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A White Golden Book kiadó produktuma, a
puha kötésû, 376 oldalas, rengeteg színes fel-
vételt tartalmazó, idén megjelent kötet, a ma-
ga nemében különlegességet jelent. Intézetek,
kórházak, osztályok mûködésérôl számot adni
(néha évente is = évkönyvek) régi és dicséretes
szokás. A budapesti Semmelweis Egyetem Ál-
talános Orvostudományi Kar (ÁOK) I. sz. Szü-
lészeti és Nôgyógyászati Klinikájának legu-
tóbbi, több mint másfél évtizedes
történetét minden részletre kiter-
jedô dokumentációval megjele-
nítô kötet semmiképpen nem ne-
vezhetô szokásosnak. 

A Baross utca 27. szám alatti,
az akkori kor szintjének megfele-
lô, új klinikai épületet 1898-ban
adták át a szülészeti-nôgyógyá-
szati mûködés számára. Akkor
az igazgató professzor (a „pro-
fesszor”, hiszen még sokáig csak
egyetlen egyetemi tanár létezett
egy klinikán, intézetben) Kéz-
márszky Tivadar volt, igazgatása
24. évében. Ahogy a kötet hátsó borítója fel is
sorolja, ô azonban már az 5. volt „az elsô ma-
gyar egyetemi szülészeti tanszék igazgatópro-
fesszorai” sorában. Az ôt követôk sorában, az
1990–2007 között igazgatásával a 11. volt Papp
Zoltán, vagyis a könyv címének megfelelôen
valójában Semmelweis (a 3. igazgató) és Kéz-
márszky nyomdokain járt. 

1990. július 1-jén elôször került a patinás kli-
nika igazgatói székébe vidékrôl valaki. Papp
Zoltán elôzôleg 24 évet töltött a debreceni kli-
nikán, ahol 1985-ben lett egyetemi tanár. Ôró-
la, mint erôteljes, karizmatikus egyénrôl és ve-
zetôrôl, sokan tudnak sok jót és talán rossza-
kat is felemlegetni, azt azonban nyilvánvalóan
mindenki elismeri, hogy hallatlan energiával
fogott hozzá a Baross utcai klinika minden
szempontból való felvirágoztatásának, ami a
tények tükrében sikerült is neki. Igazgatása
alatt a klinika szédületes eredményeket köny-
velhetett el az oktatási, gyógyítási és tudomá-
nyos munka területén egyaránt. Errôl számol
be a vaskos kötet anatómiai részletességgel.

E rövid ismertetés csak figyelemfelhívó le-
het, mivel az adatok gazdagsága miatt nem is
bocsátkozhat tartalmi ismertetésbe. Az érdek-
lôdôk jól teszik, ha kellô figyelemmel áttanul-
mányozzák a könyvet.

A szerzô a könyv tartalmát két részre bon-
totta. Az I. rész, mely 310 oldalt tesz ki: „A Ba-
ross utcai Nôi Klinika krónikája 1990 és 2007
között”. Az ízléses nyomdai szerkesztés révén
világosan tekinthetô át, évente milyen esemé-
nyek történtek a klinika életében. Naptári
pontossággal olvashatók a klinika tagjainak,
hazai és külföldi vendégeinek a szereplése, a
kinevezések, tudományos fokozatok elérése.

Ezek között kitüntetett jelentô-
séggel bír a Papp professzor által
megindított, szervezett páratlan
sorozat, a „Baross utcai Szülészeti
Esték”. Elsô alkalommal 1991. ok-
tóber 3-án került sor a továbbkép-
zô estre, mely a továbbiakban ese-
ménnyé nôtte ki magát. Gazdag,
változatos, messze a szülészet-nô-
gyógyászat határait átlépô tudo-
mányos elôadásokkal, zenei és
képzômûvészeti programmal
vonzotta a látogatókat, és a zsíros
kenyér, a szendvics is mindig fi-
nom volt. A 17 év utolsó estje

2007. május 17-én volt. 
A könyvben minden évet a „A klinika tudo-

mányos munkái” összeállítás zár. Enormis
mennyiségû publikációról volt lehetôsége a
klinikának számot adni.

Magának Papp professzornak 40 év alatt 443
magyar nyelvû és 317 idegen nyelvû közlemé-
nye született. A kötet természetesen beszámol
az igazgató által kezdeményezett, igazi megú-
julást jelentô klinikaátépítésrôl, az új mûtéti
blokk létrehozásáról is. A II. rész a „Válogatás
másfél évtized írásaiból” címet viseli, és Papp
professzor néhány orvostörténeti tárgyú írá-
sát, megemlékezéseket, laudációkat gyûjtött
össze egy helyre az utókor számára.

Miután a 65. életév betöltésének évében a
törvényi elôírás szerint a vezetôi (ez esetben
igazgatói) posztot át kell adni, Papp Zoltán, a
kötetben látható felvétel illusztrációjának
megfelelôen, 2007. június 29-én, Semmelweis
szobra elôtt átadta az igazgatói szoba kulcsait
az igazgatói pályázat nyertesének, a klinika
docensének, dr. Rigó Jánosnak. Ezután döntött
úgy, hogy a példamutatóan elkészített és
megôrzött dokumentumok alapján összeállítja
e kötetet. Jól tette!
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