
MEGEMLÉKEZÉS 

, 
Emlékezés Arvay Sándor 
professzorra 
születésének századik 
évfordulóján 

LAMPÉ LÁSZLÓ 

Bősze Péter profe sszo r megtisztelő felkérésének teszek eleget 

- szívese n és örömme l - amikor egyko ri tanítómesteremről 

írok emlékező soro kat szü letésé nek száza d ik év fordulóján. 

Anná l is inkább nagy megt iszteltetés ez szá momra , mivel min

denkinél hosszabb ideig lehette m Árvay professzo r tanítvá nya, 

munkatár sa, és - amint ő foga lmazo tt nyugá llományba vonulá
sa után - önze tlen barátja. Még csak negyedéves mediku sok 

voltunk (1952 február) Zso lnai Béláva l, a Semmelweis Egye 

tem II. sz. Nő i Klinikájá nak későbbi igazga tójáva l, am ikor 

együtt felvéte lt nyertünk , mint kül sősök a Debreceni Orvostu

dom ányi Egyetem Szülésze ti Klinik áj ára. Kezdettől fogva 
érezhettük segítő támogatásá t, kü lönöse n azt követően, hogy 

már egy év múlva mindkette n első díjja l juta lmazott pá lyadíjat 

nyertünk szak dolgozatunkkal. Hamarosan díjtal an, majd díjas 

gyako rnoki állást ka ptunk. 

A huszad ik száza dnak ahh oz a nagy tekinté lyü és vezető, irá- számára is az orvosképzés. A második félévet azonban már 
nyító orvos nemzedékéhez tartozot t, amely az orvost udományt Debrecenben kezdte, mi után az orvosképzés rendben megkez -

az orvoslásnak a ma i sz ínvona lhoz képes t még kezdetleges dődött. 

módsze reive l és lehetőségeivel ismerte meg, de folyamatosan 

lépést tud ott tartani a nemze tköz i fej lődéssel, és annak megfe

lelően irány ította az egyes szakterüle teket. Szere ncsés nek 
mondhatjuk magu nkat mi közve tlen tan ítványok, de a haza i 

szü lésze t is, hogy kiváló tanítóm estereink - Zoltán Imre, Győ

ry György, Horn Béla, Árvay Sándor, Lajos László , Szontágh 
Fere nc, és még sorol hatnám - a kor színvonalán álló, sok te

kintetben azt megha ladó értékekkel adták át a stafé tabotot a 

következő nemzedéknek. 

Debrecenben született 1903. április 16-á n. Apa i ágon Kárp átal

járól , anya i ősei Erdélyből kerültek Debrecenbe. Édesapja ügy

véd volt, fiata lon elhunyt. Debrecenben járt gimnáziumba, a 
Deb rece ni M. kir. Állami Főreáliskola tanulója volt . Érettség i 

után a Budapes ti Pázmány Péter Tud omá nyegye tem orvosi ka

rára iratkozo tt. Édesanyja javaslatára választo tta Budapestet , 
mert kétséges volt, hogy Debrecenben meg indul- e elsőévesek 
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A be iratkozás után jelentkeze tt Verzár Frigyes professzorná l az 
Élettani és Általános Kórta ni Intéze t igazgató j ánál azzal a ké

résse l, hogy mellette dolgozhasso n. A híre s professzo r igent 

mondott, kitárta előtte az intéze t kap uját. Elindu lt azon az úton , 
amely meghatá rozta további pá lyafu tását. Az intézetből több 
nemzetközi leg is ismer1 ku tató vagy majd ani klinikus került ki, 

pl. Kokas Eszte r, Ludány György , Bez nák Aladár, Kostyál 

László , Kuth y Sándor, Cs ík Lajos, Péter Ferenc. Verzár pro 

fesszor segí tségé vel az éppen megnyitott Bécs i Co lleg ium 

Hungar icum egy ik első lakója lehe tett , s a VII. és a Vili. fél
évet a bécsi egyete men végez te. Lakótársai közül később töb

ben ki emelkedő sze repet töltöttek be a tudományos és közé let

ben , pl. Keresztúry Dezső akadémikus, a 11. vilá ghábo rú után 
kultuszmini sz ter, Lengyel Béla professzo r, aka démiku s, 

Haendel Vilmos egye tem i tanár, Telcs Ede szo brászmüvés z, 

Ferenczy Géza nye lvészp rofesszo r, Konecs ni György Kossu th 
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Lampé L 

díjas grafik us. 1925 őszén visszaté11 Debrecenbe, folytatta ta
nulm ányait és 1928. március 10-én a Református Kollégium 
dísztermében Verzár Frigyes professzo rtól, az Egye tem rekto
rátó l vette át orvos i diplo máját. 

Az É lettani intézet ben á llatkísérletes gázanyagcse re és endok
rinológ iai vizsgá latoka t végzett. Eredményeire felfigye lt az in
tézetben látogatást tett McLean Ewans pro fesszo r, a vitamin
kutatás úttörője és meg hívta kutatónak Berkeleybe . Verzár 
csak azza l a feltételle l engedélyezte volna a tanulmányutat, ha 
az egy évné l nem tart tovább. Árvay ezt nem fogadta el, meg
sértődött, és hétév i élettani pályafutás után hirtelen elhatáro

zássa l klinikus pályára váltott. Ekkor csak a Szülészeti Klini
kán volt egye tlen üres állás. Kenézy Gyula professzo r, a klini 
ka igazga tój a szívese n fogadta pá lyáza tát, és 1928 őszén elfog
lalha tta a díj talan gyakornoki állását. 

Verzár pro fesszo rral az amerika i tanulmányút meghiúsulása 
miatt elhidegü lt a kapcso lata, ami azonban köze l két év után 
o ldódott . Verzár meghívást kapott Bázelbe az Élettani Intézet 
vezető professzo ri állására és lehetőséget arra, hogy egy ma
gyar tanítvá nyát magával vigye. Árvay néhány napi gondolko
dás u tán boldogan elfogadta a békejobbot , és köze l másfé l évig 

ismé t munkatársa lehete tt korábbi professzo rának. A Báze lben 
töltött idő szép tudományos eredményeket hozott, de Árvay a 
szülész-nőgyógyász hivatást végleges nek tekintette. 

Amikor Bázelből visszaté rt, már Kovács Ferenc professzo r 
volt a klinika igazga tój a. Kenézy gégerák követ keztébe n meg
halt, Probstner Artúr pedig - aki az átmeneti időszakban vezet
te a klinikát - vissza tért Budapestre. Árvay tanársegéd a még a 
Probstne r tanártó l kapo tt megbízatás folytatása ként a klini kai 
munka mellett a könyvtár t és a laboratóriumot is veze tte, így 
lehetősége nyílt kísérletek végzésére. Szemé lyes torzsa lkodá

sok miatt nem érezte jó l magát a klinikán, és 1937-be n megpá
lyázta a szikszó i főorvosi állást, amit 1941 j úniusáig töltött be. 
Közbe n két alkalommal is behívták katonai szo lgá latra. 

A következő állomás a visszacsa tolt Máramarossz iget kórház i 
főorvosi állása, ahol 1943 dece mberéig marad hatott. Ukraj na 
felől köze ledett a front, el ke llett hagy ni feleségéve l és az ezek
ben az évekbe n született két lányukka l Erdélyt. Gyu lára köl
töztek, ahol a szülész főorvos i ál lást 195 1-ig töltötte be . A hét 
éves per iódust a történe lem három időszakra bontotta. Az első 

szakasz alig tíz hónapig tartott. Köze ledet t a front, gyako riak 
voltak a bombázások és a kórház hatalmas kéményét is derék
ba találta egy lövedé k. Útban lévő harmadik gyem,ekük miatt 
is nagy volt az aggoda lmuk, s egy hirtelen jö tt ajánlatnak en
gedve , a nagyob b b iztonság reményébe n egy Budapes tre indu
ló teherautóval nekivágtak a b izonytalan útnak. Egy rokonuk 
lakásában húzták meg maguka t, majd miután megbízást kapott 
a Sze nt János kórház Szülészeti-nőgyógyászati osztályának ve
zetésére, bombázások közepe tte bekö ltöztek a kórház főorvosi 

szobájába. Megsz ületett harmadik gyermekük . Budapest elhú
zódó ostroma miatt két hónapra a kórház bunkerébe kénysze -
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rültek. A szűk óvóhelyen nyomorog tak a kórház orvosa i, do l
gozó i, a betegek és a szülőnők is. 

A főváros ostroma és az azza l járó nyomorúságga l és sok-sok 
viszontagságga l terhes közel egyév i távo llét után ju tottak v is
sza Gyulára, ahol bürokratikus és anyag i nehézségek leküzdé
se után egyre kedvezőbb feltételek közöt t végezhe tte főorvosi 

munk áj át az ország akkor legnagyobb szü lészeti-nőgyógyásza

ti osz tályán. Ezekben az években í11a „A nő endokr inológáj a" 
c. könyvét (Debreceni Tudományegye tem i Nyo mda, 1948) , 
amely sok éven át irányt mutatott kutatóknak és klinikusoknak. 

1951-ben váratlan esemény történt: Kesztyűs Lóránd a Debre
ceni Tudományegyetem Orvostudományi Karának dékánja le
vé lben felszó lította, hogy eskütételre je lenj en meg, s ehhez 
csatolta Ratkó Anna népjó léti min iszter kinevezés i okn1ányát a 
Szü lészeti Klinika élére. Az esemé ny azért volt várat lan, mert 

a professzor i állásra soha nem is pályázott. Az Orvoskar i Ta
nács sérelmesnek tartotta a megké rdezés nélkü li kinevezést, 
amit Árvay is megér téssel fogadott és oly módon hidalta át, 
hogy állásfogla lásra kérte a Tanács tagja it. Bejelente tte, hogy 
ha a Tanács egye tlen tagjának is kifogása van a kinevezése el

len, az esküt nem tesz i le. A tanácstagok köz ül senki nem kért 
szót és megtörténhetett az esküté tel. 

Az új „főnök" kinevezésé t nagy vára kozás és sokfé le elvárás 

előzte meg. Huszo nkét évig volt a klin ika igazga tó professzo
ra. Ezen idő alatt a kl inika jelentős fejlődésen ment keresz tül, 
lépést tartott a nemzetközi színvo nallal. Sok volt a tenni való 
minden téren. A háborús időkben 14 csa lád költözö tt be a kli
nika épületébe és az egy re bővülő betegforga lom indoko lta a la
kások kiürítését. Közel húsz évig tartott, míg sikerült. Ebben az 
időben a kl inika harmadik emeletét a bábaképző intézet foglal
ta el. A városba n felépült szakisko la lehetővé tette ennek felsza
badítását is. Sikeres volt az alagsor i légóhe lyiségek átalakítása 
is. Ily módon a kezdeti 145 ágyszám évek alatt 204- re növeke
dett és a „kiszo lgáló helyiségek" száma is kétszeresére emelke
dett. Új osztályoka t létesített, beind ított néhány szakre ndelést, 
szakambulanciát , új alapokra helyez te a terhesgo ndozást , és or
vosa iva l elvá llalta Debrecen városba n annak minden feladatát. 
Megva lósította a területi intézeti egység alapja it. Kellő szigor
ral megköve telte és folyamatosa n ellenőrizte a betege llátás me
netét, az admini sztrációt, a pontosságo t, az etikus és empá tiás 
magatartást. Az egyetemi követelményeknek megfelelően elő

írta az oktatás ban, a tudományos munkában és a betege llátás
ban az elvárásoknak azt a szintjét , amelyet teljes íteni kellett az 
osztályvezető, adj unktusi, docensi előléptetéshez. 

Saját tudományos munkájába n az élettani indíttatás professzor
sága idején is meghatározó nak bizony ult. A Tudományok Dok
tora fokozato t a megterhelő idegi ingerek endokrinológ iai ha
tásának állatk ísérletes tanulm ányozásával szerezte meg. Dol
gozata inak száma több mint 200 , ezek többsége élettan i és en
dokrinológia i témakörű, de elmélyü lten foglalkozott népesedé 
si, szoc iológiai kérdések kel, statisztikai elemzésekke l is. Ezen 
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tanulmánya inak egy ike a terhességmegszak ításo k korai szö
vődményeinek és késői köve tkezményeinek feltárása. Igazo lta, 
hogy a művi veté lések akkori gyakorlata a későbbiekben veté

lést, koraszülést okozhat, és növe li a méhen kívüli terhességek 
és a másod lagos meddőség előfordulását. Megfigyelései ről be
számo lt az országgyűlés Egészség ügyi Bizottságába n is, de vé
leményét akko r nem vették figye lembe. Nagy mege lége désse l 
fogadta, amikor a Népese déspolitika i Határoza tokban ( 1973), 
majd később a Magzatvéde lmi Törvénybe n elképzelése inek és 
javas latainak lényegé t látta megva lósulni, és kb. 25 évve l ké
sőbb azt a WHO által irányított előretekintő, többközpo ntú ta
nulmány megá llapítását, amely véleményét tudományosa n is 
alátámasztotta. - Foglalkozot t gerontológ iai kísérletekke l is, a 
ko llagénnek az öregedés folyamatiba n já tszott sze repéve l. Sa
j át kuta tási profilja i me llett tanítványa i és mu11katársa i tudo
mányos munkájában (nemi sze rvi tbc ., per inatológ ia, pre

natális genetika stb.) is közreműködött. 

Alig háro m évve l a professzo ri kinevezés után az Orvoska r dé

kánjává válasz tották. Az egye tem fej lődését szo lgáló számos 
intézkedése mellett részese volt a mé ltatlanul eltávo lított 
Sántha Kálmán ideggyógyász professzo r rehab ilitációjáért in
dított folyamat nak és kezdeményezője Verzár Frigyes d íszdok
torrá ava tásának. Boldogságga l tö ltötte el, hogy ő mondhatta a 
laudációt és ő nyújt hatta át a diplomát hivata los kézfogássa l: 
,, ... díszdoktorrá fogadom". Felemelő érzés volt annak a tanító
mesternek átadni a d iplomát , akinek kezéből, mint az egyetem 
akkor i rektorátó l 1928-ba n átvehette orvos doktori diplomáját. 

Később - 1965- 1971 között - gyógyító-megelőző rektorhe
lyettessé válasz tották. A közéletből sok egyéb módo n is kivet

Emlék e=és Ár vay Sándor prof ess;o rra s;iil etésének szá=adik évjo rd11/ójá11 

küldöttségnek, ame ly Genfben rész t vehetett 1954-ben a Nő
gyógyász Világszöve tség (FIGO) alak uló ülésén . A Magyar 
Nőorvos Társaság elnöki fe ladatát is betö ltötte ( 1951- 1954) . 
Több min t két évtizeden át tagja volt az Orvosegészségügy i 

Dolgozók Szakszervezete e lnökségének. 

ben. Zoltán Imre, Árvay Sándor, Horn Béla 

Az akko ri idők számos nehézsége ellenére gyakran látoga tták 
meg a kl inikát külföldi szakemberek, olykor a nyugati orszá
gokból is. Egy alkalomma l hét nyugat német professzo r három 
napot töltött klinikánkon , és nagy elismeréssel nyilatkozta k 
mind a tudományos , mind a betege llátó munkáról és a szerve

zettségrő l. Sok más külfö ldi látoga tó közül emlékezetes marad 
Szirovatkó moszkva i professzor, ak i meglepődve tapaszta lta az 
or vosi é11ekezleten, hogy egye tlen orvosnő sincs a kollégák 
közöt t. Elmondta , hogy moszkva i klinikáján éppen fordított a 

helyzet . 

Ő is szívesen utazott. Hivata los kiküldetésben minden akkori 
szocialista országba ellátoga tott. Fogadta Fidel Castro kubai 
elnök is, aki tanácsokat ké1i az ottani endok rinológia fejlesz té
séhez. Tudományos egyi.ittmüködés t alak ított ki a Rostocki 
Egyetemme l, H. Kyank professzo rral, a Szü lészeti Klinika 
igazgatójával. Az eredmé nyes kapcsola t elismeréseké nt a Ros

tock i Egyete m díszdokto rává (Dr. h. c.) avatták. Sok más ki
tüntetésbe n is részesü lt. A Ny ugat-német Nőorvos Társaság le
velező tagjává választotta. A Munkaér demre nd arany fokoza ta 

te részé t. Tagja volt Zo ltán Imréve l és Horn Béláva l annak a J kép. Dr. h.c. diploma átvétele Rostockban 1969. november 14-én. 
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kitüntetést három alkalommal is megkapta. Szaksze rveze ti 

munká sságát Weil Emil Em lékéremmel ismerték el. Kiváló 
Orvos , Pro Unive rsitate kitüntetésnek is birtok osa. 

Árvay professzor isko lát teremtett. Egykor i munkatár sa i közül 
tízen nyertek egye tem i tanári - közülük négyen tanszékvezetői 

- kinevezést , és 21 osztályvezető főorvos került megyei , váro
si kórhá zak osztá lyai nak élére. 

Puritánsága, etikai tai1ása példaké nt szolgál a j elen és a jövő 

orvos nemzedékének. Betegtől pé nzt soha nem fogadot t el. 

Kedvte lései közü l első helyen a fény képezés és a fényképek al

bumokba rendezése említendő. Összesen 4 7 albumot á llított 

öss ze, és minden képet e llátott em lékeztető vagy magya rázó 

szöveggel. Az első album képei abbó l az időből származnak, 
ami kor Szentki rály i Irmával, későbbi feleségével meg ismer

kedtek , az uto lsó kötet sze retett feleségének a ha lálával fejező
dik be 1989-ben. 

Fiatal korában lovago lt, több alkalomma l szép eredményt é,1 el 
versenylovaglásban . Nagyon sze rette a természetet. Hatalma s 
sétákat tett. a Nagyerdőben, majd felesége halála után, am ikor 

Pécs re, Judit lánya szomszé dságába költözött , a Mecsekben. A 

családdal több évtizeden át Balaton szárszó n nyaralta k. Am i

lyen kitartó vo lt a sétában, ugyano lyan fárad hatatla nul úszott 

órákon át. Bélyeget gyűjtött. Háromfé lét: levelekről levágott 
pec sételte!, magyart és kü lföld it vegyese n, továbbá magyar pe

csételetlen fogazotta t és vágo tt szélű!. A pasziánsz család i szo
kás vo lt. Pihentető vo lt a nap befejezése ként lega lább két-há
rom játszma. 

Nagyon szere tte a klinikát. Nyugá llományba vonulása után J 8 
éven át nap mint nap besétált Thoma s Mann utca i lakásukbó l 

és érdeklődéssel , sz impátiáva l és tanác sa ival seg ítette az inté
zet fej lődését . Szü letésnapjáról mindig megem lékeztünk , a ke

rek évfo rdulókon, 75, 80 , 85 és 90 éves korában ped ig ünnepé

lyes keretek között, tudo mányos ülése n, vidám vacsorán kö

szö ntöttük . Emlékének megőrzését és tiszte letünk kifejezését 

szo lgálja az Árvay Sándo r em lékérem (ké szítette Gyö rfi Sán-

4. kép. A 85. szülelésnapi ünnepség résztvevői 
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dor), am it a klinika je len legi vezetői készít tettek azok jutal ma

zásá ra, akik sokat tette k az egy kori professzo r em lékének ápo

lásáé rt és a klini ka fej lesztéséé rt . Az em léké 1met és a ve le járó 
emlék lapot eddi g sorrendbe n a következő szemé lyek kap ták 

meg: Lamp é Lász ló, Borsos Antal, Diczfa lusy Ego n, Erich 

Burghardt, Roger Bema rd, Kerényi Tamás , Huszá r Gábo r. 

Ese mények ben, t ragéd iákban, történelmi vá ltozások ban bővel 

kedett a XX. század , am it átélt csak nem a kezdetétő l a végé ig. 
Nem csak tanúja , hanem tevéke ny részese, szenvedője és sike

res közreműködője is volt. Vég rendeletébe n azt kérte, hogy a 

klinik a épülete előtti parkba n ültessü nk. fát az ő emléké re. Kí

vánságá t te ljes ítettük és a fa alá márvá nytáb lát helyeztünk, ami 

nap, mint nap em lékez tet a kivéte les tehetségü vezetőre, orvos
ra, a klinikát 22 éve n át igazga tó professzo rra. 

* * * 
Édesa pám és Árvay professzo r úr egy ütt koptattá k a Debrece

ni Orvostud omány i Egyete m Női Klinikájának lépcsőit, mint 
díj talan gyako rnokok.. E sorok írásako r sajnos már nem kérdez

hetem édesa pámat ezekről az időkről, rége n meg nem volt sok 

időnk, hogy beszé lgess ünk róla. A szokásos hiba - tékozló n 

bánu nk az idővel, mert azt hisszük, hogy mindig rendelkezé

sünkr e áll. Am it a közöse n töltött néhány évü k említéséből fel 
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tudok idézn i, csupán am1yi, hogy mindketten nagy tervekke l 

indul tak szakmai útjuknak, meg hogy nagyo n lelkese n tanul

tak, szívesen voltak egy ütt . 

A sors azonban - mintha csak az elszalasztott elbeszé lést akarná 

pótolni - kegyes vo lt hozzám. Karcag i éveim alatt sok időt tölt

hettem Árvay professzor úr klinikáján. Itt körvo na lazódott elő
ször bennem az „iskola" foga lma, és, hogy egy klinika pezsgő 

szakma i élete, kutatása hogyan ölt formát öná lló tudományos vi

lágként. Itt ébredtem rá arra is, hogy a tudomány, a kutatás és a 

gyako rlati orvos i mun ka együtt jelentősen jobb betege llátás t tesz 
lehetővé, mint az egyolda lú, mindennapos kórházi gyakorlat. 

Élénken élnek emlékezetemben a klinika veretes tanácskozó 

termében tartott sza kmai napok , ahova a környék nőgyógyá

szati osz tálya inak vezető főorvosai és munka társa i is szé p 
szánun al eljöttek. Izgalom mal vártam ezeket a napo kat, és ta

lán nem is értéke ltem eléggé , hogy zöld fülű segé dorvoské nt 

személyemre szó ló meghívókat kaptam Árvay professzor úr 
aláírásáva l. Most, hogy eze n sorok írásáva l felidézem a múltat , 

és a szakmába n eltöltött négy évtize ddel a hátam mögöt1, ezt 
százszo rosan é11éke lem. Jól emléksze m, ahogy a klin ika orvo

sai, szigo rú rendben felsorakozva ültek, a ve ndége k mögöt tük, 

és hogy a beszámo lókat tartó fiatalok mennyire izgultak . Volt 

is mitől, Árvay pro fesszor úr cse ndes nyugalommal vezette a 

megbeszé lése ket, de keményen megmondta vé leményét , per
sze mind ig építő szá ndékka l. Halk szava csen det parancso lt; a 
terembe n mindenk i feszü lten figye lt. Ne m tudom, hogy az ak

kor i fiatalok - ak ik a beszá molóka t tartották - és akik ma már 

pályáj uk végén vannak, vajo n gondol nak-e ezekre a napo kra. 

Biztos, hogy mindenki szá mára megha tározók vo ltak. 

Jól em lékszem arra is, hogy a Debrecen i isko la elsők közö tt 

karo lta fel Starling „Das Kind im Bereich der Geb urtshil fe" 

gondolatv ilágát, és ezen a vonalon úttörő szere pet já tszott, el

sők közö tt vo lt a világban. Amit eze n a területen tan ultam, át

ültethettem a karcag i kórház i gyako rlatunkba azza l a tudatta l, 
hogy a szülőnőknek hasz nára van, és hogy m i is a haladó világ 

szellemébe n do lgozunk. Az első lépése imet a genetika terüle

tén is itt tettem. Később közös mu nkáink is voltak. 

M indent egybevetve, végte len há lával köszö nöm Árvay pro

fesszor úrnak, hogy egy kis vidéki kórház gya korló orvosaké nt 
be lekóstol hattam a „klini ka" világába , ame ly egy életre meg

határozó vo lt számo mra . Nem tudom , Árvay profe sszor úr mit 
érezhetett, amikor annak a Verzár Frigyes nek adta át díszdok

tori d iplomáját , ak inek a kezéből ő vette át sajá t orvosi ok leve 
lét. Enge m meg hatottságga l tölt el, hogy ennek a folyó iratnak 

hasábja in köz read hatom Lampé profess zor úr nagysze1ű meg

emlékezését és egy „fé lig tanítvány" visszatekintő gondo lata it. 
A szerkesztőség nevébe n is csa k a leg nagyo bb el ismerésemet 

tudo m kifej ezn i szakmá nk egy ik kimagas ló egyé niségé nek, és 

meggyőződésem, hogy édesa pám is csatlakozna hozzá m. 

Bősze Péter 
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