
Tanulmányút Oxfordban (1984–85)

Az akadémiai nagydoktori védésem klinikai
adjunktusként 1981-ben volt, a következő év-
ben egyetemi docens lettem, és ha lassan is, de
érlelődött a professzori kinevezésem. Debre-
cenben kezdtem kinőni magam, valahol önálló
szerettem volna lenni. Hazai osztályvezető fő-
orvosi állások kezdtek érdekelni, felmerült
Győr és a Dél-pesti Kórház, de valami azt súgta,
hogy lehet még nagyobb kihívás is a hátralévő

életemben. Zsolnai
Béla professzor hívott
a II. Női Klinikára, de
nem szülésznek, ha-
nem, hogy a geneti-
kát szervezzem meg.
Ezt az ajánlatot sem
éreztem csábítónak,
gondolataim már a
molekuláris geneti-
kán jártak, s nem sze-
rettem volna bizony-
talan környezetben
beosztottként szerve-

zési kérdésekkel foglalkozni. Végül is 1983-ban
megpályáztam – lesz, ami lesz alapon – egy
újabb Wellcome kutatói ösztöndíjat. Ez sikeres
volt, s mindjárt fogadóhelyet is találtam Ox-
fordban, John Edwards és Richard Lindenbaum
klinikai genetikai intézetében (1. ábra). (Ed-
wards professzorról nevezték el a 18-as kro-
moszóma triszómiájával járó szindrómát.) 

Minden másként történt, mint pár évvel ko-
rábban, Edinburgh esetében. Családostul kien-
gedtek, úgyhogy négyen (Zoltán 11, Eszter 9
éves volt) a ZR-50-20 rendszámú, sárga Gol-
funkkal 1984 szeptemberében nekivágtunk a
2200 km-nek. Oxfordban szolgálati lakásba köl-
tözhettünk a Staunton Road-on, elfogadható
bérleti díjért. Feleségem externista állást kapott
a John Radcliffe Hospital Neonatológiai Osz-
tályán, s alkalma nyílt az akkor rendkívül újnak
számító, csecsemőknél végzett koponya-ultra-
hangvizsgálatot elsajátítani. Ezt hazautazásunk

után Debrecenben is sikerült bevezetnie, ebből
szerezte kandidátusi fokozatát 1989-ben. A gye-
rekek is hasonlóan szerencsések voltak, őket
felvették a Marston Middle School megfelelő
osztályaiba, ahol egy tanéven át volt alkalmuk
angol nyelvtudásukat megalapozni. Az én
szakmai fejlődésem már csak ráadás volt.

Saját kutatószobát kaptam az Oxfordi Egye-
tem Department of Medical Genetics intézeté-
ben, saját mikroszkóppal. Szerencsém volt,
mert az intézet éppen ekkor kezdte szervezni a
továbbképző tanfolyamokat molekuláris gene-
tika témakörben az akkori legmenőbb nemzet-
közi szaktekintélyekkel, kitűnő előadásokkal
és számos gyakorlati foglalkozással. Az itt szer-
zett tudásomnak köszönhető, hogy hazautazá-
som után molekuláris genetikai laboratóriumot
alapítottam a debreceni szülészeti klinikán,
gyógyító intézetben elsőként az országban. (Né-
meti Margit munkatársammal elsősorban a
cystás fibrosis mutációival és prenatális mole-
kuláris diagnosztikájával foglalkoztunk. Ké-

sőbb Budapesten,
a Baross utcai Női
Klinikán Tóth Ta-
más, Nagy Bálint
és Bán Zoltán vol-
tak a legértéke-
sebb tanítványaim
és munkatársaim
molekuláris gene-
tikában.)

Oxfordban talál-
koztam Victor A.
McKusick ameri-
kai genetikuspro-
fesszorral, aki 1966-

ban összegyűjtötte katalógusában a monogé-
nesen öröklődő betegségeket és állapotokat (2.
ábra). Manapság már a teljes gyűjtemény több-
szöri kiadást megérve számítógépes adatbázis-
ba került: Online Mendelian Inheritance in
Man – OMIM. Beszámoltam neki a hajdúsági ci-
gánykolóniákban halmozottan előforduló és
1980-ban gyermekgyógyász feleségemmel a
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Tudásmorzsák 7.
Sorozat dr. Papp Zoltán professzor emlékezéseiből

1. ábra. Richard H. Lindenbaum
oxfordi genetikus barátom

2. ábra. Victor A. McKusick amerikai
genetikusprofesszor



Journal of Medical Genetics angol szaklapban
közölt multiplex malformatiós tünetegyüttesről,
melynek elkérte a teljes dokumentációját. Örö-
münkre érdemesnek találta, hogy önálló enti-
tásként Váradi–Papp-szindrómaként a 277170
kódszámon besorolja enciklopédiájában az au-
toszomális recesszíven öröklődő betegségek
közé. A szindrómára ezt követően sokan hivat-
koztak, többen beszámoltak hasonló tünet-
együttesről, hízelgő volt látni a nevünket a tu-
dományos közlemények címében. A Vára-
di–Papp-szindróma (VI-os típusú orofaciodigi-
talis szindróma) 25 éves történetét egyébként
2007-ben írtam meg a szerkesztők felkérésére a
Fifty Years of Human Genetics című, George Ro-
bert Fraser tiszteletére készült jubileumi kötet-

ben, amely a Wakefield
Press kiadásában je-
lent meg. A könyv
egyik fejezetét egyéb-
ként maga McKusick
professzor írta. Így kö-
szönt vissza a negyed
évszázaddal korábbi
oxfordi találkozásunk!

Oxfordi tanulmány-
utam során volt alkal-
mam Nicholas Wald
londoni epidemioló-
gusprofesszorral is el-

mélyíteni a szakmai barátságomat (3. ábra). Már
az 1980-as évek elejétől komoly szerepe volt a
velőcső-záródási rendellenességek prenatális
anyai szérum AFP-vizsgálatra alapozott szűré-
sek retrospektív értékelésében, a szűrési pro-
tokollok kidolgozásában. Ekkor kerültünk kap-
csolatba egymással még Edinburghban. A
lakásán 1984-ben tett látogatásom során egy má-
sik témát feszegettünk, nevezetesen, hogy vajon
melyik vitamin lehet az, amelynek hiánya a ter-
hesekben magzati velőcső-záródási rendelle-
nességet idézhet elő. Az általa tervezett pros-
pektív randomizált tanulmányhoz olyan
házaspárokra volt szüksége, akik már szültek
ilyen rendellenességben szenvedő gyermeket,
tehát fokozott hajlamuk van az ártalomra, és új
terhességüket be lehetne venni a tanulmányba.
Ekkor nekem már igen nagyszámú ilyen ter-
heltségű család adatai voltak a genetikai regisz-
teremben, úgyhogy vállaltam, hogy amennyiben
a Medical Research Councilhoz benyújtott pá-
lyázata sikerrel jár, örömmel részt veszek a be-

tegek toborzásában. Magyarországról jelentős
esetszámmal vett részt a munkában Czeizel
Endre barátom is. Végül a nemzetközi multi-
centrikus tanulmány betegeinek közel 42,3 %-át
magyar genetikai tanácsadók adták, biztatá-
sunkra Magyarországon 769 magas kockázatú
házaspár vállalt terhességet. Több mint egyhar-
madukat Kelet-Magyarországon gyűjtöttük. 

Az eredmény nagyon lelkesítő volt! Bebizo-
nyosodott, hogy a folsavhiány felelős a magzati
velőcső-záródási rendellenességek nagy száza-
lékának kialakulásáért, tehát a perikoncepcio-
nális folsavszubsztitúcióval e rendellenességek
jó része megelőzhető. A többi vitaminnak a fej-
lődési rendellenességek megelőzésében nincs
szerepe. A Lancetben 1991. július 20-án megje-
lent tanulmányunkat eddig több mint 2300
szerző idézte, nem kevés kellemetlenséget
okozva nekem, mert jóakaróim később, a 2007-
es akadémiai ajánlásom során mindent elkö-
vettek, hogy bebizonyítsák, hogy a multicent-
rikus tanulmányokra történő hivatkozásokat
nem lehetett volna feltüntetnem a citációs lis-
támban. Hiába küldtem meg minden illetékes-
nek a hivatalos akadémiai könyvtári álláspon-
tot, miszerint „…a multicentrikus vizsgálat
közleményére hivatkozó cikkeket a résztvevők
feltüntethetik saját hivatkozási listájukon, ak-
kor is, ha nem szerzők, hanem a multicentrikus
vizsgálatban nevesített résztvevők. Ennek a köz-
leménynek a hivatkozási mennyiségét hozzá
kell adni a teljes hivatkozáshoz…”, még csak vá-
laszra sem méltattak. Egy szűk csoport már vég-
legesen elhatározta, hogy a jelöltek közötti leg-
magasabb scientometriai teljesítményem
ellenére meg fogja akadályozni, hogy az MTA
Orvosi Osztályának tagja lehessek. A körtelefon
megtörtént, többen elbizonytalanodtak…

Oxfordi érkezésünk után pár héttel, 1984. ok-
tóber közepén volt a merénylet Thatcher mi-
niszterelnök ellen, amikor a Konzervatív Párt
kongresszusát tartotta Brightonban. Napi szin-
ten értesülhettünk a híradásokból a mentési
munkálatokról. Akik a támadásban nem haltak
meg, vagy nem szenvedtek irreverzibilis agy-
károsodást, őket mind megmentették. Soha
nem felejtem el, ahogy a tűzoltó a romok alól ki-
szabadított sokkos áldozat karjába beszúrta az
életmentő infúziót a helyszínen. A sürgősségi
orvostan gyakorlati demonstrációit sem lehetett
volna látványosabban megrendezni. Lady Mar-
garet Thatcher, mint ismert, nem halt meg, a ter-
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3. ábra. Nicholas Wald londoni
epidemiológusprofesszor



roristák számításon kívül hagyták, hogy a mi-
niszterelnök éjjel sem alszik, hanem akkor is
dolgozik, készült a másnapi beszédére. Ritka
intellektuális kapacitással rendelkezett. Képes
volt pillanatok alatt megérteni és feldolgozni
egy problémát, majd azonnal cselekvési tervet
készíteni. A robbantás hajnali kettőkor volt, há-
rom óra múlva már ment a miniszterelnöki uta-
sítás: „Mindenki menjen a Marks & Spencerbe
és vegyen új öltönyt, a konferenciát reggel 9-kor
folytatjuk!” Ellenfeleivel szemben a csődben
lévő Nagy-Britanniát Európa egyik legsikere-
sebb gazdaságává formálta, és újra elhelyezte a
világtérképen. Oxfordi környezetemben nem
mindenki osztozta rajongásomat Margaret
Thatcher iránt, viszont nem árultam el nekik re-
ményemet, hogy a miniszterelnökük, Reagan
amerikai elnök és Kohl nyugatnémet kancellár
lehet a garancia arra, hogy konfrontálódva a
szovjet fenyegetéssel a kommunista uralom
megsemmisüljön. Ezek az akkori óriás politi-
kusok megtették, amit megkövetelt tőlük a vi-
lágtörténelem. (Thatcher asszony egyébként a
közelmúltban, 2013-ban halt meg, nem sokkal
azután, hogy a róla készült játékfilmet a világ
megcsodálhatta.)

Míg Oxfordban voltam, 1985. július 1-jén
egyetemi tanárnak neveztek ki. Ezt Karmazsin
László rektornak és főnökömnek, Lampé László
professzornak köszönhettem. A Debreceni Or-
vostudományi Egyetemen évente egy-két pro-
fesszor felterjesztésére került sor, miután már az
egész város megrágta a jelöltek érdemeit, min-
den kapcsolatrendszer működésbe lépett, a rek-
tor csaknem a „közakaratot” képviselte. Nálam
nagyot nyomott a latba a nagydoktori fokoza-
tom, ennek ellenére rendkívül nagy dolognak
tartom, hogy külföldi tartózkodásom idején a
Kar csaknem egyhangúlag megszavazta felter-
jesztésemet. A kinevezés átvételére Oxfordból
hazautaztam, Édesanyám kísért el az Ország-
házba. Ekkor nevezték ki a debreceni és a pesti
orvosegyetem új rektorait is (4. és 5. ábra).

Oxfordi tanulmányutam során volt alkalmam
addigi eredményeimet és szakmai gondolatai-
mat rendezni, így kerítettem sort a Szülészeti ge-
netika című monográfiám megírására is, amely
magyar nyelven 1986-ban a Medicina Könyv-
kiadó gondozásában jelent meg. Idegen nyelvű
kiadásra (ál)szerénységből nem mertem gon-
dolni, történt azonban, hogy egy baráti társa-
ságban megismerkedtem Bella Zoltánnal, a

Hajdú-Bihar megyei OTP energikus vezetőjé-
vel, aki biztatott, hogy fordítsam le a könyvet
angolra, ő szívesen szponzorálja a kiadását.
Nagyvonalú gesztusa becsületbeli felada-
tommá tette, hogy elkészítsem az angol nyelvű
kéziratot. Erre egyedül persze nem lettem volna
alkalmas, viszont az oxfordi támogatóm és ba-
rátom, Richard Lindenbaum, aki időközben egy
magyar kislány iránti vonzódásának köszön-
hetően az oxfordi tanulmányutam után gya-
kori vendégünk volt Debrecenben, vállalkozott
arra, hogy segítségemre lesz. Sok éjszakába
nyúló fordításaink során neki köszönhetően
ekkor tanultam talán a legtöbbet a klinikai ge-
netikából, az angol fordítás tökéletességét pe-
dig a genetikához tökéletesen értő, angol anya-
nyelvű Dick barátom garantálta. Az Előszó
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4. ábra. 1985. július 1-jei kép az Országház kupolaterméből. Első
sor balról jobbra: Leövey András professzor és Karmazsin László
professzor, a Debreceni Orvostudományi Egyetem új és régi rek-
torai, továbbá Szécsény Andor professzor és Somogyi Endre pro-
fesszor, a Semmelweis Orvostudományi Egyetem régi és új rek-
torai. Második sorban: Péter Mózes (Debrecen, Radiológiai
Klinika), aki szintén ekkor kapott professzori kinevezést, és
szerény személyem a jobb szélen

5. ábra. Csehák Judit minisztertől átveszem az egyetemi tanári
kinevezésemet. Mögötte Hutás Imre államtitkár és távolabb Lá-
zár György miniszterelnök



írását Dr. John M. Opitz, német származású
amerikai genetikusprofesszor, az American Jo-
urnal of Medical Genetics alapító főszerkesztője
vállalta, akit minden korábbi kapcsolat nélkül
merészen úgy kértem fel erre, hogy elküldtem
neki a könyv kéziratát és bemutatkozásul az
addigi angol nyelvű munkáimat. Végül az Obs-
tetric Genetics kéziratát az Akadémiai Kiadó jó-
váhagyásával, Benkő István barátom, a nyomda
igazgatójának biztatására lemezen vittem el az
Alföldi Nyomdába, ahol ez volt az első próba-
kézirat (1989-ben!), amelyet nem a szedők „vit-
tek be”. A számlát a megyei OTP gálánsan kifi-
zette. Bella Zoltánnal sajnos nem maradhattunk
sokáig barátok, mert fiatalon, váratlanul egy
aorta-aneurysma megrepedése órák alatt vég-
zett vele. Soha nem felejtem el, hogy neki kö-
szönhettem első sikeres angol nyelvű könyvem
megszületését. Debrecenben ott voltam a te-
metésén, sírjára sokáig vittem virágot.

Az 1990-ben megjelent Obstetric Genetics szá-
mos kedvező kritikát kapott. Legjobban Szent-
ágothai János professzor levelének örültem.
(Még Oxfordban volt alkalmam Szentágothai
professzor egyik lenyűgöző előadásán részt
venni.) „Elsősorban szívből gratulálok!” – írta.
„Alig hiszem, hogy jelen gazdasági – és sajnos
sok egyéb, tán még nagyobb – nyomorúságunk
mellett akár csak még egy ilyen mű megjelené-
sére számíthatnánk. Biztos vagyok benne, ami-
ben John M. Opitz remek előszava is megerősít,
hogy ez a könyv megállja a helyét a külpiacon
és elfoglalja megillető helyét.” A több mint 15
külföldi folyóiratban megjelent könyvismertetés
közül Marco Fraccaro paviai genetikusét eme-
lem ki, aki az olasz szülészeti szaklapban többek
között ezt írta: „If the content of this excellent
book are the needs of the Hungarian medical
students we can forsee for Hungary a brilliant
future as far as obstetric genetics is concerned.”
Úgy érzem, hogy igaza lett, a magyar szülészeti
genetika a terhesség alatti magzati ultrahang-
szűrővizsgálatok bevezetésével az elsők között
volt a múlt század végén a világon.

Nem sokat váratott magára ezután az ultra-
hangfelvételekben és színes fetopatológiai áb-
rákban gazdag elegáns könyvem, az Atlas of
Fetal Diagnosis elkészítése, amely az azóta eltelt
idő tanúsága szerint annak idején az első volt a
világon a maga nemében. Ennek összeállításá-
ban Csécsei Károly, Richard Lindenbaum, Szei-
fert György, Tóth Zoltán és Váradi Valéria vol-

tak a segítsé-
gemre. Az atlasz
az Akadémiai Ki-
adó gondozásá-
ban 1992-ben je-
lent meg. Ehhez is
John M. Opitz
professzor írt ked-
ves előszót. A
könyv jó szolgála-
tot tett nemcsak a
magzati orvostu-

dománynak, hanem világossá tette a súlyos
rendellenességek dokumentálásával a mag-
zati/genetikai javallatból végzett vetélésin-
dukciók jogosságát is. Az egyik recenzió utalt is
erre: „In addition to the professionals, Papp
should be re-quired viewing for all the extreme
antiabortionists.” 

Oxfordban már lazább voltam, mint hat év-
vel korábban Edinburghban, sokat jelentett a
családi háttér (6. ábra), a kedvezőbb külpolitikai
viszonyok, és főleg, hogy érettebb, nem utolsó-
sorban mégiscsak egy közép-európai egyetem
professzora voltam.

Egyéb hosszabb külföldi útjaim közül jelen-
tősnek tartom még, hogy néhány évvel később
az Amerikai Egyesült Államokban volt módom
Iffy László professzor meghívására New Jer-
sey Orvosegyetemén, majd New Yorkban, a

Cornell Egyetemen ven-
dégprofesszorként elő-
adásokat tartani. Iffy
László volt a tengerentú-
lon Semmelweis Ignác ta-
nainak legeredményesebb
hirdetője, jelen- tős sze-
repe volt az aszepszis
gyakorlatának elterjeszté-
sében, a perinatológia
gondolatának pedig egyik
úttörője Amerikában. Sok

ismeretanyagot és bölcsességet tanultam tőle.
Tanítómesteremnek tekintem. Barátságunk
azóta is őszinte és töretlen (7. ábra). Hálás va-
gyok Janko Béla és Frank A. Chervenak pro-
fesszoroknak is, akiknek jelentős szerepük volt
amerikai elfogadtatásomban. Ma is tagja va-
gyok a legjelentősebb nemzetközi nőgyógyá-
szati szakfolyóirat, az American Journal of Obs-
tetrics and Gynecology 21 tagú International
Advisory Board testületének.
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7. ábra. Iffy László szü-
lészprofesszor egyik ha-
zalátogatása során

6. ábra. Feleségemmel Oxford kör-
nyékén egy kirándulás alkalmával


