresen 
és módszeresen járták az országot. Ezek az autós, sokszor sátorozással egybekö-
tött kirándulások, amelyek később Erdélyt és a Felvidéket is érintették, nekünk 
gyerekeknek napjainkig élénken élnek emlékezetünkben. 

Emlékeim szerint Apám nem 
kívánt „orvosdinasztiát” alapíta-
ni, soha nem erőltette, hogy utó-
dai orvosok legyenek. Nevelési 
elve  -utólag visszaemlékezve-  az 
volt, hogy példamutatásán kívül 
biztosította számunkra a jó szín-
vonalú iskolát és szabad bejárást 
engedélyezett több ezer kötetre 
rúgó könyvtárába. 

Csak amikor  -nem kevés ví-
vódás után- eldöntöttem, hogy 
nyomdokaiba lépek és felvételt 
nyertem a Budapesti Orvostu-
dományi Egyetemre, éreztem 
meg, hogy ezzel életének titkos 
vágya teljesült, legalább egyik 
fi a az Ő hivatását választotta. 
Öcsém műszaki pályát válasz-
tott. Bár magam nem éreztem 
affi  nitást a körzeti orvosi munka 

A büszke Apa (Balatonfenyves, 1947)

A még csak egy gyermekes család
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iránt, a radiológusi szakterületen dolgozva is mindig Őt tekintettem egyik pél-
daképemnek és napjainkban is Apám elvárásainak, emlékének igyekszem meg-
felelni. A sors akaratából szakmai pályafutásom talán legfontosabb eseményén, 
kandidátusi értekezésem védésén betegsége miatt már nem tudott személyesen 
megjelenni a Magyar Tudományos Akadémián. Az élet egyik nagy ajándékának 
tartom, hogy a halála előtt tíz nappal történt eseményről sikerült videofelvételt 
készíttetnem, így betegágyán még láthatta az ott történteket.

Dr. Bohár László három évtizedes tokodaltárói körzeti orvosi munkálkodás 
után vonult nyugdíjba 1976-ban és ebből az alkalomból a Munka Érdemrend 
bronz fokozatával ismertél el életművét.Azon szerencsések közé tartozott, akik 
még egy évtizeden át élvezhették a nyugdíjas éveket, melyek az Ő esetében nem 
teltek tétlenűl. Életének egészen utolsó időszakáig nyugdíjasként is rendszere-
sen rendelt, szüksége esetén mindig betegei rendelkezésére állt. Pályakezdésének 
színhelyén, az általa mindig szeretettel emlegetett dorogi kórházban hunyta le 
szemét 1986. november 4-én.

Egészségügyi felvilágosító előadást tart a tokodaltárói Bányászotthonban
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ÉS A FIÚ

Különleges és egyben felemelő élmény lehetett dr. Bohár László számára, an-
nak a felvételnek a megtekintése, melyben nagybetegen még láthatta fi át, aki a 
Magyar Tudományos Akadémián megvédte kandidátusi értekezését. 

2014 januárjában, a most 100 éve született dr. Bohár László fi ával, Bohár tanár 
úrral beszélgettem. Mint szerkesztőnek az a véleményem, hogy ennek a beszél-
getésnek számos részlete szervesen kapcsolódik, jelen „Kolos füzet” témájához, 
ezért engedtessék meg, hogy ebből az interjúból részleteket ismételjek meg. Dr. 
Bohár László (1915-1986) élete, hivatása, fi a munkásságában, és a mi emlékeze-
tünkben él tovább!

Beszélgetésünk elején példaképeiről kérdeztem. Mind, ahogy ez a füzet elején írt 
megemlékezéséből kiderül, a tanár úr, édesapját tekintette legnagyobb példaképé-
nek, majd így folytatta:

….Ha már a példaképekről kérdeztél, feltétlenül el kell mondanom, hogy pálya-
választásomban és a sikeres egyetemi felvételemben elévülhetetlen érdemei van-
nak az esztergomi Szent István Gimnáziumnak, helyesebben annak a nagyon 
sok kiváló tanárnak, akik minderre munkájukkal és példájukkal felkészítettek. 
Nem merem név szerint említeni Őket, mert félek, hogy valakiről megfeledkez-
nék. Nagyon sajnálom, hogy ez 
a kiváló intézmény mára már 
megszűnt.

Ha már a példaképeknél tar-
tunk, az Erdélyi Mihály Emlék-
érem Alapítvány elnöke is vagy, 
gondolom nem véletlenül. 
Nem mindenki ismeri ennek az 
alapítványnak a névadóját.

Szerettem egyetemre járni, ami-
hez az is jelentős mértékben hozzájárult, hogy Budapesten hamarosan érdekes és 
kiváló emberekből álló baráti körre tettem szert, akik többségével napjainkban is 

g

Erdélyi emlékérem
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-sajnos-, sokszor határokon átívelő- kapcsolatom van. E társaság révén „beleme-
rülhettem” a 60-as évek színvonalas és pezsgő kulturális életébe. Úgy éreztem, 
hogy az irodalom, a színház, a zene annyira fontos az életemben, hogy orvosként 
olyan pályát kell majd választanom, ami erre a későbbiekben is időt enged majd. 
Ezért már korán elhatároztam, hogy végzés után egy viszonylag „kis szakterület” 
felé orientálódok majd. Előbb a szemészetre gondoltam az ezen a szakterületen 
dolgozó nagynéném példája nyomán. Később fordult érdeklődésem az akkor 
„kis szakmának” számító röntgendiagnosztika felé, amiről akkoriban annyit lát-
tam, hogy mindössze annyi lenne a dolgom, hogy az elkészült felvételeket ele-
mezzem, értékeljem. Nem tagadom, hogy az akkoriban 6 órás munkaidő is egy 
fontos szempont volt. Jó barátságban voltam és vagyok egy egyetemi csoporttár-
sammal, aki értesülve szándékomról összehozott orvos édesapjával, akiről csak 
akkor tudtam meg, hogy ő a Kardiológiai Intézet Röntgenosztályának vezetője 
és egyben az Országos Röntgen és Sugárfi zika Intézet Főigazgatója. Később ő, 
azaz Csákány György professzor lett a második főnököm, akinek nagyon sokat 
köszönhetek radiológussá fejlődésem útján, és aki találkozásunkkor azt mondta: 
„ha valóban komoly a szándékod, akkor menj Miska bácsihoz”.

Ő volt Erdélyi Mihály?
Igen. Erdélyi Mihály radiológus professzor köztisz-

teletben álló, maradandót alkotó egyénisége volt az 
orvostársadalomnak. Az orvosi, radiológusi hiva-
tás iránti szeretete kiváló pedagógiai képességgel és 
készséggel társult, magas szinten tanította, oktatta és 
nevelte a hazai radiológusok nemzedékeit. Neve az 
ország határai kívül is ismert és elismert volt, tudomá-
nyos életműve és szeretetreméltó egyéniség nagymér-
tékben hozzájárult a magyar radiológusok nemzetkö-
zi kapcsolatainak kiépítéséhez. Számos, napjainkban 
is forgatható könyvet írt, tudományos közlemények 
tucatjait jelentette meg. Egyike azon kevés hazai szak-
embernek, aki fejezetet írhatott a Németországban 
kiadott és a radiológusok bibliájaként emlegetett, 
számtalan kiadásban közkézen forgó, a radiológusok 

által a szerkesztője után csak „Schinz”-ként emlegetett kötetsorozatnak. Magam 
is büszkén őrzőm az Erdélyi professzor által írt fejezet nekem dedikált különle-
nyomatát.

Erdélyi Mihály
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Erdélyi Mihály sebészként kezdte orvosi munkáját, majd megszervezte és ve-
zette a II. sz. Sebészeti Klinika Röntegosztályát. A budapesti orvosegyetemen 
eltöltött 34 év után elnyerte az Orvostovábbképző Intézet Röntgenológiai Tan-
székének egyetemi katedráját és ebben a minőségében 12 éven át a radiológusok 
posztgraduális képzését, valamint a magyar röntgenszakma országos szintű fej-
lesztését irányította a tőle megszokott lelkiismeretességgel és színvonalon. Min-
dig is tiszteltem és szerettem, de igazán csak „felnőtt” radiológusként jöttem rá, 
hogy milyen szerencsésnek mondhatom magam, hogy első radiológusi lépései-
met Ő irányított. Erdélyi professzor a szó igazi értelmében iskolateremtő alakja 
volt a szakmának, ezért l990-ben bekövetkezett halása után, emlékének ápolása 
céljából az Orvostovábbképző Egyetem azon radiológusai, akik Professzor Úr 
tanítványainak mondhatják magukat, Erdélyi Emlékérem Alapítványt hoztak 
létre. Ennek célja, hogy a Borsos Miklós által megalkotott éremmel évente azt 
a hazai szakembert tüntessük ki, aki sokat tett a magyar radiológusok képzése 
és továbbképzése területén. Megtisztelőnek érzem, hogy e kuratórium elnöke 
lehetek annak megalakulása óta.

Pályád kezdetén még valóban „kis szakma” volt a radiológia?
Visszatekintve az eltelt évekre, azt kell mondanom, hogy igen. Akkoriban még 

valóban a „kis szakmák” közé sorolhattuk, hiszen a szakvizsgám idején lényegé-
ben csak az un. hagyományos röntgendiagnosztika létezett, az izotópdiagnosz-
tika akkor tette meg első lépéseit. Alig száradt meg azonban a tinta a szakorvosi 
bizonyítványomon, amikor megindultak azok a forra-
dalmi változások, amelyek napjainkra a röntgenológi-
át képalkotó diagnosztikává alakították. Alig néhány 
rövid év alatt jött az ultrahangdiagnosztika, a CT- és 
MR-diagnosztika, rohamosan fejlődött a vascularis 
képi diagnosztika és az intervenciós radiológia. Nesze 
neked „kis szakma”! Gyakorlatilag napjainkig tartó fo-
lyamatos tanulás a radiológus osztályrésze és ma úgy 
tűnik, hogy a technikai fejlődés egyre felgyorsulva 
folytatódni fog.

 A nagyarányú átalakulást és az ismeretanyag felsza-
porodását az is jelzi, hogy a radiológiáról előbb levált a 
korábban hozzá tartozó sugárterápia és az izotópdiag- Bohár László
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nosztika, majd külön subdisciplina lett a gyermekradiológia és az intervenciós 
radiológia.

Nem hiányoznak a betegek? Az a fajta orvos-beteg kapcsolat, amit édesapád is 
átélt?

Úgy érzem, hogy az ember alaptermészete főbb vonalaiban nem változik. Kez-
dő koromban az első munkahelyemen még sugárterápia is működött, ezen a te-
rületen is tevékenykedtem néhány hónapon át. A sokszor igen súlyos betegekkel 
való rendszeres találkozás, sorsuk nem mindig gyógyulással járó alakulása bi-
zony eléggé megviselt. Ez megerősített abban, hogy alkatom, az átlagosnál talán 
erősebb empátiás képességem miatt számomra elegendő az a „lazább” kapcsolat, 
amely a képi diagnosztika művelése során alakul ki az orvos és a beteg között. 
Ez persze nem jelenti azt, hogy szükség esetén (a diagnosztikus munka találati 
pontosságának erősítése érdekében) nem beszélgetek el a beteggel és nem végzek 
el bizonyos fi zikális vizsgálatokat is, pl.  mammográfi a, ultrahangdiagnosztika 
vagy traumás betegek esetén.

Ma már számos olyan képi diagnosztikai módszer van (CT, MR), ahol az orvos 
sokszor nem is látja a vizsgált beteget. Az egyre általánosabbá váló teleradiográfi a 
(távleletezés) tovább növeli az beteg és a diagnoszta közötti fi zikai távolságot.

Külső szemlélő számára valóban úgy tűnhet, hogy a telemedicina korában, ami-
kor távdiagnózisok születnek, az orvos szerepét látszólag számítógépek veszik át a 
diagnosztikában és a terápiás ajánlásokban is. Hová fejlődik az orvoslás?

Erről nekem ambivalens érzéseim vannak. Az Orvostovábbképző Intézetben, 
ahol közel 30 évig dolgoztam, napi munkakapcsolat volt a klinikus és a diagnosz-
tikus szakmák képviselői között. Sokat tanulhattunk és tanultunk egymástól. 
Ami napjainkban igazán hiányzik nekem, a kezelőorvosokkal, a vizsgálatokat 
indikáló kollegákkal való közvetlen kapcsolat (persze tisztelet a kivételeknek). 
Ami viszont a technikai fejlődés következményeit fi rtató kérdésedre vonatkozik, 
arra egy (nem tőlem származó), de a lényeget pontosan leíró mondattal tudok 
válaszolni. Az ultrahangvizsgálat során a diagnosztikus értékű képeket a beren-
dezés vizsgálófeje hozza létre, a diagnózishoz mégis minden esetben szükséges 
egy másik fej, az orvos feje is! A gépek soha nem fogják helyettesíteni a vizsgáló, 
gondolkodó orvos fejét! Mindig lesznek olyan „esetek”, kórképek, amin a vizs-
gálónak el kell gondolkodnia, mérlegelnie kell a felvételek nyújtotta informáci-
ók között, természetesen fi gyelemmel a betegség tüneteire, a laboratóriumi és 
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egyéb diagnosztikus eszközök eredményeire. Ez adja meg a szakma szépségét és 
jó értelemben vett izgalmát.

A távleletezésről mi a véleményed?
A távleletezés (különösen egy olyan hiányszakmában, mint a radiológia) ra-

cionalizálja és megkönnyíti az ember munkáját, de nem abban a tekintetben, 
amire ma elsősorban használjuk, nevezetesen a kevés radiológus pótlására. Véle-
ményem szerint az igazi jelentősége abban lenne – ezt az Egyesült Államokban 
tapasztaltam is –,  hogy amennyiben gondom van egy esettel, szinte azonnal 
segítséget tudok kérni az adott szakterület legjobbjaitól, a kérdéses képanyag és 
egyéb dokumentációk átküldésével gyors konzíliumot tudunk tartani akár föld-
részek között átívelő módon is. Ettől mi itthon még elég távol állunk.

Említetted, hogy egész életedben tanulni voltál kénytelen, ugyanakkor tanítasz is.
Úgy alakult az életem, hogy az Orvostovábbképző Egyetemre kerülve még a szak-

képesítésem megszerzése előtt be kellett kapcsolódnom az orvostovábbképzésbe. 
Három évtized alatt részben a Radiológiai Klinika továbbképző tanfolyamain, 
részben a társklinikák posztgraduális oktatási programjain több száz radiológiai 
témájú előadást tartottam. Ehhez jöttek még azok a kong-
resszusokon, tudományos üléseken, kerekasztal megbeszé-
léseken tartott eladásaim és hozzászólásaim, amelyeket már 
saját tudományos kutatásaim alapján tartottam. 

Szép időszaka volt életemnek az a közel négy év is, ami-
kor az Országos Traumatológiai Intézet (ami akkor az 
Orvostovábbbképző Egyetem külső tanszéke is volt) Ra-
diológiai Osztályát vezettem egyetemi docensként. Abban 
az időben mélyültem el a traumatológiai képi diagnosztika 
kérdéseiben, ami azért is izgalmas és kihívást jelentő feladat volt, mert az in-
tézményben az én irányításom alatt került bevezetésre az ultrahang- és a CT-
diagnosztika. Mára ebből annyi -talán nem kevés- feladatom maradt, hogy a 
Semmelweis Egyetem Radiológiai Klinikáján ma is én tartom a radiológus rezi-
denseknek a traumatológiai képalkotó diagnosztikai előadásokat.

A sokrétűvé vált radiológiában mivel foglalkozol a legszívesebben? 
Az évek során ez is sokat változott. Az un. karrierem szempontjából igen sokat 

köszönhetek az ultrahang-diagnosztikának, melynek egyik úttörője lehettem 
hazai viszonylatban. Ez annak köszönhető elsősorban, hogy az előzőekben már 
említett Csákány György professzor igen fogékony volt az újabb metodikákra, 
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így az Orvostovábbképző Egyetemen hazai viszonylatban az első között indult 
hódító útjára ez a subdisciplina. Rövid tanulási időszak után engem bízott meg 
az ultrahang laboratórium vezetésével. Számos tanulmányt írtam, előadást tar-
tottam ebben a témakörben és kandidátusi értekezésemet is az ultrahanggal ve-
zérelt máj és hasnyálmirigy biopsiákkal szerzett tapasztalataimról írt dolgozattal 
védtem meg. 

Sokat foglalkoztam még a mammográfi ával, illetve később az emlő komplex 
diagnosztikájának kérdéseivel és  -mint már említettem-  szívügyem volt néhány 
éven át a traumatológiai képi diagnosztika is. Napjainkban elsősorban a CT-di-
agnosztika áll érdeklődésem előterében.

Kanyarodjunk vissza Esztergomhoz, ahol most is beszélgetünk. Elvállaltad ná-
lunk a CT labor vezetését. Nem érzed ezt a klinika után kisebb feladatnak?

Az Országos Traumatológiai Intézetben eltöltött szép évek után visz-
szahívtak az Orvostovábbképző Egyetemre (amely akkor már Haynal Imre 
Egézségtudományi Egyetem néven működött). Berentey Ernő professzor mel-
lett lettem a Radiológiai Klinika helyettes vezetője, egyetemi docensi rangban. 
Akkor úgy tűnt, hogy én leszek a következő klinikaigazgató, de nem így történt. 
Egy olyan kolléga került kinevezésre, akivel nem tudtam együtt dolgozni. Na-
gyon nehéz döntés volt, de elhagytam az intézményt és előbb a Flór Ferenc Kór-
ház Radiológiai Osztályát vezettem, majd az akkor még aktív betegellátó osztá-
lyokkal dolgozó, nyugodtan mondhatom, hogy világhírű Szent Rókus Kórház 
Radiológiai Osztályának lettem a vezetője. Mindkét munkahelyen jól éreztem 
magam, de szakmai kihívást igazán egyik sem jelentett. 

Ezért örömmel vettem a meghívást, hogy vállaljam el az esztergomi Vaszary 
Kolos Kórház CT-laboratóriumának szakmai vezetését. A Rókus Kórház veze-
tése hozzájárult, hogy a két munkakört egy ideig párhuzamosan láthassam el. 
Nem sokkal később a Rókus aktív ágyait megszüntették, így nem esett nehezem-
re az ottani tevékenységemet beszüntetni. 

Szívesen jöttem Esztergomba, mert nagy és fontos feladatnak tartottam egy új 
CT-laboratórium beindítását, munkájának megszervezését. Persze az is eszembe 
jutott, hogy egész életpályámat szépen keretezi be, hogy talán abban a városban 
fejezem majd be aktív orvosi tevékenységemet, ahonnan tulajdonképpen elin-
dultam. És persze ismerősök közé jöttem, hiszen a Szent István Gimnáziumbeli 
osztályunkból a végzettek közel egyharmada orvos lett és jó néhányuk a kórház-
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ban vagy a környékén dolgozott. 
A régi esztergomi kórházról milyen emlékeid vannak?
A dorogi kórházban születtem (mint később megtudtam, születésem idején 

éppen édesapám volt a kórházi ügyeletes) és a szakmai gyakorlataimat is ott 
töltöttem. Az esztergomi kórházról az első emlékeim igen szomorúak, hiszen 
akkor jártam itt először, amikor szegény apámat hoztam ide és hamarosan kide-
rült gyógyíthatatlan betegsége. Mintegy másfél évtized után léptem át a kórház 
kapuját újra, már, mint az intézmény új munkatársa, a szomorú emlékek ellenére 
izgalommal és örömmel. Hosszú idő után jártam be a várost is, felidézve a régi 
emlékeket. Nem bántam meg ezt a döntést, kezdettől fogva jól érzem magam a 
kórházban és a munkatársaim között, akikből az évek során -érzésem szerint- 
ütőképes, jó szakmai színvonalon dolgozó gárda kovácsolódott.   ….

Az egyetemeken végzett fi atalok jelentős része választja a külföldet. 
Ez rendkívül összetett kérdés és nehéz probléma. Említettem, hogy a gimnáziu-

mi osztályunkból kiemelkedően sokan lettek orvosok és csak egy osztálytársunk 
lett jogász, akit nem vettek fel az orvosira. Napjainkban nagyjából fordított az 
arány. Megítélésem szerint ez az orvosi hivatás presztízsének csökkenése miatt 
van elsősorban és ez szintén világjelenség. Ez a fő oka, hogy olyan „kapósak” 
fi ataljaink külföldön. Általánosan elfogadott az az álláspont, hogy a jó fi zetés 
reményében és okán távoznak orvosaink. A kint dolgozókkal beszélgetve én ezt 
leegyszerűsített és egyoldalú állításnak gondolom. Az anyagiak persze fontos 
szerepet játszanak, de legalább ennyire jelentős vonzerőt jelentenek a nagyság-
rendekkel jobb és stressz-szegényebb munkakörülmények, a nyugodt, kiegyen-
súlyozott munkaköri légkör, valamint a tervezhetőbb és elsősorban a szakmai 
teljesítménytől függő életpálya is.  ….

Nem sajnálod, hogy a neved mellé nem került a professzori titulus? 
Most már nem. Akkor, amikor közel álltam hozzá és a körülmények úgy alakul-

tak, hogy nem lehettem professzor, nagyon magam alá kerültem. De elsősorban 
nem a rang miatt, hanem azért, mert el kellett jönnöm egy olyan munkahelyről, 
ahol csaknem 30 évig dolgoztam. Az még inkább elszomorított (pedig akár kár-
örvendő is lehettem volna), hogy alig néhány évvel távozásom után megszűnt az 
intézmény és ezzel felszámolásra került az orvoslás egyik jelentősebb fellegvára, 
amely az egyik legszínvonalasabb gyógyító munkát és oktatási tevékenységet vé-
gezte. Ma is összeszorul a szívem, amikor időnként elmegyek a Szabolcs utcai 
kórház évek óta üresen álló, omladozó épületei mellett.



20

Csak egy példát mondanék arra, hogy milyen színvonalú tevékenység folyt 
ezen falak között. A röntgensugár felfedezésének centenáriumán az egyetemünk 
ünnepi tudományos ülésén én tarthattam a bevezető előadást. Ebből idézek né-
hány sort: „Klinikánk szakmai állományának összetétele napjainkban is egye-
dülálló a hazai Radiológiai Intézmények között, hiszen a jelenleg itt dolgozó 11 
radiológus szakorvosból 6 rendelkezik tudományos minősítéssel, ami több mint 
a többi egyetemi klinikán együttvéve. Szakmai elismertségünket jelzi, hogy a 
legutóbb megválasztott 21 tagú szakmai kollégiumba munkatársaink közül 4 
került be”. Az Orvostovábbképző Egyetem többi klinikájának személyi össze-
tétele, hasonló vagy még magasabb színvonalú volt. Egy ilyen intézmény meg-
szüntetése - változatlanul állítom -  több mint hiba volt.

Az csak némi „gyógyír”, hogy a fővárosi kórházak többségében napjainkban is 
vezető beosztásban, elismertségnek örvendve dolgoznak számosan azok közül, 
akik valamikor ennek az intézménynek a falai között nevelkedtek és váltak szak-
tekintélyekké. Ez nem feledteti, hogy egy kiemelkedő színvonalú tudományos 
és oktató intézmény, pótolhatatlan értékű orvosi iskola vált szinte semmivé egy 

pillanat alatt.
Ennek ellenére a radiológiában országos tekintélyre 

tettél szert. A neveddel jegyzett leleteidet mindenhol 
hitelesnek és magas szakmaisága miatt megnyugodva 
fogadják el.

Erről a kissé túlzó, de jóleső megjegyzésedről első 
főnököm, Erdélyi professzor szavai jutnak eszembe. 
Egyszer, amikor valamelyikünk panaszkodott, hogy 
a gyakorló klinikusok kissé lenézően kezelik a radio-
lógia művelőit, így szólt: „azt, hogy egy szakmát és 
annak művelőjét elismerjenek, nem kikövetelni kell, 
hanem meg kell érte dolgozni”.

Köszönöm, a beszélgetést!
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