
Krompecher István születésének 
centenáriumára 

1. ábra: Krompecher István 

Jelentős hatású, karizmatikus emberekre való emlé
kezés több veszéllyel jár, különösen egy gazdag élet
pálya összefoglalása, amely magában hordozza az 
oktalan bálványozás, esetleg az igazságtalan ítélke
zés veszélyeit, és feltehetően jelentős mértékben 
szubjektív. Ez utóbbit vállalva igyekszünk a címbéli 
professzorra emlékezni. 

Krompecher István 1905-ben született Budapes
ten. A szepességi, több száz éves múltra visszavezet
hető cipszer, de teljesen elmagyarosodott Krompach 
család sarja. Édesapja, dr. Krompecher Szilárd az or
szág főállatorvosa, oldalági elődje a neves patológus 
professzor, Krompecher Ödön volt." 

Iskolai és orvosegyetemi tanulmányait Budapesten 
végezte. Medikusként a E. Sz. Patológiai Intézetben 
dolgozott. Főleg a rugalmas rostok szövettanával, ke
letkezésével foglalkozott. Már medikus évei alatt öt 
közleménye jelent meg. Orvosi diplomájának meg
szerzése után a világhírű Lenhossék Mihály által veze
tett Anatómiai Intézetbe került. 1933/34-ben habili
tált. Már ebben az időszakban sokat foglalkozott a 
csontképződés tanulmányozásával. 1937/38-ban a He-
idelbergi Egyetem vendégprofesszora volt a világhírű 
Kürt Goerttler fejlődésbiológus és anatómus intézeté
ben, ahol intenzíven dolgozott; ízületképző állatműté
teket végzett, valamint fejlődéstant oktatott. 1937-ben 

„Minden igaz küzdés csak egyre készteti 
Csak úgy izzítja szabadon a lelked 
a természet, ha magad láncra verted 
művészetével a szorgalmas észnek." 

(Goethe) 

jelent meg első, sok időtálló megállapítást tartalmazó 
monográfiája „ Csontképződés" címmel. Elfogadott, te
kintélyes kut;a|p, oktató volt. Marasztalták Heidelberg-
ben, de a nácizmust elfogadni nem tudta, ezért haza
tért. Tihanyba került, a Magyar Biológiai Kutatóintézet 
Általános Biológiai Osztályára, melynek igazgatója a 
neves élettanász, Beznák Aladár professzor volt. 
Krompecher István folytatta Tihanyban a csonttörés 
gyógyulásával és a kísérleti ízületi felszín regeneráció
jával kapcsolatos vizsgálatait. Kutyakísérleteiben fő se
gítőtársa Balázs István lett, akit elvitt Debrecenbe is. 

Amikor 1940-ben a második bécsi döntést követő
en visszatért Észak-Erdély, és a Trianon után Szeged
re költözött kolozsvári I. Ferenc József Tudománye
gyetem helyén újjáalakult a magyar egyetem Kolozs
váron. Krompecher Istvánt nevezték ki a szövet- és 
fejlődéstan ny. r. tanárának. Az orvoskaron sok kivá
ló tanár oktatott: Krompecher István mellett Mihalik 
Péter anatómus, Ludány György élettanász, Ha-
ranghy László kórboncnok, Miskolczy Dezső ideg- és 
elmegyógyász, Méhes Gyula gyógyszertanász, Hay-
nal Imre belgyógyász, Környey István idegsebész. Eb
ben az időben jelent meg Krompecher István követ
kező monográfiája „ízületképzés" címmel (1943). A 
monográfiát már a multidiszciplináris, funkcionális 
oknyomozó szemlélet jellemzi, és ez a személet vé
gigkíséri szinte valamennyi további munkáját. Rövid 
ideig katonai szolgálatot is teljesített Kolozsvárott. 

A szovjet és román csapatok elől 1944-ben a taná
ri kar és tanszékek többsége elmenekült. Krompe
cher István visszakerült Tihanyba, ahonnan 1947-
ben tért vissza Erdélybe. A kolozsvári szövettani in
tézet felszerelése több vagonban utazott, ezt az érté
kes anyagot azonban szétlopkodták. Kutatómunká
ját sanyarú körülmények között végezte Tihanyban 
saját laboratórium nélkül. A könyvtárban kapott fé
rőhelyet. Tihany község orvosaként is tevékenyke
dett, gyógyította a tihanyi polgárokat, papokat. Or
vosi tevékenységének sok érdekes mozaikját büsz
kén mesélte el később nekünk is, debreceni hallga
tóinak, munkatársainak. Orvosi bravúrjai közé szá
mított egy kispap peritonsillaris tályogának megnyi
tása, egy tanítónő térdízületében keletkezett folya-
dékgyülem lebocsátása a szabad ég alatt. Tihanyban 
ismerkedett meg második feleségével, ebből a házas
ságból három gyerek született. Az elsőből kettő. 

2005 • 146. évfoly:• 102 3 



A korra jellemző esemény történt Krompecher 
Istvánnal 1947-ben. Stockholmba utazott egy anató
mus kongresszusra. Itt felajánlottak neki egy UNES
CO ösztöndíjat Cambridge-be, ahol in vitro ízület
képzéssel foglalkozhatott volna. Kiutazását azonban 
családjával együtt nem engedélyezték: útlevelét, 
meghívólevelét elvették. 

1946-ban a kolozsvári orvoskar Marosvásárhelyre 
költözött, önálló intézménnyé vált (Orvosi és Gyógy
szerészeti Felsőoktatási Intézet). Krompecher Istvánt 
1947-ben az anatómiai, szövet- és fejlődéstani inté
zet élére nevezték ki. Munkatársai között volt két ké
sőbbi debreceni professzor, Szentpétery József és Ma
ros Tibor is. Két évet töltött Marosvásárhelyen, de 
családja Tihanyban maradt. Marosvásárhelyen meg
szervezte az oktatást, beindította a kutatómunkát. 
Mindezt úgy, hogy csupán egy szobát kapott. Első 
marosvásárhelyi éve alatt egyszer hazaengedték láto
gatóba családjához, ehhez is Petru Groza román mi
niszterelnök közbenjárása kellett. Szókimondása mi
att a második marosvásárhelyi év alatt már egyszer 
sem engedték meg családja meglátogatását, leveleit 
elkobozták, annak ellenére, hogy az MTA 1948-ban 
levelező tagjává választotta. 1949-ben elhatározta, 
hogy hazatér Tihanyba. Nem kapott vízumot. Haza
térését csak úgy tudta elérni, hogy kéthetes éhségszt
rájkot folytatott, és végül fizikailag teljesen leromlott 
állapotban elengedték. Hazaérkezésekor felesége alig 
ismerte fel. Az MTA megfosztotta tagságától 1949-
ben. Tihanyban ekkor laboratóriumban nem dolgoz
hatott. Ezek voltak a „rémes évek". 

Törő Imre akadémikus, a Debreceni Anatómiai, 
Szövet- és Fejlődéstani Intézet volt igazgatójának 
(akit áthelyeztek Budapestre) ajánlására 1950-ben 
Krompecher István átvette intézetünk vezetését. 
Debrecenbe 1950. december 3-án érkezett meg. Az 
oktató kart Lelkes György és Földes István, valamint 
demonstrátorok és externisták alkották. Az első tan
széki értekezleten elhangzott egyik mondata jellem
ző és emlékezetes volt: „Vannak, akiknek a kezében 
a sár is arannyá válik, s vannak olyanok, akiknek a 
kezében az arany is sár lesz. Bízom benne, hogy az 
előbbiek közé tartozom". Debrecenben - miután Tö
rő professzor az Intézet laboratóriumi felszerelésé
nek java részét és az oktatók egy részét is magával 
vitte - újra kellett kezdenie. Immár a harmadik in
tézetet kezdte újraéleszteni. 

Életpályájának talán legtermékenyebb és talán 
legküzdelmesebb, de legeredményesebb időszaka 
lesz az a debreceni 25 év, amit tanszékvezető pro
fesszorként tölt el. Nehéz körülmények között, elő
ször az intézetben, majd a Kenézy-villában - osztoz
va a Marxizmus-Leninizmus Intézettel - lakott népes 
családjával. Intézetünkben újraszervezte az oktatást, 
szemléltető ábrákat, eszközöket készíttetett. Lebilin
cselő előadásait a hallgatók állandóan nagy számban 
látogatták és élvezték. Laboratóriumokat szervezett, 
ezeket a megfelelő emberekkel működtette, és jelen
tősen fejlesztette a kutatási infrastruktúrát. A kutató 
laboratóriumok fejlesztése között kiemelendő a sejt
tenyésztő labor továbbfejlesztése (ezt a labort Közép-
Európában elsőként Huzella Tivadar, Intézetünk első 
igazgatója, a világhírű sejtbiológus hozta létre, majd 
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Hadházy Csaba vett át a sejttenyésztő munkák irá
nyítását). Megszervezte a biokémiai, a hisztokémiai, 
az immunológiai, és az elektronmikroszkópos labora
tóriumokat. Egyénisége mágnesként vonzotta a te
hetséges fiatalokat. Jó kutatási irányt szabott min
denkinek, szórta a jó ötleteket. Szinte mindenki szá
mára, aki szeretett és tudott dolgozni, emberileg na
gyon kellemes, szakmailag rendkívül kreatív atmo
szférát teremtett. Nem keltette az agyonhajszolt em
ber benyomását, de sokat dolgozott. Újabb monográ
fiái jelentek meg, és több mint 100 cikket publikált, 
tanítványai viszont még többet. Sohasem várta, hogy 
a nevét beírjuk cikkeinkbe, ha az ötletet nem ő adta, 
és a munkát nem ő irányította. Nemzetközi 
szimpóziumot szervezett. Közöttük az egyik legjelen
tősebb a „Callus Symposium" volt (1965). 

Vele való kapcsolatom alapján az alábbiakat eme
lem ki: 

- A hallgatót szeretni kell! Nyilvánvaló volt szin
te már az első*pi8anattól, hogy szeret bennünket. 
Szigorú ember volt, de mindig éreztük szeretetét. Ez 
a sajátossága különösen akkor vált értékessé szá
momra, amikor az Anatómiai Intézetbe kerültem 
mint diákkörös, majd gyakornok. Minden este bejött 
a laboratóriumba megkérdezni: „na mi szépet csi
nálsz, fiam'? El kellett mondani, meg kellett mu
tatni. Ha lehetett dicsért, ha kellett, feddett. Néha 
keményen. Többször hallottam Tőle: „wer nicht 
geschunden ist, wird nicht erzogen" (aki nem szen
ved, nem nevelkedik, vagy kissé szabadon fordítva: 
aki nem vállalja a gyötrelmet, az nem viszi semmi
re). A jó szülő így szereti gyermekét, és a jó tanár 
csak ebben a szemléletben nevelheti eredményesen 
diákjait. Sajnos ma sem mondható általánosnak, 
hogy az oktató ilyen szeretettel szereti a diákot, vagy 
egyáltalán érez valamit az oktatás futószalagján elé
be kerülő nebuló iránt. 

- Fontos az oktató karaktere. Tudtuk, hogy bátor, 
egyenes ember. Az ötvenes-hatvanas években nagy 
bátorság kellett ahhoz, hogy valaki védelmezzen az 
akkori rendszer által nem kedvelt eszméket, embe
reket, vagy bíráljon autoritásokat, sőt a politikai és 
ideológiai kritikát nyilvánosság előtt gyakorolja, ő 
megtette, hallottuk személyesen, hallottuk mások
tól. Azt is tudtuk, hogy puritán ember. Erről intéze
ti munkatársként sokszor meggyőződhettem. A fia
talok nagy része szinte azonnal megérzi az oktató 
jellemének főbb vonásait. Ha a hallgató tiszta, bátor 
elkötelezett karaktert ismer fel oktatójában, azt el 
nem múló tisztelettel honorálja. Nem tartom való
színűnek, hogy a hallgató példaképül választana 
bármikor is hajlékony jellemű, konformista, köpö
nyegforgató, magamutogató, az anyagi javakat min
denek fölé helyező oktatót. 

- Felkészítés a hivatásra. Krompecher professzor 
már első éves korunkban igyekezett felvillantani 
előttünk a gyógyító orvosi tevékenység szépségét. 
Érdekes személyes történetei stimuláltak bennünket 
a lényegesebb anatómiai struktúrák alapos megta
nulására. Orvosegyetemi oktatónak - még akkor is, 
ha alapozó tárgyat oktat - fontos feladata, hogy az 
orvosi hivatásra való felkészítésben minél több pozi
tív motivációt adjon a hallgatónak. Művésze volt az 
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ilyen jellegű motiválásnak. Azt hiszem/időnként 
meg kell kérdeznünk magunkat, hogy mi mit tet
tünk, teszünk ezen a téren. 

- Az oktatás művészete. Szeretett előadni, de elő
adásait nem elsősorban információ átadásra használ
ta, hanem stimulálásra, motiválásra, tanulni - tant-
tásra, gondolkozni - tanításra. Mintha megérezte 
volna (lehet, hogy tudta is), hqgy lejárt a prelegáló 
ismeretközlés ideje. De feltehetően azt is érezte, tud
ta, hogy az igényesebb hallgatót jobban érdekli az 
aktuális tudományos trend, a szélesebb szakmai ho
rizont bemutatása, mint az artéria maxillaris interna 
összes apró ága. 

- A műveltség, kulturáltság szükségessége. Krom-
pecher professzor oktatói karizmájának egyik titka 
széleskörű műveltségében keresendő. Sohasem érez
tük, hogy szakbarbárral, mesteremberrel állunk 
szemben. Megszégyenítő volt, hogy sokszor nem 
tudtuk megfejteni latin, görög, német-francia, angol 
idézeteit. Ami még nagyobb szégyen volt, hogy sok
szor magyar idézeteinek forrásaira sem jöttünk rá. A 
megszégyenülés azdjiban arra ösztönzött bennünket, 
hogy e téren is próbáljunk nyomába érni. Úgy hi
szem, hogy egy jó oktatónak nem szabad elrejteni a 
kultúra, a társtudományok iránti érdeklődését, az 
ezeken a területeken szerzett ismereteit hallgatóitól. 
Példát kell mutatni ezen a téren is, és ne restelked
jünk időnként kitárni lelkünk egy-egy értékesebbnek 
vélt zugát hallgató kollégáink előtt. Ez nem exhibici
onizmus, hanem annak a sugárzásnak a része, amit a 
legtöbb hallgató vár az oktatótól, bár sokszor hiába. 

Krompecher István professzor színes, közvetlen 
egyéniségét sokszor megmutatta nekünk, de hallga
tóinak is. Szívesen vett részt intézeti, hallgatói össze
jöveteleken. Az intézeti „bulikon" gyakran parodi
záltuk, és időnként kifigurázták a hallgatók is az "év? 
folyamesteken. Ezeken a jeleneteken mindig nagyo
kat nevetett, és néhány poént heteken át idézett, pe
dig nem mindegyik volt hízelgő. Apró jelekből sej
tettük azonban, hogy jó humorú, kedves egyénisége 
felénk mutatott részével sok keserűséget takargatott. 

Az MTA levelező tagjai sorába 1966-ban végre 
visszavették. 12 évvel később, mint a többi, 1949-
ben „kitisztogatott"tagot. 1973-ban rendes taggá vá
lasztják. 1975-ben 70 éves. Születésnapját megün
nepeltük. Többen örömmel regisztráltuk, hogy tan
széki utóda, Székely György professzor úr nagyon 
megbecsülte az „Öreget", meghagyta eredeti tágas 
dolgozószobáját, és az új főnök az előszobában dol
gozott egészen Krompecher István haláláig. Előtte 
pár nappal kapta meg az Európai Qsteoarthrologiai 
Társaság tiszteletbeli tagságáról szóló oklevelet. Ha
lála után jelent meg egy könyvfejezete. Ez az egyet
len társzerzős munkánk. Krompecher István pro
fesszor úr 1983. augusztus 19-én hunyt el. Fejfájára 
joggal került Vergilius híres mondása: „Félix, qui po-
tuit rerum cognoscere causas". (Boldog, aki a dolgok 
okait ismerheti.) 

Életében sok megpróbáltatás érte. Nem csupán a 
pálya első szakaszában, hanem a nyugodalmasnak 
tűnő debreceni évek alatt is. Szókimondása, kara-
kánsága kivívta pártvezetők, egyetemi vezetők és né
hány tanártársának rosszallását, haragját. Mintha 

Debrecen nem lenne jó befogadó közeg. Nézzük meg 
Hatvani István, a 18. század hírneves kollégiumi pro
fesszorának keserű arcát Varga Imre szobrán. Hatva
ni is sok újat akart és csinált, és a cívisek ördögnek 
csúfolták. A Krompecher Istvánban felgyülemlett ke
serűségből mi alig észleltünk valamit. Talán élete 
utolsó éveiben, a teljesen magába fordult személy
iségbenjelenítette meg a felgyűlt sérelmeket. 

Sok örömet is adott neki az élet. Mindenekelőtt 
örömét lelte családjában, intézetében, tanítványai
ban, a jól végzett munkában. Örült kitüntetéseinek. 
Kapott egy kitüntetést az Egyetemtől (Pro Universi-
tate), és egyet a kormánytól (Munka Érdemrend 
Aranyfokozat). Örült annak, hogy néha kiengedték 
külföldre, hiszen több külföldi tudós társaság válasz
totta tagjául (pl. a francia, a német, a szovjet anató
mus tájsaság). Ebből mi is profitáltunk, többségün
ket kiküldött hosszabb tanulmányútra jó külföldi 
kapcsolatai révén. Nagy örömmel töltötte el néhány 
rangos külföld^megbecsülése. Tagja lett a neves né
met LeopoKTina Akadémiának, és a patinás olasz 
Lombard Akadémia is tagjává fogadta. A Pozsonyi 
Comenius Egyetem Honoris Causa Doktori címmel 
tisztelte meg. 

Igen sok öröme volt családjában. 
Emlékét sók minden és sok mindenki őrzi. Intéze

tünk érmet csináltatott tiszteletére. Krompecher 
Alapítványt hoztunk létre, a tőke kamataiból díjaz
zuk az évről-évre meghirdetett Krompecher István 
szövettani verseny győztes hallgatóját. 

Halála után, 1992-ben az Egyetem (a DOTE) 
Krompecher-Díjat alapított, melyet a legjobb okta
tók kaphatnak meg kétévente egyszer. Az első 
Krompecher-díjas Hadházy Csaba professzor, aki 
könyvet írt róla, továbbiak: Gomba Szabolcs, Kertai 
Pál, Módis László, és Udvardy Miklós professzor. 

Fontosabb tudományos eredményeit mai is szá
mon tartják, idézik, és eredményeire újabb és újabb 
vizsgálatok épülnek. A finnországi Kuopioi Egyetem 
Anatómiai Intézetében működik Európa jelenleg leg
aktívabb porckutató csoportja Helminen professzor 
úr vezetésével. Helminenék gyakran citálják rangos 
közleményeikben Krompecher és tanítványainak 
munkáit. Munkásságának egy részére épül egy világ
hírű magyar ortopédsebészeti beavatkozás, a Han-
gody László által kifejlesztett mozaikplasztika, mely 
jelenleg a legelfogadottabb ízületi felszínrekonstruk
ciós eljárás. Magyarországon 2003-ban megjelentet
ték Pap és Krompecher 1961-ben az USA-ban (a Jo
urnal of Boné and Joint Surgery-ben) megjelent cik
kének magyar fordítását (Magyar Traumatológiai Or
topédia XLVI. évfolyam 3. füzet, 279-291 old.), ez is 
demonstrálja ennek a munkának az időtállóságát és 
korszakos jelentőségét. Születésének centenáriumára 
az MTA 2005. április 21-én emlékülést szervez. Inté
zetünk egy csoportja ma is porckutatással foglalko
zik. Napjainkban - a porcdifferenciációs kísérletek 
mellett - nemzetközi kooperációban igyekszünk a 
Krompecher-ideákra visszavezethető Hangody-féle 
mozaikplasztikát továbbfejleszteni. Remélem, hogy 
ezekre ma is büszke lenne, ha közöttünk lehetne. 

Módis László dr., Szállási Árpád dr. 
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