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Szállási Árpád,
Dr. Bókay ZoltÁn (1885–1955) éS
a haZai gyermekgyógyÁSZat

Debreceni egyetem orvos- és egészségügyi Centrum, 2009 
(a debreceni orvosképzés nagy alakjai, 24.), 51.

a neves orvostörténész, Szállási Árpád már korábban megírta a debreceni egyetemi 
gyermekgyógyászati klinika első professzorának, iglói Szontagh Félixnek az életrajzát, 
s az őt követő második gyermekgyógyász tanár, bókai Bókay Zoltán életrajzának elké-
szítését is neki köszönhetjük.

a kötet első fejezetében áttekintést kapunk az éppen Debrecenből induló hazai 
gyermekgyógyászat történetéről (a debreceni Csapó József „Kis gyermekek isputálja” az 
első önálló gyermekorvosi munka) és a híres Bókay-dinasztiáról, amelynek harmadik 
generációjához tartozott Bókay Zoltán. „Nagyapja a magyar gyermekgyógyászati oktatás 
megteremtője, nagybátyja mindmáig a legnagyobb magyar gyermekgyógyász. […] Édesapja 
az egyik legnagyobb hazai farmakológus, így »óriások árnyékában kellett élnie és dolgoz-
nia«.”

az ifjú Bókay Zoltán budapesti, berlini és párizsi tanulmányok után előbb a buda-
pesti egyetemi ii. sz. kórbonctani intézet gyakornoka, majd tanársegéde volt. Patoló-
giai ismereteinek megalapozása után került nagybátyja, ifj. Bókay János mellé az egye-
temi gyermekklinikára, ahol a szokásos rangsort végigjárva volt gyakornok, ii. és i. 
tanársegéd, 1921-től adjunktus. tanári és tudósi elismertségét jelzi, hogy a több kiadást 
megért A gyermekorvoslás tankönyve egyik társsszerzője volt, és ő írta 1913-ban az első 
magyar nyelvű gyermekkardiológiai munkát is. ezek alapján 1916-ban „a gyermekor-
vosi diagnosztika és semiotika” tárgykörből magántanárrá habilitálták.

amikor 1929-ben a Bókay János helyére került zseniális heim Pál hirtelen meghalt, 
joggal gondolhatta, hogy a dinasztia következő tagjaként folytathatja a nemes hagyo-
mányt, és pályázott a budapesti katedrára. az új pesti gyermekgyógyász professzor 
azonban a rangidősnek számító szegedi hainiss elemér lett, míg Bókay a szintén ekkor 
elhunyt Szontagh Félix debreceni tanszékét kapta meg.

Bókay nem tartozott a legendás professzorok közé, de klinikusnak, nevelőnek, ku-
tatónak és diagnosztának egyaránt megbízható volt, klinikájának Szontagh által elért 
színvonalát megtartotta. munkatársai főként gulácsy Zoltán, kostyál lászló, Penkert 
mihály és kulin lászló voltak, az első három kórházi osztályvezető főorvos lett (Szom-
bathelyen, kassán és nagyváradon), míg kulin éppen Bókay tanszéki utóda lett.

külön kikiemelendő, hogy Bókay a magyar gyermekorvos társaság és a Debreceni 
orvosegyesület, valamint a Stefánia Szövetség orvosi szakosztályának elnöke volt.
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több tisztséget is vállalt az egyetemen, az 1939/40-es tanévben az orvosi kar dékán-
ja, 1937-től az egyetemi Diákjóléti Bizottság elnöke, majd a háborús időszak alatt az 
egyetem légoltalmi vezetője is volt. az orvosi etika tárgyat is ő oktatta a medikusoknak.

1944/45 telének nehéz időszakát több tanártársához hasonlóan Budapesten élte át, 
tavasszal tért vissza Debrecenbe, ahol a Sántha kálmán vezette orvosi kar azonban nem 
látta szívesen. Bár semmi konkrét „bűnt” nem tudtak felhozni ellene, mégis „vezető 
állásra alkalmatlan” jelzéssel igazolták, amiről ma már nem lehet tudni, hogy csak rek-
torságra, dékánságra vagy pedig professzori állásra is vonatkozott-e. Végül 1947-ben 
nyugdíjazták, azonban még két évig, kulin lászló 1949. januári kinevezéséig nyugdí-
jasként is vezette volt tanszékét.

az életrajzot követően a kötetet Bókay Zoltán, majd tanítványai bibliográfiája, vé-
gül a felhasznált forrásmunkák listája zárja.

Szállási professzor színvonalasan, érzékletesen rajzolja meg a hazai gyermekgyógy-
ászat történetét a20. század első felében és vázolja fel benne a hányatott sorsú debreceni 
professzor életét, és ezzel vállalja „azt a nem könnyű feladatot, hogy múltunk professzorai 
sorában a szerényebb, de megérdemelt »helyi értékét« egy monográfiával kijelölje.”

mindösszesen egy szerény kiegészítés: a szerző többször jelzi, hogy az első időszak 
tanársegéde, vitéz ambrus József magántanár nem vállalt nagyobb szerepet a klinikán, 
Szontagh nekrológját sem ő írta, hanem Bókay, a tanszéki utód. a háttérbe húzódás 
oka az lehetett, hogy ambrus i. világháborús harctéri sebesüléséből eredően sokat be-
tegeskedett, s talán ezért nem jelölték első helyen Szontagh utódjaként, bár lehetséges, 
hogy helyi emberként ő kapta volna meg a tanszéket Bókay helyett. ambrus hosszú, 
súlyos betegség után 1939 októberében hunyt el, mindössze 47 évesen.

Mudrák József


