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IN MEMORIAM GÖNCZY BÉLA
(1868-1933)

 
Ha  valaki  megkérdezné,  ki  számít  napjainkig  a  Kolos-Kórház 
legmarkánsabb  gyógyító-vezető  egyéniségének,  gondolkodás  nélkül 
Gönczy  Béla  nevét  kell  említenünk.  Szerencsére  időben  találtak 
egymásra ő és a sebészet. Akkor végzett a fővárosi orvoskaron (1892-
ben), amikor végképp tisztázódott a műtéti szakmákban, hogy sokkal 
előnyösebb az asepsis, mint a Lister-féle antisepsis, vagyis világszerte 
diadalmaskodott Semmelweis szelleme. 
  
Ez  tette  lehetővé,  hogy  a  praktikusan  gondolkodó  amerikai 
műtőorvosok  rutinmunkává  tegyék  pl.  az  appendectomiát,  amelyet 
öreg kontinensünk konzervatív sebészei még nem merték elvégezni. 
Parkinson,  majd  J.B.Murphy 1899-től  már  preventive  gyakorolta  a 
féregnyúlvány  kiirtását,  hihetetlen  impulzust  adva  ezzel  a  hasi 
sebészet  technikájának.  Parkinson  és  Murphy  nevét  (micsoda  groteszk  grimasz!)  ma  már  más 
területről ismerjük. Az öncélúan burjánzó bürokrácia parazita természetéről, amikor az íróasztalok 
legfőbb célja a saját létük jogosultságának bizonyítása. 
 
Node térjünk vissza a sebész főorvoshoz, aki 1902 és 1933 között több mint három évtizedig volt 
osztályvezető  és  kórházigazgató,  független,  de  csakis  az  illetéktelenektől.  Ez  utóbbi  munkáját 
összesen  három  gazdasági  tisztviselő  segítségével  végezte,  kórházi  gépkocsi-használat  nélkül. 
Mégis kifogástalanul.
 
Operálni  a  II.  sz.  Réczey  klinikán  tanult,  szakcikkeivel  a  magyar  és  német  nyelvű  orvosi 
folyóiratokban egyaránt  találkozunk.  Bár  nem volt  grafomániás.  A saját  maga készítette  műtéti 
táblázatok szerint (melyeket füzetben ki is adott) mandula kiirtástól a sérvekig, cholecytectomiától 
végtagok csonkolásáig, golyvaműtétektől nőgyógyászati sipolyok megoperálásig mindenhez értett 
ez a kitűnő manualitású sebész, nem szólva traumatológiai bravúrjairól. 
 
Még ma is él körzetemben paciens, akin egy súlyos fejsérülés után sikeres koponyaműtétet hajtott 
végre.  Gönczy néhai  igazgató  sírkövén olvasható:  „létrehívója a  Kolos-kórháznak”.  Szó szerint 
igaz,  mert  az  1901-es  alapkőletételtől  az  1929-es  nagy  bővítésig  szinte  mindent  személyesen 
irányított.  Közben a  Kolos-kórházhoz csatolt  Dobozi  utcai  Simor  Kórházat  is  ő  igazgatta,  nem 
kevés konfliktust vállalva ezzel az anyagi elosztás egyenlőtlensége miatt. Majd a négy esztendős 
első világháború esztergomi „frontkórházait” is ő dirigálta, éjjel-nappal operálva, mivel az ország 
szívében  fekvő  ősi  prímási  székhely  egyszerre  határváros  lett.  Azután  a  forradalom  és 
ellenforradalom,  román  megszállás  és  cseh  betörés  veszélye,  vállalva  előbb  a  vörös,  majd  a 
fehérterrort  képviselő  megyei  főorvossal  szemben  a  hippokratészi  eskühöz  híven  a  hivatás 
tisztaságának  megőrzését.  Állítólag  akkor  minden  egyszerűbb  és  egyértelműbb  volt.  Mégis:  az 
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emberi tisztaság és szakmai rátermettség koroktól független teljesítmény. Gönczy a sebész Murphy 
méltó magyarországi utóda, ám a „törvényalkotónak” nem volt előfutára.
 
Igaz, világjelenség, mert Murphy nevéről nyugaton sem az appandectomia úttörője jut az átlagos-
orvos eszébe. Ezen persze egy angol nevet. Egy magyar viszont sír. És ez nagy különbség!
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