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A dr. Manninger Jenő Alapítvány V. Manninger Jenő 
Emlékülése

Dr.	Manninger	Jenő (1918. október 30. – 2008. október 3.)

BESZÁMOLÓ

A Dr. Manninger Jenő Alapítvány Kuratóriuma 2013. október 30-án, Manninger Jenő Profesz-
szor Úr 95. születésnapján ötödik alkalommal tartotta meg az Országos Traumatológiai Intézet 
volt főigazgató főorvosának tiszteletére és emlékére szervezett tudományos ülését. 

A Dr. Manninger Jenő Alapítvány Kuratóriuma 2009-ben döntött arról, hogy minden évben 
a professzor úr születésének és halálának hónapjában, októberben tart emlékülést az Országos 
Traumatológiai Intézet egykori főigazgatójának, az európai traumatológia és kézsebészet elis-
mert vezetőjének emlékére. A Kuratórium egyúttal arról is döntött, hogy minden emlékülésen Dr. 
Manninger Jenő Díjban ismeri el a szakterületünkön kiemelkedően tevékenykedő magyar orvos 
vagy szakdolgozó sok évtizedes munkásságát.

Az idei, V. Emlékülés sok tekintetben hozott újat a Manninger Emlékülések történetében. 
Az eddigi négy emlékülés helyszíne az Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet új épületében ke-
rült megrendezésre. Az idei évben azonban a Kuratórium döntése alapján az Emlékülés helyszíne 
Manninger Professzor Úr munkásságának helyszíne, az egykor általa vezetett Országos Traumato-
lógiai Intézet épületének tanterme volt. 

A 2013-as év sok tekintetben jubileumi év volt az Alapítvány, illetve névadójának, alapítójának 
életében. Épp az Emlékülés napján született 95 éve Manninger Professzor úr és 5 éve, hogy távo-
zott közülünk. Az idei volt az első „jubileumi”, V. Emlékülés. 

Talán a legjelentősebb eltérés volt a korábbi Emlékülések után, hogy idén a Dr. Manninger 
Jenő Díjat első alkalommal kapta meg orvos, Manninger Jenő Professzor Úr tanítványa, kollégája, 
munkásságának továbbvivője és utóda az Intézet vezetésében, Dr. Renner Antal Professzor Úr. Ko-
rábban ebben a kitüntető elismerésben szakdolgozók részesültek. Az első díjat Hideg Lászlóné, 
Marika, korábbi főműtősnő kapta, majd őt követte Bohuzs Irma aneszteziológus asszisztens, dr. 
Wollner Györgyné radiológiai vezető asszisztens, sokunk „Bubuja”, legutóbb pedig Nagy Ákosné, 
Jutka és Téglás Judit, a VI. emelet korábbi X-es osztályának és a jelenlegi VI-os osztálynak a főnő-
vérei. 

Jubileumi volt ez az év abban a tekintetben is, hogy ez év januárjában ünnepeltük és köszön-
töttük Renner Antal Professzor Urat 80. születésnapja alkalmából egy méltó megemlékezés ke-
retében. A Kuratórium tagjainak egyöntetű véleménye volt, hogy idén első orvosként Professzor 
Urat illeti meg a Manninger Díj és Emlékérem. Ő volt az, és hál’ Istennek kitűnő egészségének és 
munkabírásának köszönhetően ma is Ő a Manninger-i iskola „Prima Primissima” követője és leté-
teményese. Renner Professzor Úr munkásságát egykori helyettese, Fekete Károly Professzor Úr is-
mertette és méltatta és a díjat is tőle vehette át.

Az Emlékülésen egyetlen, de annál érdekesebb, színvonalasabb előadás hangzott el. A Kitün-
tetetett, Renner Antal Professzor Úr tartotta, „Manninger Jenő, a Tanítómester” címmel. Előadá-
sában felidézte az Országos Traumatológiai Intézet történetét, mely egybeforrt Manninger Jenő 
Professzor Úr személyével, tevékenységével. A személyes hangvételű, szívközeli, lélekbe ható tör-
ténetek során jobban megismerhettük a magyar traumatológiai legnagyobb személyiségének is-
kolateremtő munkásságát, példamutató szeretetét, ragaszkodását szakmájához és intézetéhez. Az 
Iskolateremtő és a Kitüntetett munkássága az évtizedek alatt összeforrt, ők a magyar traumato-
lógia legsikeresebb korszakát képviselik.
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Az előadás után még egy megemlékezésre került sor. Szintén idén ünnepelte 80. születés-
napját Dr. Salacz Tamás professzor Úr, aki Renner Professzor Úr mellett a Manninger-i iskola másik, 
szimbolikus személye, tanítványa és sokunk tanítómestere. Salacz Professzor Úr egyben Kuratóri-
umunk tagja is, így ebben a minőségében az alapítvány szabályzata szerint hivatalosan nem része-
sülhet Manninger Jenő Díjban és Emlékéremben, de jelképesen neki is átadtuk ezt az elismerést.

Az Emlékülés végén dr. Sásdi Antal, a Péterfy Sándor Utcai Kórház–Rendelőintézet és Baleseti 
Központ Főigazgató Főorvosának nevében dr. Szokoly Miklós Orvosigazgató Úr köszöntötte az Em-
lékülést, Renner Antal és t Professzor Urakat. Egyben a Főigazgató Úr felajánlását tolmácsolta, 
megígérvén, hogy a Péterfy Sándor Utcai Kórház vezetése minden támogatást megad a jövőben a 
Baleseti Központban felállítandó Manninger Jenő szobor létrehozásában.

A szépszámú hallgatóság, volt tanítványok, orvosok, szakdolgozók, munkatársak a Manninger 
család jelenlévő tagjaival együtt méltóképpen emlékeztek meg Professzor Úr munkásságáról, te-
vékenységéről.

Reméljük, hogy sok-sok évig dolgozhatunk még a hazai és a nemzetközi traumatológia egyik 
legtekintélyesebb, legismertebb alakjáról elnevezett intézetben.

Találkozzunk és emlékezzünk 2014 októberében, a VI. Manninger Jenő Emlékülésen a Baleseti 
Központban!

Dr. Flóris István, a Dr. Manninger Jenő Alapítvány Kuratóriumának elnöke


