
Orvos elődeink között nem rit-
kán találkozunk olyanokkal,
akik nem csak saját szűk szak-
májukban alkottak maradandót.
Közéjük sorolhatjuk Krepuska
Géza professzort is, a magyar fü-
lészet első egyetemi tanárát, aki a
Rókus Kórházban 1911-től 1933-
ig vezette és tette Európa-hírűvé
tanszékét. Igazi „iskolateremtő”
egyéniség volt. A magyar fül-orr-
gégészet vezető személyiségei
csaknem mindnyájan az ő tanít-
ványai közül kerültek ki, szelle-
misége tanítványai által átörökítve még ma is
meghatározó. 1936-ban megjelent tankönyvén
generációk nevelkedtek, emlékét emléktáblák,
utcanevek, iskolanevek, posztumusz díszpol-
gári címek őrzik, és róla nevezték el a fül-orr-gé-
gészek társaságának legmagasabb rangú kitün-
tetését is.

Itt most – születésének 150. évfordulóján – el-
sősorban családi fészkének hálás lakói nevé-
ben emlékezünk rá, akinek kulcsszerepe volt
abban, hogy 1924. február 24-én Somoskőújfa-
lut és környékét visszacsatolták Magyaror-
szághoz. A „Hazatérés napján” a határ menti
község lakói minden évben összegyűlnek, és
megemlékeznek a jeles eseményről és kimun-
kálójáról.

Krepuska Géza Pesten született, de édesanyja
halála miatt már négyéves korában apai nagy-
nénjéhez kerül a Nógrád megyei Ipolymagya-
riba. Nagynénje szerető gondoskodással neveli,
s valószínűleg ez is hozzájárul a vidéki élet-
mód és a természetszeretet iránti elköteleződé-
séhez. Budapesten, a Deák téri református gim-
náziumban érettségizik, majd a Pázmány Péter
Tudományegyetemen szerzi meg orvosi diplo-
máját. Mihalkovics professzor mellett elsősor-
ban a belső fül anatómiájával foglalkozik, ennek
köszönhető, hogy Lumnitzer sebészeti klini-
kája helyett a fülgyógyászatot választja. Bécsi
tanulmányút után 1889-ben a János Kórházban
kap állást, majd néhány éves, különböző mun-
kahelyeken eltöltött gyakorlat után Petrik Ottó

kórboncnokprofesszor javasla-
tára 1898-ban egyetemi magán-
tanári címet szerez, és tagja lesz
az Igazságügyi Orvosi Tanács-
nak. 1911-ben, Böke Gyula nyug-
díjba vonulása után a Rókus
Kórházban működő fülészeti
tanszék igazgatójává nevezik ki,
ahol egészen nyugdíjba vonulá-
sáig, 1933-ig dolgozik, de még
1936-ban is tart előadásokat.
Munkatársaihoz, tanítványaihoz
mindvégig szoros baráti kapcso-
lat fűzi a kölcsönös tisztelet jegy-

ében. Csak néhány nevet említünk közülük:
Szathmáry Sándor, Verzár Gyula, Germán Ti-
bor, Tamási Pál, Szekér Jenő, Kelemen György
s nem utolsósorban saját fia, Krepuska István.

Szakmai munkásságának betetőzéseként a
Magyar Orvosi Könyvkiadó Társulat megbízá-
sából megírja a Fülgyógyászat című tankönyvet,
mely 1936-ban jelenik meg. (1942-ben „édes-
atyjának” ajánlva fia, István ugyancsak e soro-
zat köteteként írja meg az Orr-, Torok-, Gégegyó-
gyászatot.) 1946-ban, 85 éves korában még segít
a fül-orr-gége szakcsoport tudományos mun-
kájának megindításában, a három nyelven meg-
jelenő Otolaryngologia Danubiában ő írja meg a
vezércikket, összefoglalva a magyar fülorvoslás
történetét.

Szakmai körökben is közmegbecsülésnek ör-
vendett, a betegek között pedig szinte páratlan
volt a népszerűsége. Kora reggeltől késő estig
dolgozott. Sokan külföldről is elzarándokoltak
hozzá a gyógyulás reményében. Rendelőjében
sok híres ember megfordult, gyógyította József
főherceget, Bajor Gizit, Gál Franciskát. A két
háború közötti években Budapesten ő fizette or-
vosi praxisa után a legmagasabb adót.

Betegei között gyakran akadtak földijei is,
akiket mindig szívesen ellátott, de pénzt soha-
sem fogadott el tőlük. Földbirtokai és lakhe-
lyei révén szorosan kötődött Szentlőrinc, So-
roksár-Péteri és Somoskőújfalu lakóihoz. Őket
szinte családtagjainak tekintette. Nem csoda,
hiszen kiterjedt gazdálkodói tevékenysége so-
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Krepuska professzor (1861–1949)
és a trianoni határkiigazítás



rán mindennapos kapcsolatban
állt velük. Volt, akivel a Péteri-
majorban együtt metszette a
francia páciensétől kapott és sa-
ját maga által meghonosított Ca-
bernet szőlőt, vagy együtt szed-
ték a gyümölcsöt a somosi
almáskertben. A professzor
ugyanis szerette a fizikai mun-
kát. Úgy tartotta, ez pihenteti
legjobban a megfeszített szel-
lemi munka után. Somoskőújfa-
lun az idősebbek között még ma
is vannak, akik emlékeznek a
„nagyságos úrra” az oldalára
akasztott, elmaradhatatlan „oltó-
ládikójával”.

Krepuska professzor sokrétű gazdálkodási
tevékenységét népes családjának biztonságos
fenntartása is indokolta, de polihisztor hajlamát
minden bizonnyal génjeiben hordozta. 22 éves
korától rendes tagja volt a Magyar Természet-
tudományi Társulatnak. Tudományosan fog-
lalkozott a szőlő- és gyümölcsnemesítéssel, -
honosítással. A filoxérarezisztens homoki
szőlőfajták terén szerzett nagy tapasztalata
alapján lett a Kecskemét környéki „Helvetia”
kutató centrum első számú főtanácsadója.

A Medves vidékén még ma is megtalálhatók
kiterjedt gyümölcsöskertjeinek maradványai,
a Medves-pusztának és a híres diófasornak
azonban már csak az emléke él. Pedig annak
idején jelentős legeltetéses gazdálkodás is folyt
az 5-600 méter magas fennsíkon, melynek víz-
ellátását azóta sem tudták úgy megoldani, mint
Krepuska professzor tette annak idején: A
völgyben elrekesztett patak vizét gőzgépmeg-
hajtású szivattyúval juttatta fel a nagy kiterje-
désű fennsíkra! Ez bravúros technikai megoldás
volt a maga korában.

Vonzotta a geológia is, szoros kapcsolatot ápolt
Kerner Józseffel, az ásvány- és kőzettan pro-
fesszorával, Lóczy Lajossal, a Földtani Intézet
igazgatójával és a Medves vidékén kutatásokat
végző Jugovics Lajos professzorral. Gyakran tet-
tek közös kőzettani kirándulásokat a Medves ba-
zaltvidékén, ahol a Krepuska-birtok kőbányái
működtek. Ezekből igen nagy mennyiségű, kü-
lönböző méretű kockakövet szállítottak a hazai
és külföldi városok utcáinak, tereinek burkolá-
sához. Az egyik legtermelékenyebb kőbánya a
a somoskői várral szembeni Macskalyuk volt, er-

ről kapta nevét a közismert
„macskakő”.

A trianoni békeszerződéssel a
Krepuska-birtok csaknem teljes
egészében Csehszlovákiához ke-
rült, a népes család somoskőúj-
falui kúriájával együtt. A mező-
és erdőgazdasági területek, a kő-
és szénbányák elcsatolása meg-
bénította az egész falu életét, és
veszélyeztette a salgótarjáni na-
gyipari üzemek működését is.
Ezért az igen kiterjedt nemzet-
közi kapcsolatokkal is rendel-
kező Krepuska Géza összefogva
Lipthay B. Jenő gyárigazgatóval,

erőteljes szervezkedésbe kezdett a területek
visszaszerzéséért. Mozgósította volt betegeit,
holland és francia barátait, s állítólag a határ-
rendező bizottság egyik megbetegedett, magas
rangú angol tisztjét is sikeresen kezelte. Tény,
hogy hosszas előzetes tárgyalások után sike-
rült elérni, hogy a határkiigazítással megbízott
nemzetközi bizottság kiszállt a helyszínre, és a
Lipthay B. Jenő által készített térképek alapján
a hágai nemzetközi bíróság 1922. június 20-án
helyt adott a kérésnek: A Népszövetség 1924.
február 24-én visszacsatolta Somoskőújfalut
Magyarországhoz! A visszacsatolást hatalmas
örömujjongással fogadta a lakosság, rengeteg
vendég részvételével nagy ünnepséget tartottak
a faluban. Az ünnepségen jelen volt a Krepuska
család minden tagja, s kastélyukban díszebédet
adtak a vendégek tiszteletére.

Aztán a történelem közbeszólt, a háború után
ismét módosultak a határok, és megváltoztak a
társadalmi tulajdonviszonyok. A családfő által
összefogott népes Krepuska család is felbom-
lott, és szétszóródott a világban, de egymással
és a családnak otthont adó Somoskőújfaluval
sohasem szakadt meg a kapcsolatuk. Legalább
egyszer, a Hazatérés napján ma is hazatérnek a
leszármazottak, földijeik mindig szíves fogad-
tatásban részesítik őket, emléktáblát is elhe-
lyeztek a régi családi fészek falán, sőt Krepuska
Géza tiszteletére bronz domborművel ékesített
emlékoszlopot állítottak közvetlen a somoskői
vár alatt húzódó, ma már szabadon átjárható
határvonal mentén a Várallya Parkban.

DR. FANCSIK JÁNOS

reumatológus, Salgótarján
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Emlékmű Somoskőn
a Várallya-parkban


