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Budapesten 1990-től

Az oxfordi tanulmányutam után, 1985 őszén,
mint egyetemi tanár tértem vissza a debreceni
Szülészeti Klinikára. Gaál József barátom (ké-
sőbb osztályvezető főorvos és egyetemi tanár)
már előre megírta, hogy nehogy elbízzam ma-
gam, csak akkor leszek professzor, ha a kör-
nyezetem is elfogad annak. Ugyanakkor arra is
kellett vigyáznom, hogy Lampé László pro-

fesszorral, főnököm-
mel megfelelő legyen
a kapcsolatom, mert
a kollégák nagyon
számítottak arra,
hogy majd nagy ösz-
szecsapások lesznek
közöttünk. Téved-
niük kellett. Főnö-
kömmel korrekt meg-
állapodást kötöttünk,
én mindenben elfo-
gadtam, hogy ő az
igazgató professzor,
és csak abban léptem,
amivel mint helyette-

sét megbízta. Önállóan vezettem viszont a szü-
lészeti osztályt és a genetikai egységet (1. ábra).

Környezetem kezdte elfogadni a rangomat,
főnököm pedig egyszer megemlítette, hogy ne-
kem Pesten, a Baross utcai Női Klinikán volna
a megérdemelt helyem. Támogatásával ennek
szellemében készültem a szinte elképzelhetet-
lennek tűnő lehetőségre. Egyes nőgyógyászati
műtéti eljárásaimról megírtam a régen tervezett
közleményeimet, hogy nehogy csak genetikus-
nak gondoljanak a pályázatomnál. Csömör Sán-
dor professzor, a Baross utcai Női Klinika igaz-
gatója már régóta ismert engem, s nem
zárkózott el a gondolat elől, amikor azt a főnö-
köm neki megemlítette. Eredetileg 70 éves ko-
rában, 1989 júliusában ment volna nyugdíjba,
de igazgatói megbízatását egy évvel meghosz-
szabbították, amit „sajnálattal” közölt velem.
Nem bántam a csúszást, mert 1989-ben a nálam

nyolc évvel idősebb szegedi Kovács László pro-
fesszor lett volna a biztos befutó, akinek vi-
szont megígérték a Sas Mihály professzor nyug-
díjazása után 1990-ben megürülő szegedi
Szülészeti Klinika igazgatói állását, tehát szá-
míthattam arra, hogy a következő évben nem
fog Pestre pályázni. 

Bár több kollégát ismertem a Baross utcából,
mégis minden közeledésem elől kitértek, saját
jelöltjük volt az utódlásra. 1990 tavaszán meg-
hallgatva bemutatkozó előadásomat, megerő-
södött bennük az elhatározás. „Ha a negyede
igaz lenne, amit ígér, az sem lenne hihető”, „Hi-
ányzik az nektek, hogy még a falon is kromo-
szómák másszanak?”, „Lehet, hogy a geneti-
kában nagy, de ide olyan ember kell, aki ért a
műtétekhez, ha baj van a műtőben”. Ezek vol-
tak a legenyhébb vélemények a pályázatom-
mal kapcsolatban. Ezzel összevágott az ered-
mény, a hat pályázóból az ötödiknek hoztak ki
az intézeti oktatói értekezleten. (1990-ben már
megérett a demokratikus fordulat, és bevezet-
ték, hogy az intézeti tagoknak is legyen véle-
ménynyilvánítási joguk a vezetői kinevezések
kérdésében.) Bemutatkozó látogatásokat tettem
az Általános Orvostudományi Kar Tanácsának
tagjainál, de elsősorban Somogyi Endre rektor
urat és Fonyó Attila dékán urat kerestem fel,
hogy ne vonjam-e vissza pályázatomat. Kellő
időt szántak rám, hogy megismerjék anyago-
mat. A többi pályázóval szemben én már kilenc
éve „az orvostudományok doktora”, öt éve
egyetemi tanár voltam, egy-egy évet töltöttem
Edinburghban és Oxfordban, több hetet ven-
dégprofesszorként Amerikában. Közvetlen
munkatársaim közül 14-nek a kandidátusi, ket-
tőnek a nagydoktori értekezésénél közvetlenül
bábáskodtam, nem beszélve számos magyar és
angol nyelvű közleményemről, továbbá több
könyvemről. Mindezek és a személyes találko-
záson szerzett benyomásaik alapján mind So-
mogyi, mind Fonyó professzor egyértelműen
biztattak, hogy van esélyem. Somogyi rektor úr
a debreceni egyetem rektorától, Leövey András
professzortól (ő terjesztett fel „Kiváló Orvos” ki-

1. ábra. Lampé László szülész-
nőgyógyász professzor Debre-
cenben, akitől a szakmából a
legtöbbet tanultam

Tudásmorzsák 8.
Sorozat dr. Papp Zoltán professzor emlékezéseiből



tüntetésre egy évvel korábban), Fonyó dékán úr
a debreceni egyetem korábbi rektorától, Szabó
Gábor professzortól kapott kedvező véleményt
addigi munkásságomról. A leendő pesti pro-
fesszortársaim a látogatás során változóan vi-
selkedtek. Volt, aki őszintén elfogadott és hihető
támogatásáról biztosított, pl. Schuler Dezső, Ri-
bári Ottó, Vízkelety Tibor, Csaba György, Holló
István, Csanda Endre, Hutás Imre, Donáth Ti-
bor, Varga Margit, Magyar Kálmán, Nász Ist-
ván, Lapis Károly, Knoll József, de mások óva-
tosak és tartózkodóak voltak. Érdekes, hogy az
utóbbi csoportból többen, pl. Szabó Zoltán, Fal-
ler József, Ihász Mihály, akik az egyik helyi je-
löltet támogatták, később igaz barátaim lettek.
(Pesti pályafutásom során még Kádár Anna,
Krakovits Gábor, Horváth Attila, Nagy Éva,
Kómár Gyuláék, Mayer Árpádék, Lun Katali-
nék és Darvas Katalinék segítették a budapesti
beilleszkedésünket, és mindig őszinte baráti
szálak kötöttek Süveges Ildikóhoz, Rozgonyi
Ferenchez, Kálmánchey Rozáliához, Mar-
schalkó Mártához, Gyires Klárához, a szintén
Debrecenből származó professzortársaimhoz.)

A Baross utcai Női Klinika igazgatói tisztsé-
gére a Szülészeti-Nőgyógyászati Szakmai Kol-
légium kiemelten javasolt, a Kari Tanács és az
Egyetemi Tanács szavazásán sikerült második-
nak befutnom. Tanszéki elődömet, a Klinika
harmadik igazgatóját, Semmelweis Ignácot 135
évvel korábban szintén a 2. helyre javasolta a
pesti Orvosi Kar, de az uralkodó Semmelweis
javára döntött. Esetemben nem az uralkodó,
hanem az egyetem Rektora élt a jogával, és a
második helyezésem ellenére a Dékán biztatá-
sára és vele egyetértésben engem nevezett ki a
Baross utcai Női Klinika igazgatójának. (Az
1985-ös Oktatási Törvény úgy rendelkezett,
hogy az igazgatókat a Kari Tanács és az Egye-
temi Tanács véleményének kikérése után a rek-
tor nevezi ki.) Ezt a törvényes, de merész húzást
valószínűleg 1989-ben még nem, 1991-ben már
nem lehetett volna meglépnie.

Elmúlt 1990. július 1-je, amikor a kinevezés
aktuális lett volna, de mivel nem jött hír Pestről,
ezért feltételeztem, hogy azért nem értesítet-
tek, mert nem engem szándékoznak kinevezni.
(Akkor még működött az a gyakorlat, hogy a
kinevezéseket az utolsó pillanatig titokban kel-
lett tartani.) Végül hétfőn (július 2-án) délután
a titkárnőm lazán megemlítette, hogy volt egy
hívásom Pestről. Sikerült utolérnem a SOTE

Rektori Hivatalát, ahonnan sejtelmes üzenetet
kaptam („a Rektor úrnál holnap, július 3-án 11
órakor jelenjek meg”). Mint kiderült, az újon-
nan kinevezendő igazgatókat hívatta össze a
Rektor, aki a Dékán jelenlétében rövid üdvözlés
után elnézést kért, hogy van közöttünk egy ka-
kukktojás. Körülnéztem, hogy ki lehet az. Fla-
utner Lajos nem valószínű, ő az I. számú Sebé-
szeti Klinikát simán kapta, talán Perner Ferenc,
aki a még nem működő, építés alatt álló
Transzplantációs és Sebészeti Klinikára nyert
kinevezést, vagy Monos Emil, a II. számú Élet-
tani, esetleg Szollár Lajos, a Kórélettani Intézet
várományosa? Sokáig nem kellett gondolkod-
nom, mert Somogyi rektor úr gyorsan világossá
tette, hogy a kakukktojás az, aki nem a pesti
egyetem neveltje, tehát én vagyok. Jóllehet a ké-
sőbbiekben is meggyőződhettem róla, hogy So-
mogyi professzor nagyra értékelt, finoman, de
azért akkor tudatta velem, hogy „nem vagyok
a mi kutyánk kölyke”. Ezért soha nem hara-
gudtam rá, értékeltem, hogy merte vállalni a
döntését, és világosan tudtomra adta, hogy a to-
vábbiakban mire számíthatok. Köszönetemet a
Baross utcai Szülészeti Esték 38., „A szülészet-
nőgyógyászat jogi vonatkozásai” című rendez-
vényén, 2000. december 7-én, értékelve pro-
fesszori és rektori munkásságát ki is
nyilvánítottam. Ugyancsak a Klinika Semmel-
weis Érmével ajándékoztam meg 2005. február
17-én a Baross utcai Szülészeti Esték 55. ren-
dezvényén Fonyó Attila Professor Emeritust,
utalva a 15 évvel korábbi meghatározó szere-
pére (2. ábra). Ezekkel a szerény gesztusokkal
csak azt szerettem volna kifejezni, hogy nem fe-
lejtettem el nagyvonalú jóindulatukat.
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2. ábra. Fonyó Attila professzor és Presser Gábor előadómű-
vész, a Baross utcai Szülészeti Esték 55. rendezvényének két fő-
szereplője a fogadáson
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Fonyó Attila dékán úr délután kettőkor átkí-
sért az I. számú Női Klinikára (amit később I.
számú Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikára
kereszteltem), ahol a könyvtárban összegyűlt a
klinika apraja-nagyja, akik között két hónappal
korábban csak öt orvos volt, aki az intézeti sza-
vazáson rám voksolt, a többiek pedig mindent
elkövettek, hogy nehogy én legyek az új igaz-
gató. A Dékán Úr bemutatott, én is mondtam
néhány biztató szót, hogy ne féljenek, nem fog-
nak mindenütt kromoszómák mászkálni. Paál
Margit adjunktus, igazgatóhelyettes és Paulin
Ferenc docens végigvezettek a házon, este meg-
hívtam őket a közeli Liesinger Sörözőbe, ki-
egészülve Hidvégi János adjunktussal, aki an-
nak idején őszinte támogatóm volt. Másnap
reggel 7.30-kor pedig, az első konzultációval
megkezdtem működésemet a Klinikán, amely
2007. június 30-ig tartott. A többi pályázó to-
vábbi sorsát illetően említésre méltó, hogy
Doszpod József 1993-ban a Haynal Imre Egész-
ségtudományi Egyetem Szülészeti és Nőgyó-
gyászati Klinikájának lett az igazgatója, 1994-
ben Paulin Ferencet az egyetem II. számú
Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikájának, Pu-
lay Tamást az Országos Onkológiai Intézet Nő-
gyógyászati Osztályának vezetésével bízták
meg. Herczegh János professzori rangban 1995-
ben a Szeged Megyei Jogú Városi Kórház Szü-
lészeti és Nőgyógyászati Osztályának lett a ve-
zetője.

Tanszékvezetői elődöm, Csömör Sándor pro-
fesszor nagyon kedvesen fogadott a Klinikán.
Az emlékkönyvben írásban is hitelesítette örö-
mét, hogy én vehettem át tőle a stafétabotot.
Őszinte jó kapcsolatban maradtunk haláláig,
2007-ig. Naiv módon én is ilyen megbecsülést
reméltem nyugdíjazásom után, ami persze
nem, hanem az ellenkezője következett be.

Debrecenben sokan szerettek, ezért sajnálták,
de megértették, hogy továbbléptem. A debre-
ceni egyetem büszke volt a pesti „trófeámra”. A
klinika orvosi kara társas vacsorát szervezett a
Gambrinus étteremben búcsúztatásomra. Ké-
sőbb is sokáig tartottam a kapcsolatot a Debre-
cenben hagyott munkatársaimmal, barátaim-
mal. Több kollégát és szakdolgozót magammal
hoztam Pestre, többségük csak nyugdíjazáso-
mig tartott ki mellettem. Utána csak néhányan.

„Mit vár(hat) klinikánktól a magyar szülé-
szet és nőgyógyászat” címmel 1991. március
22-én tartottam tanszékfoglaló előadásomat.

Örömömre Fonyó Attila professzor köszöntött
és mutatott be a hallgatóságnak. Ekkor már
híre ment az első pesti hónapjaim aktivitásának,
úgyhogy olyan sokan jöttek el, hogy nem fértek
be a tanterembe. A kinnrekedtek a lépcsőház-
ban felállított képernyőn hallhatták az előadá-
somat. Debrecenből is népes csoport érkezett (3.
ábra). Nagyon örültem, hogy Édesanyám is el-
jött. Ez volt az első és utolsó látogatása a Klini-
kán. Antall József miniszterelnök, Pozsgay Imre
rendszerváltó politikus, Jeszenszky Géza kül-
ügyminiszter levélben gratulált. „A Baross ut-
cai klinikán Papp Zoltán professzor vezetésével
kilenc hónap alatt már sikerült világra segíteni
egy új gondolkodás első eredményeit” – írta a
Magyar Nemzet. Nemcsak a közvélemény, ha-
nem a magyar egészségügy is nagy várakozás-
sal tekintett igazgatói pályafutásom elé. Ez va-
lóban szép kihívás és igazi próbatétel volt.

A gyógyító, szervezői és háromnyelvű okta-
tói feladatok, továbbá az egyre több egyetemi
megbízatásom, hazai és nemzetközi szakmai
társasági és folyóirat-szerkesztőbizottsági, va-
lamint szakmai kollégiumi elnöki és fővárosi
szakfelügyelő főorvosi ténykedésem, továbbá
10 nemzetközi konferencia (ebből 3 világkong-
resszus) szervezése, illetve a 100 éves épület
teljes felújításának irányítása mellett első perc-
től kezdve szívügyem volt a Klinikán a tudo-
mányos kutatómunka feltételeinek a megte-
remtése. Csaknem minden munkatársamnak,
tanítványomnak választottam és adtam témát,
segítettem őket a publikációk megírásában, az
előadókészségük fejlesztésében. Gyakorlatilag
a szülészet-nőgyógyászat teljes spektrumát si-
került művelnünk: genetikai tanácsadás, vala-
mint citogenetikai és molekuláris genetikai

3. ábra. Árvay Sándor professzorral a tanszékfoglaló előadá-
som után. Közöttünk Gazdag-Soós Csabáné (Klárika) titkárnőm



magzati és előébrény-diagnosztika; szülészeti,
nőgyógyászati és magzati ultrahang-szűrés és
-diagnosztika; asszisztált reprodukció és nő-
gyógyászati endokrinológia; intenzív perina-
tológia és perinatális kardiológia; praeeclamp-
sia és annak legsúlyosabb formája, a
HELLP-szindróma; ikerfogamzás – többes ter-
hesség; operatív szülészet és nőgyógyászat; nő-
gyógyászati onkológia; nőgyógyászati infekto-
lógia; szülészeti anesztézia; magzati/embrio-
nális és nőgyógyászati patológia és hisztopato-
lógia. A 17 év alatt 35-en írtak PhD és 4-en aka-
démiai nagydoktori disszertációt. A Klinikán
több ezer közlemény, több mint 30 szak-
könyv/tankönyv született magyar és angol
nyelven. Több mint 10 munkatársamnak sike-
rült hosszabb külföldi tanulmányutat szerez-
nem, évente legalább 20 külföldi kongresszuson
szerepeltünk, nem beszélve a hazaiakról, töb-
bek között a „Baross utcai Szülészeti Esték
(BUSZE)” sorozatáról. Az évi 4 alkalom mindig
legalább 150−200 résztvevőt vonzott, a progra-
mokat sikerült úgy összeállítanom, hogy azok
túlmutattak a szűken vett szakmánkon, kiegé-
szítve tartalmas zenei és képzőművészeti cse-
megékkel. A sorozat igazi társadalmi esemény
lett. Hírünk lett mind itthon, mind a nagyvi-
lágban (4. és 5. ábra). A külföldi látogatók is
egymásnak adták a kilincset. A Klinika külső
borításának és belső részlegeinek teljes re-
konstrukciója nem állami támogatásból, hanem
alapítványi pénzekből mintaértékűnek bizo-
nyult, több intézet/klinika vezetője követte pél-
dámat.

Megjegyzésre méltó, hogy az igazgatói pá-
lyafutásom első éveiben kevés deftert kaptam,
köszönhetően a rendszerváltás körüli politikai
bizonytalanságnak, de a sikereim később tá-
borba gyűjtötték az irigyeimet. A Habilitációs
Bizottságban végzett tevékenységemmel pél-
dául egy életre szóló ellenséghalmazt gyűjtöt-
tem magam köré, amit soha nem tudtam kihe-
verni. A rendszerváltással hozták létre ezt az
intézményt az egyetemeken annak érdekében,
hogy a jövőben csak az elvárásoknak megfelelő
személyek lehessenek egyetemi tanárok. (Saj-
nos sok kellemetlenség forrása volt, hogy a
szempontokat nem egységesen definiálták.)
Egyetemünkön, miután az ÁOK Klinikai Bi-
zottság elnökének, majd a Szenátus tagjának
választottak, kijelöltek a Habilitációs Bizottság
alapító elnökének is. Nagy hibát követtem el,
mert elhittem, hogy ezt a megtisztulási folya-
matot komolyan gondolják. Nem így történt.
Akiknek megszavaztuk a habilitációt, azok ter-
mészetesnek vették, akiknek nem, azok közül
még olyan is akadt, aki az Alkotmánybíróságig
ment a feljelentésével. A végén nevetségessé is
váltam, mert rövidesen egyik oktatási minisz-
terünk keresztülvitte a „címzetes egyetemi ta-
nár” intézményének visszaállítását, azaz a Ha-
bilitációs Bizottságoktól függetlenül az
egyetemek a jövőben bárkit kinevezhettek cím-
zetes professzornak, a „professzori” cím hasz-
nálatával, a habilitált oktatók pedig, ha nem
volt rendes egyetemi tanári állás, amit megpá-
lyázhattak volna, akkor legfeljebb „magánta-
nárok” lehettek a „tanári” cím használatával.
Nem ez volt az egyedüli eset, ahol nem szolgált
előnyömre a makacs következetességem.

Emberi hibám, hogy öntörvényűnek szület-
tem és sokszor nem tudtam engedni elveimből,
meggyőződéseimből. „Only dead fish swim
with the stream” – mondta Bernard Shaw, és én
egyetértek vele. Ebből adódtak nehézségeim, de
a szerencse mellett félelem nélküli szívóssá-
gom volt a fő hajtóerőm és sikereim titka. Az ál-
talam vezetett Klinikát a Kar dékánja, Karádi
István professzor, 2007 tavaszán az egyetem
„zászlóshajójának” nevezte.

A rendszerváltás után, 1990-től több profesz-
szortársammal az egyetem vezetésében sze-
rephez jutottunk. De Chătel Rudolf dékán, Só-
tonyi Péter dékán, majd rektor, Monos Emil
oktatási rektorhelyettes, Perner Ferenc a Kül-
kapcsolati Bizottság elnöke, Tringer László rek-
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4. ábra. Az Amerikai Szülészeti és Nőgyógyászati Kollégium
(ACOG) tiszteletbeli taggá („Honorary Fellow”) avat New
Orleansban, 2003. április 30-án. Két évvel később, 2005 au-
gusztusában ezt a gyönyörű várost a Katrina hurrikán csaknem
teljesen elpusztította. A színházteremben, ahol a kitüntetésemet
két évvel korábban átvettem, a fedél nélkül maradt emberek
százait helyezték el
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tori megbízott, Acsády György dékánhelyettes
lett. Mint az ÁOK hét szenátora jól összeková-
csolódtunk, funkcióink lejárta után is minden
évben kétszer együtt vacsorázunk. 

Elfogadhatónak mondható általános rektor-
helyettesi éveim után többen biztattak, hogy
pályázzak rektornak, de felhívták a figyelme-
met: tudnom kell, hogy sokan félnek attól, hogy
ugyanolyan gyorsan akarok majd változásokat
az egyetemen is, mint a klinikán. Kaptam egy
világos figyelmeztetést is, hogy ne pályázzak.
Ez utóbbit fogadtam meg, nem pályáztam. De
ez sem volt elég irigyeimnek. 2007-ben meg-
akadályozták, hogy az általam kiszemelt tanít-
ványom legyen az utódom, és egyidejűleg az el-
lenem szervezett inszinuáció segítségével azt is,
hogy akadémikus legyek. (2004-ben állítólag
egy szavazaton múlott.) Elmondhatták, hogy ez
jó mulatság, férfi (női) munka volt! Persze ettől
még nem omlott össze a világ, a legnagyobb
magyar nőgyógyászokat, Semmelweis Ignácot,
Kézmárszky Tivadart és Tauffer Vilmost sem
választották meg akadémikusnak, sőt Iffy
László külső akadémiai tagságát is megakadá-
lyozta az Akadémia Orvosi Osztályának egyet-
len nőgyógyász tagja. Ferde és beteges gondol-
kodású rosszakaróim kedvéért nem hason-
lottam meg a világgal! A 17 éves klinikai igaz-
gatói pályafutásom alatt minden küzdelem el-
lenére jól éreztem magam, sokat dolgoztam,
elememben voltam, nem fáradtam.

Fájt viszont, hogy 65 éves koromban fel kel-
lett állnom az egyetemi katedra mellől, mélyen
érinti az embert, ha nincs rá
tovább szükség. Ehhez járult
hozzá, hogy a Klinika orvosa-
inak fele, hogy az új vezetés-
nek megfeleljen, eltávolodott
tőlem. Nem véletlen, hogy 17
évvel korábban nem akartak
főnöküknek! Így fordultak el
annak idején Csömör profesz-
szortól is, hiszen akkor hoz-
zám kellett alkalmazkodniuk.
„A lét határozza meg a tuda-
tot.” Rá kellett jönnöm, hogy
az egyes munkatársaim részé-
ről korábban tapasztalt szere-
tet és megbecsülés csak álsá-
gos megjátszás, szervilis hízel-
gés volt. (Semmelweis Ignác
halála után, 1866 és 1873 kö-

zött, az őt követő Diescher János előtt nemhogy
az aszepszis szót, de Semmelweis nevét sem
volt szabad kiejteni!) Nyugdíjazásom után
többször is előfordult, hogy amikor a műtőben
baj volt, nem kérték a segítségemet, mint 17
éven át, hanem inkább külső klinikáról hívtak
orvost. A betegek érdekeit felülírta egy másik
törvény. Helyzetem a Klinikán tarthatatlanná
vált.

Két kiemelten támogatott munkatársam pál-
fordulása különösen váratlan volt számomra.
Az egyik tőlem kapta perspektivikus témáját,
külföldi tanulmányutat szerveztem neki, hogy
a módszert elsajátítsa, minden támogatást meg-
kapott tőlem, hogy az eljárást itthon bevezesse,
majd egyik utolsó igazgatói ténykedésemmel
sikerült egyetemi tanárnak kineveztetnem. A té-
máról írt monográfiája már nem az én vezeté-
sem idején jelent meg, ennek előszavában azt
írta, hogy „a módszert Párizsban sajátítottam
el”, de szerepemet, hogy tőlem kapta a témát,
amelyet megszerettettem vele, majd ösztöndíjat
és a párizsi vezető gyermekkardiológiai inté-
zetben helyet szereztem neki, már nem merte
megemlíteni. Másik kollégámat, akit igazgató-
helyettesemnek neveztem ki, őszintén kedvel-
tem, úgy éreztem, hogy ez kölcsönös. Igyekez-
tem ragaszkodásomat többször kifejezésre
juttatni, pl. az utolsó (64.!) Baross utcai Szülé-
szeti Estéken (2007. május 17.) nagyapjáról, Sci-
piades Elemér nőgyógyász professzorról meg-
emlékezést tartottunk. Attól a naptól kezdve
azonban, hogy nem én voltam a Klinika igaz-

5. ábra. A Katalán Királyi Tudományos Akadémia több száz éves aulájában átveszem a
nemzetközi akadémiai tagságról (International Academy of Perinatal Medicine, IAPM)
szóló oklevelet (Barcelona, 2005. május 25.) 



gatója, kerülte a velem való találkozást, több-
szöri üzenetem ellenére nem vette át tőlem a
neki dedikált könyvemet, többé nem nyitotta
rám az ajtót. Új főnöke ennek ellenére meg-
fosztotta megbízatásától és klinikai szobájától.
Néhány őszinte és értékes tanítványomat le-
számítva, akik vagy velem jöttek, vagy azóta
már elhagyták ők is a Klinikát, rá kellett jön-
nöm, hogy volt beosztottjaim egy része meg-
könnyebbült, hogy nem nyomasztom őket to-
vább a tempómmal és az elvárásaimmal,
jóllehet ez nemcsak a Klinika érdekeit, hanem
az ő javukat is szolgálta. A 17 évvel korábban
örökölt massza ugyanaz maradt, szereplői csak
részben változtak.

Valamit ki kellett találnom, hogy ne zuhanjak
depresszióba, szellemileg és fizikailag alkal-
masnak éreztem magam, hogy tovább művel-
jem a szakmát. Édesapám sorsa jutott eszembe.
Amikor 1967-ben kényszernyugdíjazták, a kö-
vetkezőket írta nekem: „Erős fogadalmat tet-
tem, hogy a nyugdíjazásról többször nem be-
szélünk. Felépítek egy új életformát, erős
akarok maradni, hogy a fásult közöny vagy a
lassú emésztődés le ne döntsön.” Leghűsége-
sebb munkatársam, Hupuczi Petronella kitar-
tott mellettem, és elhatároztuk egy szülészeti,
nőgyógyászati, genetikai magánklinika alapí-
tását. Minta nem volt előttünk, ezért nem volt
könnyű a dolgunk, viszont minden ellenakció
ellenére közel négy éve a Kútvölgyi Kórház te-
rületén működik a Maternity Szülészeti és Nő-
gyógyászati Magánklinika. A modellértékű vál-
lalkozás életképesnek bizonyult. Megható
számomra, hogy a betegek milyen nagy szám-
ban ragaszkodnak még most is hozzám.

A Baross utcán töltött 17 évi igazgatói tény-
kedésem adatait és eredményeit, elődeim em-
lékének ápolását és jelentősebb, nem szakmai
jellegű írásaimat a Semmelweis Ignác és Kéz-
márszky Tivadar nyomdokain… című, Kendrey
Gábor professzor előszavával és ajánlásával
2008-ban megjelent könyvemben foglaltam ösz-
sze (White Golden Book Kiadó, Budapest).
Megtisztelő és elgondolkodtató volt, hogy a
könyvre írt reflexiókkal egy hasonló terjedelmű
könyvet lehetett megtölteni. A gyűjteményt a
Semmelweis Kiadó igazgatója, Táncos László
Egy könyv utóélete (2009) címmel adta ki. Az
életemet és munkásságomat őszintén értékelő
újabb előszóért Kendrey Gábor barátomnak va-
gyok lekötelezve.

Nyugdíjazásom után még elnöke maradtam
az Egészségügyi Tudományos Tanács (ETT) Tu-
dományos és Kutatásetikai Bizottságának
(TUKEB), melyet 11 évig (2001 és 2012 között)
vezettem, és mindvégig határozottan ellenáll-
tam a gyors meggazdagodás reményében ösz-
szetákolt kókler és tudománytalan kísérletek,
készítmények, eljárások engedélyezése érdeké-
ben benyújtott pályázatoknak, politikai pártok
pénztárába szánt „műpályázatok” elfogadásá-
nak. Ezenkívül 2007 és 2011 között elnöke vol-
tam a Nemzeti Egészségügyi Tanácsnak, to-
vábbá 2008–2012 között alelnöke a Parlament
Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanácsának.
Több mint 20 éve, jelenleg is dolgozom az ETT
Igazságügyi Szakértői Bizottságában. Szívesen
járok oda, a 20–24 szakember együttgondolko-
dása minden alkalommal, minden egyes eset
megtárgyalásakor egyhangú állásfoglalást ered-
ményezett. Sokat tanultam az orvosi szakma
más területeit képviselő okos, tapasztalt és
bölcs grémiumtagoktól.

Ma is, hat és fél évvel a nyugdíjazásom után
követem a szakirodalmat, szerkesztem a Nő-
gyógyászati és Szülészeti Továbbképző Szemlét,
szervezem évente a Ian Donald Inter-University
School angol nyelvű továbbképző konferen-
ciáit, de a Maternity Klinikán elsősorban gyó-
gyítással foglalkozom. A Roberto Romero pro-
fesszorral (Detroit, USA) évekkel ezelőtt
elkezdett tudományos együttműködésem az
egyik legtehetségesebb és legproduktívabb ta-
nítványom, Than Nándor áldozatos munkájá-
nak köszönhetően még aktív. Az ötletek már
nem tőlem származnak, az eredmények kiérté-
kelésében és a kéziratok csiszolásában számít-
hatnak rám. 

2010. szeptember végén Barcelonában, a Glo-
bal Congress of Maternal and Infant Health
kongresszuson, mint erre a 4. fejezetben utal-
tam, „Roberto Caldeyra-Barcia életműdíj”-at kap-
tam. Az indoklás szerint „...a szülészetben ki-
fejtett több évtizedes klinikai, szervező, oktató
és kutató munkásságáért, különös tekintettel a
40 évvel ezelőtt általa kezdeményezett geneti-
kai amniocentézis útján nyert magzatvízsejtek
kromoszómavizsgálatának kidolgozásában és
bevezetésében játszott úttörő szerepéért…” (6.
ábra). És ezzel bezárul a kör, ami az emlékezé-
seim első írásaival indult.

A „Tudásmorzsák” sorozatom végére értem.
Tudományos munkásságomnak valami nyoma
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feltétlenül maradt az orvosi szakirodalomban,
hiszen a tudománymérési adatok szerint a pub-
likációim impact factora (IF) 1975-ig 43.105,
1975 és 2013 között 468.000, tehát összesen

511.105, a tudományos munkáimra történt füg-
getlen hivatkozások száma 6230, a Hirsch-in-
dexem (HI) 32. Több magyar és nemzetközi el-
ismerést, kitűntetést és díjat kaptam. Ennél
fontosabb, hogy a tudományos eredményeim-
nek köszönhetően csak az én gyakorlatomban
több tízezer olyan egészséges gyermek szüle-
tett, akik kedvező szűrővizsgálati eredmény
nélkül nem jöhettek volna a világra, valamint a
kóros genetikai leletnek köszönhetően több ezer
beteg gyermek nem született meg, továbbá az
általam kifejlesztett műtéti eljárásoknak kö-
szönhetően több ezren kapták vissza egészsé-
güket. Tudományos eredményeim (tudásmor-
zsáim) a szülészet-nőgyógyászat mindennapi
gyakorlatának szerves részévé váltak. De az
igazi jutalom egy klinikus kutatóorvos számára
a jó egészségben eltöltött több évtized, melynek
voltak nehéz órái, napjai, hónapjai, de minde-
nért kárpótolt a várandós édesanyák és a bete-
gek nem színlelt, őszinte szeretete és ragaszko-
dása. Ezt megkapom a Maternity Klinikán.

6. ábra. Asim Kurjak professzor, a Nemzetközi Perinatális Orvosi
Akadémia (IAPM) alelnöke átadja számomra a Roberto Cal-
deyra-Barcia professzorról, a perinatológia egyik nemzetközi
megalapítójáról elnevezett, első ízben odaítélt életműdíjat (Bar-
celona, 2010. szeptember 22.)


