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Emléktábla avatás Dr. Árkosi–Kós Rudolf sebész professzor tiszteletére
Budapest, 2016. január 27.

Az emléktáblát állította a Magyar Kézsebész Társaság és a Kós család

A megemlékező beszédet írta: PROF. EMER. DR. RENNER ANTAL 
az MKT tiszteletbeli elnöke

A beszédet felolvasta: DR. EGRI LÁSZLÓ 
az MKT főtitkára

HALOTTAINK

Tisztelt Emléktábla avatásra megjelentek! 
Árkosi–Kós Rudolfra emlékező és ünneplő család, rokonok, lakótársak, barátok és ismerősök!

Árkosi–Kós Rudolf sebész professzor életének, szakmai tevékenységének aktív éveit a magyar 
történelem – talán egyik legfájdalmasabb – évtizedeiben élte meg. 

Eszéken született 1915-ben. Kisgyermekkorát Nagyváradon töltötte – mivel édesapja itt kapott 
állást – de idegen állampolgárnak tekintették, s szüleivel együtt kitoloncolták a családot. Későbbi 
otthonukban Budapesten rendkívül szerény körülmények között éltek. Az elemi iskola elvégzése 
után felvették a Bencés Gimnáziumba, ahol szorgalmas, jó tanuló, aktív cserkész, és kiemelkedő 
képességű atléta volt. Érettségi után a Pázmány Péter Tudományegyetem Orvosi Karára vették 
fel. Már az iskolában kitűnt széleskörű érdeklődése, segítőkészsége. Az Orvosegyetemen har-
madéves korában megválasztották az Orvostanhallgatókat Segítő Egyesület titkárának, majd fő-
titkárnak, végül elnöknek. Tanulmányai anyagi fedezetét különböző közérdekű, például elsősegély 
tanfolyamok és feladatok vállalásával egészítette ki. Az egyetemi hallgatók érdekében kifejtett 
tevékenységéért a szigorlóév kezdetén a Magyar Egyetemi és Főiskolai Országos Szövetségben 
(MEFOSZ) alelnökének választották meg, úgymond „ellenzéki programmal”. 

1939-ben szigorlóként hivatalosan Danzigba utazhatott nyári famulusi gyakorlatra. Itt élte át 
a német megszállást, de még a II. Világháború kitörése előtt az utolsó „korridor vonattal” hazaju-
tott. Letette záróvizsgáit, s orvosdoktorrá avatták. 

Első munkahelye a Baross utcai I. sz. Nőgyógyászati Klinika volt, Frigyesi professzor meghí-
vására. Bár sebésznek készült, abban a történelmi korszakban ennek az állásnak is örülni kellett. 
1940 tavaszán 19 hónapos katonai szolgálatra hívták be, amelynek letöltése után számos ok 
miatt – de főképp az orvosi indikáció nélküli terhesség megszakítások miatt, amelyet sem vallási 
meggyőződésével, sem a Hippokrateszi orvosi esküjével nem tudott összeegyeztetni – nem tért 
vissza a Nőgyógyászati Klinikára. Távozását Frigyesi professzor megértéssel fogadta, és beajánlotta 
őt Bakay professzorhoz, az Egyetemi Sebészeti Klinika vezetőjéhez, aki 1942-ben felvette „műtő 
növendéknek”, ma azt mondanánk, rezidensnek. Az ekkor már egyre gyakoribb légitámadások, 
bombázások következtében speciális sérültek tömegét kezelték a sebészeti osztályokon. Sokasodó 
szakmai feladatai mellett kinevezték a Magyar Vöröskereszt Egészségügyi Osztályának osztályve-
zetőjévé, amit mellékállásként tudott elvállalni. Ugyanekkor a Vöröskeresztes Szaklap főszerkesz-
tője lett. Két év alatt 30 közleményt írt a háborús sérülések ellátási tudnivalóiról. 

1944-ben, miután a németek megszállták Magyarországot, állandósultak a légitámadások, a 
Klinika zsúfolva volt katonai és polgári sérültekkel. Tavasszal újra behívták katonai szolgálatra, de a 
Klinika műtéti programjában részt vehetett. 

1944 decemberében egy nyugatra tartó egészségügyi mentőosztagba vezényelték, és Szom-
bathelyre irányították. Tartva a külföldre irányítástól, a gépkocsivezetővel együtt visszaszökött 
Budapestre. Visszaemlékezésében erről így írt: „Máig sem restellem, hogy nem teljesítettem a 
nyugatra rendelt parancsot. Sem hazámat, sem családomat, s legkevésbé sebészi hivatásomat 
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nem akartam itt hagyni. Hamarosan megtörtént Budapest szovjet körülzárása, és én a Sebészeti 
Klinikán hasznosítottam magamat a sérültellátásban.” 

1945-ben, a főváros a szovjetek ellenőrzése alá került, s az utcáról-utcára járó orosz ka-
tonák két alkalommal is elvitték „málenykíj robot-ra”, ahonnan mindkét alkalommal sikeresen 
megszökött, s visszatért a Klinikára, ahol – mint szerte az országban mindenütt – megindultak a 
tisztogatási akciók a helyi „Igazoló Bizottságok” előtt. Az eljárás következtében számos becsületes 
orvos, és országszerte elsősorban értelmiségiek, eltávolításra kerültek. Kós doktor – értelmiségi 
származása ellenére – átvészelte az igazolásokat, s munkahelyén maradhatott, és az újonnan 
kinevezett vezető, Sebestyén professzor mellett dolgozott. Erről visszaemlékezéseiben így ír: 
„Szakmai munkám mellett minden szabadidőmet a klinika könyvtárában töltöttem, fordítottam, 
jegyzeteltem, referálókat készítettem. 1949–50-ben pályám további irányát részben megváltoz-
tatta, hogy szakszervezeti utasításra a Csepeli Vas- és Fémművekbe (Rákosi Művek) rendeltek 
ki másodmagammal, kétnaponkénti éjszakai baleseti ügyeletre, klinikai munkám fenntartása 
mellett.” Itt a képzetlen segédmunkások ezreivel feltöltött gyárban, ahol alig volt szervezett mun-
kavédelem, naponta több súlyos üzemi baleset történt, köztük súlyos kézsérülések. A sérülteket 
az igen gyengén felszerelt üzemorvosi rendelőben legfeljebb elsősegélyben tudták részesíteni, a 
súlyos eseteket Sebestyén professzor engedélyével a Klinikára felvehette, s ott megoperálhatta. 
Fáradhatatlan és kitűnő sebészi munkája révén elnyerte Sebestyén professzor bizalmát, aki rábízta 
a professzori iroda vezetését, a tantermi munka irányítását, az oktatás minden feladatát. Miután 
a Klinikán helyzete stabilizálódott, megnősült. Felesége, két évtizeden keresztül nyugodt otthont 
biztosított számára, és nevelte két gyermeküket. 

Szakirodalmi ismereteinek, olvasottságának gyarapodásával, kiváló sebészi-lelkületében 
ekkor tudatosult, hogy a Csepelen ellátott kézsérültek sikeres kezelése valami újat, gyönyörűt 
hozott számára és a manuális orvostudomány palettáján, s keresni kezdte az alkalmat, hogy a 
nyugaton már élő kézsebészeti gyakorlatot is megismerhesse. 1958-ban érkezett el számára 
ez a lehetőség, amikor Rubányi professzorral kijutott Münchenbe a Sebész Kongresszusra. 
Hazafelé jövet útját megszakítva, néhány napra megállt Linzben, Jörg Böhler professzornál az 
Arbeitsunfallkrankenhausban, ahol már a korszerű kézsebészet Bunnel által meghatározott el-
méleti és gyakorlati ismereteket alkalmazták. Az itt tapasztaltak fellelkesítették, s hazaérkezve 
beszerezte a korszerű kézsebészeti technika legfontosabb műszereit, amelyek az elsők voltak 
Magyarországon, s már ezekkel operálta betegeit. Mindezek ellenére munkahelyén értetlenség 
vette körül, s megtagadták, hogy a klinikán bármilyen kézsebészeti vonatkozású, a szakmát bővítő 
szervezésbe kezdjen.

Minden akadályoztatása mellett és ellenére, sorra írta kézsebészeti tárgyú közleményeit a 
hazai szaklapokban, irodalmi megalapozottsággal, saját eseteinek ismertetésével. Ő közölte pél-
dául az első index-pollicizációt Magyarországon. 

1961-ben védte meg kandidátusi disszertációját kézsebészeti témából a Magyar Tudományos 
Akadémián, s ugyanebben az évben jelent meg „A kéz sebészete” című könyve, mely az első ma-
gyar nyelvű kézsebészeti könyv volt, s akkor, az éppen megszülető hazai kézsebészet orvosainak a 
kézsebészeti bibliája lett. A könyvet az MTA orosz nyelvre is lefordíttatta, s az Akadémia Kiadónál 
megjelenve, a Szovjetunióban is terjesztették, ami ott e szakma alapját jelentette.

Családi életében nagy tragédia érte, amikor szeretett kislánya, Ildikó, egy akkor még fel nem 
ismerhető betegségben meghalt. Végtelen fájdalmában ezt írta: „Csak úgy tudtam tovább élni, 
hogy még inkább megtettem mindent, hogy minél több betegen segítsek.”

1963-ban, a Bajcsy Kórház 100 ágyas Sebészeti Osztályának osztályvezető főorvosává nevezték 
ki, de mindössze 3 ágyat használhatott a rutin sebészettől eltérő betegségek műtéteire, így pél-
dául a kézsebészetre. Emellett a baloldali pártállású kórházigazgató még külön figyelmeztette is: 
„…ne akarj Klinikát csinálni, a Kórház csak a munkásokért van.” Bizonyára fájó szívvel, de ugyan-
akkor őszinte örömmel írta erről naplójában: „Szerencsére az Országos Traumatológiai Intézetnek 
sikerült Kézsebészeti Osztályt, tanfolyamokat és országos szervezetet létrehozni, végül kézsebé-
szeti szakcsoportokat és szakképesítést adni”. 

Kórházi főorvosként is igénybe vették az Egyetemen kitűnő oktató képességét: fáradhatatlanul 
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tanította az orvostanhallgatókat, dolgozott az Államvizsga Bizottságban, tudományos értekezések 
bírálójának kérték fel. 

Íráskedvét egész életében megőrizte. Az első hazai kézsebészeti könyve után újabb könyveket 
írt, amelyekben többek között a magyar sebészettel és annak ágaival foglalkozik, az események 
megörökítésével, adatokkal, amelyek pótolhatatlan orvostörténeti kincsek.

Egész életében égető fájdalom élt szívében, hogy széleskörű tudása, kiváló képzettsége és 
sebészi tevékenysége, nem átlagos szakirodalmi munkássága, gyógyeredményei és oktatói ké-
pessége alapján a megérdemelt egyetemi katedrát nem kapta meg, az akkori történelmi-politikai 
korszak torz ítélőképessége miatt.

Műveiben – még önéletrajzában is – mindig mértéktartó visszafogottsággal vallott magánéle-
téről. Ildikó lánya halála után házassága tönkrement, de fiához, Istvánhoz szünet nélküli apai sze-
retet fűzte továbbra is, s a tőle származó unoka, Csaba is élvezhette a boldog nagypapa szeretetét. 

1972-ben házasodott meg ismét. Erika Asszonnyal harmonikus, boldog évtizedeket élt át, ami 
Orsolya lányuk és Rudolf fiúk megszületésével lett teljes. Orsolya két lányunokával, Rudolf egy fiú 
unokával ajándékozta meg a boldog nagyszülőket. 

Számos szakmai elfoglaltsága mellett alig maradt ideje hobbijaira. Fiatalabb éveiben a vadá-
szatnak hódolt, továbbá fiatalkora óta kiválóan rajzolt, s számos festménye bizonyította ezirányú 
képességeit is. Nagy hozzáértéssel gyűjtötte a litográfiákat, valamint a latin és gót betűs köny-
veket. 

Gazdag életútját kitüntetésekkel is honorálták. Ezek közül említjük:
• Légoltalmi Díszjelvény       1943
• Vöröskereszt Nagycsillag       1944
• Elismerő Oklevél a Főváros ostroma alatti működéséért    1945
• Szovjet Hadsereg Főparancsnokától hat alkalommal kapott elismerő oklevelet   

 az 1957 - 1978 között végzett mű tétekért (GRAMOTA-DÍJ)
• Munka Érdemrend       1981
• Magyar Kézsebész Társaság „Magyar Kézsebészetért” Érem és Oklevél  1997
• Magyar Sebész Társaság „Magyar Sebészetért” kitüntetése   2004
• Markusovszky Díj és Oklevél      2007

Tisztelt Hallgatóság!

Árkosi Kós Rudolf kiváló magyar sebész professzor volt. Előhírnöke és magvetője, kiváló kép-
viselője a magyar kézsebészetnek. Hite és emberi nagysága felülemelkedett a kor méltatlan dön-
tésein! Sebészi – kézsebészi képességei, írásai, tanítása a legnagyobbak közé emelik! Emléktábla 
avató előadásunkat Kós professzor saját szavaival, életének összefoglalójával zárom:

„Életrajzomat úgy fejezem be, hogy hiszem, ha az ÖRÖK ÍTÉLŐ elé állok, sok meg lesz bocsátva 
nekem, mert hivatásomat és családomat nagyon szerettem, sokat dolgoztam, és sokat szen-
vedtem.”

Egy általa sokat hangoztatott, Jób Könyvéből vett bibliai idézettel köszönöm meg figyelmüket:

„Ha a jót elfogadjátok Istentől, a rosszat is el kell fogadnunk” (Jób 2:10)


