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Dr. Bo ga Kál mán a Ma ros vá sár he lyi Or vos tu do má nyi és Gyógy sze ré sze ti Egye -
tem Szü lé sze ti és Nõ gyógy ásza ti Kli ni ká já nak ve ze tõ pro fesszo ra volt. Ro má ni á -
ban és Ma gya ror szá gon egy aránt ki vá ló szak te kin tély nek tar tot ták. „Nagy sze rû és
ki emel ke dõ tu dá sú ope ra tõr” (prof. dr. Lampé Lász ló) hí ré ben állt. „Mint ok ta tó
igé nyes és lel ki is me re tes volt, nagy hang súlyt fek te tett a szü lé szet-nõ gyógy ászat
gya kor la ti is me re te i re” (dr. Pé ter H. Má ria).

Csa lá di gyö ke rek

Bo ga Kál mán apai ol dal ról szé kely csa lád ból szár ma zott. Csík me gyé ben, Csík -
koz más, Csíkdelne, Csíkszentmihály te rü le tén és kör nyé kén több csa lád vi se li a
Bo ga ne vet. A Pallas Le xi kon sze rint ré gi ma gyar sze mély név, tö rök nyel vi ere de -
tû, a tö rök faj ta né pek nél má ig hasz nál ják, je len té se: bi ka, hoz zánk a be se nyõk tõl
ke rült, meg volt a név ma gya ros Bi ka alak ban is. A szé le sebb csa lád ban a fel me nõk
kö zött a ta ní tó, kán tor ta ní tó, ta nár volt a jel lem zõ hi va tás. Leg je le sebb kö zü lük
Bo ga Kár oly dé vai gim ná zi u mi igaz ga tó volt.

Bo ga pro fesszor édes ap ja, aki szin tén Kál mán volt, Gyergyószárhegyen szü le -
tett, és Bu da pes ten vé gez te a Mû egye te met, kul túr mér nök lett. A tri a no ni dön tés
után is Er dély ben ma radt, a ro mán ha tó sá gok al kal maz ták, több er dé lyi te le pü lé -
sen ta lál ha tó gö rög ke le ti temp lom fel újí tá sá val bíz ták meg (pl. Bikfalva). 1943-ban,
59 éves ko rá ban ma gas vér nyo más agyi szö võd mé nye mi att meg halt.

Az el sõ év ti ze dek

Bo ga Kál mán 1923. már ci us 31-én szü le tett Dé ván. Kö zép is ko lá it Sep si szent györ -
gyön, a Szé kely Mikó Kol lé gi um ban vé gez te. 1941-ben, érett sé gi után be irat ko zott 
a ko lozs vá ri Fe renc Jó zsef Tu do mány egye tem or vo si ka rá ra. 1944-ben a há bo rús ese -
mé nyek el ér ték Er délyt, ek kor Bu da pest re jött, és a Páz mány Pé ter Tu do mány egye -
tem Or vo si Ka rán foly tat ta ta nul má nya it, majd a há bo rú vé gén vissza tért Ko lozs vár -
ra az ek kor már Bo lya i ról el ne ve zett egye tem re. Ha ma ro san azon ban a ro mán ha ta -
lom a ma gyar nyel vû kép zést Ma ros vá sár hely re he lyez te át, így 1947. július13-án 13
tár sá val együtt itt kap ta meg az el sõk kö zött az or vo si dip lo mát – a ko lozs vá ri egye -
tem ad ta, de ma ros vá sár he lyi hely meg je lö lés sel. Egye te mi évei alatt 1943-tól a ta -
nul má nyok mel lett fo lya ma to san kli ni kai gya kor la ton is részt vett, így Bu da pes ten
a Szent Ró kus kór ház ban, Ko lozs vá ron és Ma ros vá sár he lyen a Szülészeti-
Nõgyógyászati Kli ni kán. Vég zés után ez utób bi he lyen ka pott gya kor no ki ál lást. Eb -
ben a be osz tás ban dol go zott 1951-ig. Ezt a szak ágat vá lasz tot ta – mint ké sõbb val -
lot ta – a sok szí nû sé gé ért, a szü lé szet és nõ gyógy ászat egy mást át ita tó tu dá sá ért.

A kli ni ka a Kö te les Sá mu el ut ca 29. szám alatt ta lál ha tó épü let ben mû kö dött.
Az épü let 1927–28-ban épült, Sza na tó ri um meg ne ve zés sel a Re for má tus Di a ko -
nissza kép zõ In té zet nek adott he lyet, el sõ fõ or vo sa dr. Czakó Jó zsef. A há bo rú elõtt
se bé sze ti osz tály is mû kö dött ben ne. A há bo rú és az ál la mo sí tás után ala kí tot ták
szü lé sze ti kli ni ká vá, 1946 ta va szá tól in dult itt az el lá tás. A Ko lozs vár ról át irá nyí -
tott or vo sok nak volt sze re pe a kli ni ka ki ala kí tá sá ban, el sõ sor ban Lõrincz Er nõ98
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And rás pro fesszor nak. Lõrincz pro fesszort szak mai igé nyes ség jel le mez te, kü lön
ér de me volt a hü ve lyi úton vé gez he tõ se bé sze ti be avat ko zá sok meg ho no sí tá sa. Bo -
ga Kál mán õmel let te kezd te orvosszakmai mun ká ját, és fo lya ma to san ki ala kí tot ta
sa ját or vo si ar cu la tát. Kez det tõl fog va jel lem zõ volt rá, hogy a gya kor la tot tar tot ta
fon tos nak, és a gya kor lat ban fel me rü lõ kér dé sek tu do má nyos igé nyû fel dol go zá -
sát vé gez te, ezek rõl szá molt be kü lön bö zõ fó ru mo kon. Így a ro mán Or vos tu do má -
nyi Tár sa ság nak az ak kor még lé te zõ Ma gyar Au to nóm Tar to mány ban mû kö dõ
rész le ge tu do má nyos ülé se in, pél dá ul 1955. de cem ber 7-én az idõs primiparákról,
1962. már ci us 31-én a csá szár met szés rõl. 1951-ben ta nár se géd nek, majd 1959-ben
kli ni kai fõ or vos nak ne vez ték ki. Köz ben szak mai „ka land”-ba bo csát ko zott: 1956–
57-ben egy év re vál lal ta a ko re ai há bo rút kö ve tõ en az Észak-Ko re á ban mû kö dõ 
ro mán Vö rös ke reszt-kór ház szü lé szet-nõ gyógy ásza ti rész le gé nek ve ze té sét. Ez a
te vé keny ség ren ge teg új ta pasz ta lat tal gaz da gí tot ta. 

A kli ni kán Lõrincz pro fesszort 1963-ban Octavian Rusu, majd Borbáth An dor
kö vet te, így õk let tek Bo ga Kál mán fõ nö kei. Ezek a „mes te rek is ko lát te rem tet tek 
a kli ni kán” – val lot ta. Köz ben meg há za so dott, Daday Eme se reumatológus kol lé -
ga nõt vet te fe le sé gül, az el kö vet ke zõ évek ben há rom lá nyuk szü le tett, kö zü lük egy
or vos, ket tõ ál lat or vos lett. Ab ból a cél ból, hogy a kli ni ká hoz kö zel le gyen, a kli -
ni ka mel let ti csa lá di ház egy ré szét meg vá sá rol ta, és csa lád já val ide köl tö zött. 

Tu do má nyos pub li ká ci ó kat fo lya ma to san kö zölt, fõ leg a ma ros vá sár he lyi ki adá sú
Or vo si Szem lé ben. Így pél dá ul a hat va nas évek ben a szü lést aka dá lyo zó praesacralis
tu mor ról, a méhnyakelégtelenségrõl, a nõi ne mi szer vek fej lõ dé si rend el le nes sé gé -
rõl. 1967-ben az or vos tu do mány ok dok to ra lett. Ki tû nõ, jó ke zû ope ra tõr volt. Azt
val lot ta, hogy nincs tel je sen inoperábilis nõ gyógy ásza ti da ga nat, mert min dig le het
va la mit ki seb bí te ni a da ga na tos masszán, ami eset leg ja vít ja a to váb bi ki lá tá so kat, a
te rá pi ás pró bál ko zá sok esé lyét. Ezen kí vül fog lal koz tat ták a mû té ti be avat ko zá sok
esz té ti kai kö vet kez mé nyei, ked venc köny vei kö zé tar to zott Brînzeu pro fesszor
Educaþia esteticã în chirurgie cí mû mû ve. En nek mint egy el len pó lu sa ként fog lal ko -
zott a pszichoszomatika nõ gyógy ásza ti je len sé ge i vel, így pél dá ul az ún. perimetritis
spasticával. A szü lést éle te vé gé ig a leg iz gal ma sabb fel adat nak tar tot ta, mi vel – mint
mond ta – bár me lyik pil la nat ban meg le pe té sek elé ál lít hat.

A kar ri er évei

Bo ga Kál mánt 1970-ben egye te mi ta nár rá lép tet ték elõ, 1977-ben a kli ni ka ve -
ze tõ jé vé, majd 1980-ban tan szék ve ze tõ pro fesszor rá ne vez ték ki. Ezt meg elõ zõ en
is ak tí van vett részt az ok ta tás ban, fõ leg a ma gyar nyel vû ok ta tás ban, és ezt ez után
még mé lyeb ben, pre cí zeb ben va ló sí tot ta meg a kli ni kán. Or vos tan hall ga tók ge ne -
rá ci ói sa já tí tot ták el a szü lé szet és nõ gyógy ászat is me re te it az õ elõ adá sai, be mu -
ta tá sai alap ján. Az ok ta tást lé nyé hez tar to zó nak te kin tet te. Azt val lot ta:
„…lényegében bár mit te szek: ok ta tok is. Az ok ta tói és gyógyítómunka el vá laszt ha -
tat lan: job ban gyó gyí tok, ha ugyan ak kor ta ní tok is.” Ezt sok kal több re tar tot ta – az
egyéb ként fo lya ma to san mû velt – szak iro dal mi te vé keny ség nél, mert az ha mar el -
avul. „A gyó gyí tás és ta ní tás – ezek kel ta lán hagy va la mit az em ber, va la mit a szí -
vek ben és el mék ben.” Az ok ta tást se gí tõ egye te mi jegy ze tek ben fe je ze te ket írt már
az öt ve nes évek ben. Az ál ta la fõ szer zõ ként (se gí tõ társ szer zõk kel) írt szü lé sze ti
jegy zet ro mán nyel ven 1976-ban (Curs de obstreticã), ma gyar nyel ven 1980-ban, 
a ma gyar nyel vû Nõ gyógy ászat jegy zet 1986-ban je lent meg. Már ez utób bi a kat
meg elõ zõ en az egy sé ges, Aburel pro fesszor ál tal szer kesz tett ro mán szü lé sze ti-nõ -
gyógy ásza ti egye te mi tan könyv nek társ szer zõ je volt.

Egész Ro má ni á ban el is mert szak te kin tély lett, ma gyar nem ze ti sé ge el le né re,
amit õ egy ér tel mû en min dig hang sú lyo zott. 1982-ben tan szék ve ze tõ cso port fõ -
nök lett. Részt vett az or szág szü lé sze ti-nõ gyógy ásza ti szak ma po li ti kai prog ram - közelkép
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já nak ki ala kí tá sá ban. A töb bi ro mán egye te mi vá ros pro fesszo ra i val jó szak mai és
sze mé lyes kap cso la tot tar tott fenn, azok el is mer ték kva li tá sa it. Azt ta pasz tal ta, hogy
a ro mán ér tel mi ség nek van egy va ló ban európéer ré sze, amely nél nem je le nik meg
a na ci o na liz mus, és amely nyi tott a ma gyar kul tú ra és a ma gyar sze mé lyi sé gek fe lé.
El is mert sé gé nek je le volt, hogy mint Carl Du is berg-ösz tön dí jas több he tet tölt he tett
a Zander pro fesszor ve zet te mün che ni Nõi Kli ni kán (1973). A ma gyar szü lé szek kel
is jó kap cso la to kat ápolt, így el sõ sor ban Lampé Lász ló deb re ce ni, va la mint Csö mör
Sán dor bu da pes ti pro fesszor ral. Öröm mel töl töt te el és ma ga is haj tó ere je lett a
nyolc va nas évek ele jén in dult, a Ma gyar és Ro mán Nõ or vos Tár sa ság ál tal kö zö sen
szer ve zett tu do má nyos ülé sek nek, ame lyek vál to zó hely szí nen zaj lot tak. Ro mán
rész rõl Panait Sîrbu bu ka res ti pro fesszor volt a szer ve zõ je. A II. Tu do má nyos Ülés
Bu da pes ten zaj lott 1982. szep tem ber 4-én, ki je lölt té má ja „A funk ci o ná lis med dõ ség
okai, di ag nosz ti ká ja és te rá pi á ja”  volt. Bo ga Kál mán ezen A med dõ há zas ság
androgén té nye zõ jé nek je len tõ sé gé vel kap cso la tos ta pasz ta la ta ink cím mel tar tott
elõ adást. Az elõ adá sok szö ve gét két nyel vû könyv ben pub li kál ták. A Ma gyar Nõ or -
vos ok Lap ja kül föl di szer kesz tõ bi zott sá gá nak ha lá lá ig tag ja volt. 

A kli ni kán éven te 4800-5000 szü lést ve zet tek le, 800-1000 nagy mû tét tör tént
(1980). A na pi gya kor lat hoz kap csolt fõ ku ta tá si te rü le tek a med dõ ség, a ter hes sé -
gi pa to ló gia és a nõ gyógy ásza ti on ko ló gia, rák meg elõ zés vol tak. Szü lés nél éve ken
át nem ve szí tet tek el szü lõ nõt, vi szont a da ga na tos be te gek szá ma saj ná la to san
nõtt. Ezért Bo ga pro fesszor az on ko ló gi á nak, ezen be lül a meg elõ zés nek és ko rai
di ag nosz ti ká nak nagy fi gyel met szen telt. A kli ni ka ál tal be ve ze tett szû rõ vizs gá lat -
ok ered mé nye kép pen nagy mér ték ben si ke rült praeklinikai stá di um ban fel fe dez ni
és így gyó gyí ta ni a méhnyakrákot (1973–80 kö zött tíz szer több ilyen ko rai stá di u -
mú be te get fe dez tek fel az elõ zõ év ti zed hez vi szo nyít va). A pe te fé szek rák ban
szen ve dõk vi szont elõ re ha la dott ál la pot ban je lent kez tek, itt ko moly fel ada tot je -
len tett ezen vál toz tat ni.

Mint kli ni ka ve ze tõ szi go rú ren det kö ve te lõ egyé ni ség nek bi zo nyult. Úgy tar -
tot ta, hogy az or vos egyé ni sé gé nek mind az or vos-be teg kap cso lat ban, mind a be -
osz tott-ve ze tõ re lá ci ó ban nagy je len tõ sé ge van. A vá ros ban, Ma ros vá sár he lyen
tisz te let tel, el is me rés sel kö rül vett sze mély volt, a hely be li ro má nok több sé gé nek
meg be csü lé sét is be le ért ve, bár ma gyar mi vol ta mi att ki sebb tá ma dá sok ér ték. 
A ma gyar ér tel mi sé gi kö rök kel jó kap cso la tot tar tott fenn, pél dá ul Sü tõ And rás sal,
Molter Kár oly le szár ma zot ta i val ba rá ti vi szony ban volt. A vá ros je len tõ sebb csa lád -
ja i nak nõ tag jai, sok ro mán ve ze tõ fe le sé ge is, õt kér ték fel szü lé sük le ve ze té sé re, így
a meg szü le tett gyer me kek fel cse pe re dé se után az ut cán sok ál ta la vi lág ra se gí tett
em ber rel ta lál koz ha tott, akik kö zül töb ben már fon tos po zí ci ót töl töt tek be.

Tu do má nyos mun kás sá ga 1970, az az egye te mi ta ná ri ki ne ve zé se után még job -
ban ki tel je se dett. 197 pub li ká ci ó ja je lent meg fõ leg ma gyar és ro mán nyel ven, de
an gol, fran cia, né met nyel ven meg je lent köz le mé nyek ben is meg ta lál juk mint
szer zõt, sõt ko re ai mun kás sá ga ide jé bõl ko re ai nyel ven is. Sok dol go za ta lá tott
nap vi lá got az Or vo si Szem le már ro mán nyel vû foly ta tá sá ban a Revista
Medicalãban, va la mint a bu ka res ti Obstreticã ºi Ginecologieben. Mint ko ráb ban,
ezek ben is a na pi gya kor la ti prob lé mák fel dol go zá sát vé gez te. A kö vet ke zõ té mák
je len tek meg a ma ros vá sár he lyi fo lyó irat ban: a haemostasis za va rai,
heparinkezelés kó ros ter hes ség ben, csá szár met szés sel szült nõk ké sõb bi szü lé sei,
mû tét utá ni vesico-vaginális fistula, méh száj- és pe te fé szek rák ke ze lé sé nek kér dé -
sei, 70 éves nél idõ sebb nõ be te gek mû tét je i vel kap cso la tos meg fi gye lé sek. A ro -
mán se bé sze ti pa to ló gia könyv (1983, szer kesz tõ Eugen Proca pro fesszor) nõ -
gyógy ásza ti fe je ze té nek is szer zõ je volt.

1983-ban Ma ros vá sár he lyen új kli ni kai épü let tömb épült, a Szülészeti-
Nõgyógyászati Kli ni ka két rész re vált, az I. szá mú az új épü let ben ke rült el he lye -
zés re, en nek ve ze tõ je és ez ál tal az új struk tú ra ki ala kí tó ja, meg szer ve zõ je Bo ga100
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Kál mán lett, a II. szá mú a Kö te les Sá mu el ut cá ban ma radt Constantin Rãdulescu
ve ze té sé vel. Az I. sz kli ni ka ku ta tá si té má ja a pe te fé szek rák és a med dõ ség kér dés -
kö re ma radt, a II. sz. kli ni káé pe dig az egyéb nõ gyógy ásza ti da ga na tok és az
intrauterin mag za ti ál la pot di ag nosz ti ká ja. Bo ga pro fesszor nagy ener gi á val lá tott
ne ki az új ki hí vás nak, vé gez te ve ze tõi, di ag nosz ti kai, se bé szi, ok ta tói és ku ta tó -
mun ká ját.

Utol só évek

Bo ga Kál mán pro fesszort 1990-ben, 67 éves ko rá ban nyug dí jaz ták. Utá na még
éve kig dol go zott, ma gán ren de lõt nyi tott, majd a Carit-San ma gán kli ni kán ren delt.
Pár év re rá rossz in du la tú be teg ség je lent ke zett ná la. Több ször ope rál ták Ma gya r-
or szá gon, de re ci dí vák je lent kez tek, és vé gül 1999. no vem ber 13-án el ha lá lo zott.

Össze fog la ló gon do la tok

Lampé Lász ló pro fesszor a Ma gyar Nõ or vos ok Lap já ban így kez di nek ro lóg ját:
„Sú lyos vesz te ség ér te az er dé lyi me di ci nát, a ma gyar és a ro mán szü lé szet-nõ -
gyógy ásza tot […] örök re el tá vo zott Bo ga Kál mán pro fesszor a ki vá ló ok ta tó és pe -
da gó gus, a nagy sze rû s ki emel ke dõ tu dá sú ope ra tõr, a nagy mû velt sé gû or vos.” Va -
ló ban igen szé les kö rû mû velt sé ge volt, az or vos tu do má nyon be lül is gon dol ko dá -
sa, men ta li tá sa meg ha lad ta egy szak te rü let is me re te i nek be ha tá rolt kö rét. Ál ta lá -
nos mû velt sé ge, az eu ró pai kul tú ra be ha tó is me re te át itat ta kom mu ni ká ci ó ját és
mind ezt az zal együtt, hogy csak egy-két al ka lom mal tá voz ha tott a kom mu nis ta
Ro má ni á ból Nyu gat-Eu ró pá ba. A ma gya ron és a ro má non kí vül an go lul, fran ci á ul
és né me tül is kö zel anya nyel vi szin ten tu dott tár sa log ni. A kul tú rá hoz kap cso ló -
dá sa szak mai te vé keny sé gé ben is tet ten ér he tõ volt. Mind ezt meg ha la dó an eti kai
tar tá sa és kör nye ze té tõl el várt ke mény mo rá lis kö ve tel mé nyei a kö vet ke zõ, el sõ -
sor ban a le en dõ or vo sok szá má ra üzent sza va i ban fo gal ma zód tak meg: „… azért
kell be csü le te sen ta nul ni és a gya kor lat ra még itt, az egye tem pad ja i ban lel ki is me -
re te sen fel ké szül ni, mert el jö ven dõ or vo si mun ká juk so rán amúgy is lesz nek bal -
si ke re ik, me lyek ben hi bá sak vagy nem hi bá sak, de nincs ret te ne te sebb egy or vos
szá má ra, mint es te az zal a tu dat tal le fe küd ni, hogy egy asszony azért lett egész
éle té re nyo mo rék, vagy azért halt meg, vagy azért ve szí tet te el mag za tát, mert õ tu -
dat lan, ha nyag vagy fe lü le tes volt. A tu dat lan ság az or vos ször nyû és meg bo csát -
ha tat lan vét ke.” (Bo ga Kál mán idé ze tei Ma ro si Il di kó in ter jú já ból szár maz nak. Kö -
szö net il le ti Pé ter H. Má ri át és Pé ter Mi hály pro fesszort, akik so kat se gí tet tek az
ada to kat tar tal ma zó iro da lom fel ku ta tá sá ban.)
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