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Manninger Jenő a Tanítómester

Tisztelt Emlékező Kollégák, egykori Munka-
társaim, Hölgyeim és Uraim! 

Kérem, engedjék meg, hogy előadásom 
előtt hálásan megköszönjem a megtisztel-
tetést, hogy ebben az évben a MANNINGER 
JENŐ DÍJ-at a Róla elnevezett Alapítvány Ku-
ratóriuma és az alapító Manninger Miklós úr 
nekem ítélte. E díj, életművem megkoronázása, 
hiszen e Házban egyetlen orvos voltam, aki az 
Intézet születése óta, egész szakmai életemet 
Manninger Jenő mellett tölthettem el, tanít-
ványként, közvetlen munkatársaként, helyette-
seként, majd szakmai utódjaként.

Magam hiszek abban, hogy minden ember 
életútját – az alfától az omegáig – egy felső 
akarat irányítja, s a kettő közötti időszak törté-
néseit csak befolyásolja a család, a nevelés, az 
iskola, a társadalom, s nem utolsósorban az ál-
tala megélt történelmi események. Ezt bizo-
nyítják Manninger Jenő életútjának jelentő-
sebb szakaszai is.

Életrajzának	fontosabb	adata		
1918. október 30-án született a Baranya 

megyei Rácbolypusztán. Édesapja Manninger 
Gusztáv Adolf jószágigazgató volt Németbo-
lyon, agrárszakos egyetemi tanár. Édesanyja 
Cserháti Ilona 6 gyermeknek adott életet. 

Manninger Jenő iskoláit Pécsett végezte, 
1936-ban érettségizett. Egyetemi tanulmányait 
a Pécsi Orvostudományi Egyetemen kezdte 
1936-ban. 1939-től Entz professzor mellett tu-
dományos munkát végezhetett az Egyetem 
Kórbonctani és Törvényszéki Orvostani Inté-
zetében. Már a II. Világháború időszakában, 
1942. június 26-án avatták orvosdoktorrá. A se-
bészi alapismereteket, majd a képzést Karlinger 
Tihamér professzor klinikáján kezdte elsajá-
títani, de 1942 őszén behívták katonai szolgá-
latra, majd a Pécsi Honvéd Kórház Sebészeti 
Osztályán dolgozott. 

1944 júliusától 1945 februárjáig a szovjet 
frontra került zászlóalj orvosként. 1945 febru-
árjában orosz hadifogságba esett, s gyalogme-
netben jutottak el Szegedre. Onnan, már súlyos 
betegen – dysentheria és tifusz – vagonokban 
elhelyezve szállították társaival szovjet hadifo-
goly-táborba, az induláskor még 80 kilós fiatal 
orvos, az érkezéskor 40 kg-os lett. 

Az első táborból Dnyepropetrovszkba ke-
rült, ahol egy 180 ágyas hadifogoly kórházban 
dolgozott orosz, német és magyar orvosokkal 
együtt. Itt jutott hozzá a Lorenz Böhler által 
írt Baleseti Sebészet orosz nyelvű kiadásához, 
amely szakmai és nyelvtanulási bibliája lett. 
1947-ben – mikor minden, még élő, magyar 
hadifogoly hazajöhetett, Manninger Jenő és 
egy belgyógyász kolléga, kiváló munkájukért, 
elismerésként, még egy évig ott maradhattak, 
mert a táborparancsnok szerint – idézem – 
„Ilyen jó szakembereket nem lehet szerezni, s 
ők annyira fontosak, hogy még nem mehetnek 
el”. Így, csak 1948. október 22-én térhetett 
haza.

Néhány	gondolat	a	Fiumei	úti	épületről
Az 1940. június 3-án megnyitott Magdolna 

Baleseti Kórházba került 1948 decemberében 
– ebbe a Házba – amely az idők során több el-
nevezést is megért. Elődei: az Országos Társa-
dalombiztosító Intézet Magdolna Baleseti Kór-
háza, 1940–1945-ig; Koltói Anna Kórház, mi-
nisztériumi tulajdonnal, 1945–1961; III. Sebé-
szeti Klinika, egyetemi vezetéssel, 1949–1961, 
benne az Egyetemi Baleseti Intézet, 194–1961; 
Országos Traumatológiai Intézet, 1956–2001; 
Később a Mentőkórház Intézethez csatolásával 
Országos Baleseti és Sürgősségi Intézet, 2001-
2005. 

Entz professzor ajánlására vitéz Dániel 
Elemér II. sz. Sebészeti Osztályára került, se-
gédorvosként. 1950-ben a Szovjetúnióból 
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érkező Petrovszkij professzor vette át a kórház 
vezetését, aki olyan lehetőségeket kapott, 
amiket elődei nem tudtak elérni.

1956-ban, a magyar forradalom évében, az 
év végén, az Egészségügyi Minisztérium ebben 
az épületben létrehozta az Országos Trauma-
tológiai Intézetet. 

Az Orvosegyetem III. sz. Sebészeti Klinika 
utolsó itt dolgozó sebész professzora, Kudász 
József volt, kiváló sebész és EMBER, aki 1956 
végéig a forradalom idekerülő sérültjeinek el-
látását levezényelte, elsősorban a Baleseti Osz-
tály orvosaival. 

Kérem, engedjék meg, hogy egy személyes 
epizódot elmondjak a magyar forradalom első 
és második napjáról, hiszen itt és ekkor dőlt el 
egész életem további sorsa: 

Október 23-án a kora esti órákban, mi, 
egyetemisták, a Parlament előtti felvonulásról 
a Rádióhoz rohantunk, mert híre jött, hogy a 
Rádióba bevonult Államvédelmisek – ÁVH-sok 
– már több egyetemistát lelőttek. Így volt: mire 
odaértünk, kedves évfolyamtársunk, Puskás 
Sanyi, már halott volt! A rettenetes zajban, ki-
abálásban, rigmusok skandálásában, a fojto-
gató könnygázban látni sem lehetett. Megsé-
rültem, ezzel a T34-el kerültem szorosabb kap-
csolatba (képvetítés). Barátaim a Trefort utcai 
Rendelőbe vittek a többi sérült közé. Mellkasi 
fájdalmaim miatt Morfint kaptam. Késő este a 
T34-es átállt a forradalmárok oldalára, s lőni 
kezdte az Épületet, az AVH-t. 24-én hajnalban, 
egy mentőkocsi bemerészkedett a Rendelő elé, 
s egy tüdőlövéses fiúval együtt hoztak ebbe az 
épületbe. 

Az első ember, akit megismertem 
Manninger	 Jenő adjunktus, ügyeletvezető 
volt. Miután a lövéses fiú vére felülről rám 
csorgott a mentőkocsiban, én is nyakig véres 
voltam, Manninger Jenő azonnal a műtőbe vi-
tetett bennünket. Levetkőztetve kiderült, kí-
vülről „kutya bajom”, de a sorozat bordatö-
rések megviseltek. Ellátásomat Dr. Zolczer 
László végezte, amely után az I. emeleten he-
lyeztek el, egyágyas szobában. Manninger Jenő 
és Kudász professzor úr naponta látogattak. 

November 4-én, amikor elkezdődött a 
szovjet csapatok támadása, rengeteg sérült ér-
kezett a nagy forradalmi központokból: Corvin 
közből, Széna térről, Ludovikából, stb, stb. No-
vember közepén – már lábadoztam – amikor 
Manninger Jenő megkérdezte: „Tóni, ugye te 

tanultál oroszul az egyetemen? Igenlő vála-
szomra megkérdezte: nem tudnál a viziteken 
segíteni tolmácsolni az orvosoknak, mert egy 
szót sem értenek abból, amiket az orosz tisztek 
mondanak, akik még mindig úgy tudták, ők a 
Szuezi csatornánál harcolnak az ellenséggel…!! 
S ha már felkeltem, mindenhova elmentem, 
ahol sérülteket kezeltek! Megismerkedtem a 
baleseti sebészekkel, Zolczer Lászlóval, Varga 
Antallal, Nádor Györggyel, és a sebészekkel is. 
Még novemberben, már a forradalom leverése 
után, jött Pataki docens úr a Gyógyszertani 
Tanszékről, s gyógyszertanból betegágyamban 
szigorlatoztam, miután a IV. év végén szigorlati 
halasztást kértem. Ebben a szemeszterben az 
Intézetből jártam egyetemre, s csak 1956 Kará-
csonyára mentem haza.

Az 1958-as diplomaosztásig nagyon sokat 
tartózkodtam az Intézetben, szívesen fogadtak, 
nagyon gyakran asszisztálhattam ügyeleti mű-
tétekben. A diplomaosztást követően (1958) 
9 hónapig az Országos Mentőszolgálatnál dol-
goztam, nappal pedig – ahogy akkor mondták 
– „cselédkönyves” sebészjelölt voltam az István 
Kórházban, Guszich Aurél professzor sebészeti 
osztályán, hogy ne veszítsek sok időt a sebész 
szakvizsgáig. 

E	személyes	kitérő	után	szeretett	
Intézetünkről	beszélnék:

A magyar egészségügyben az új időszámítás 
az 1956-os magyar forradalom után kezdődött, 
az Országos Traumatológiai Intézet megala-
pításával, amelynek első főigazgatója Szántó 
György professzor volt, 1978-ig. 

Az Országos Traumatológiai Intézet lét-
rehozása korszakváltó esemény volt! Euró-
pában az elsők között csatlakoztunk az önálló 
baleseti sebészet kialakításához, Németország, 
Ausztria, Svájc mellett, amely bázisának – elté-
rően több európai országtól – az általános se-
bészetet tekintette! 

1957-től az Országos Intézet vezetésének 
legfontosabb feladata az új szakma, az álta-
lános sebészetre épülő, önálló baleseti sebé-
szet – traumatológia – megszervezése az Inté-
zetben, s az országban. 

Elhatározott feladat volt: az új tanok okta-
tása, a kiszélesített, országos jellegű gyógyító 
feladatok ellátása, végül a tudományos tevé-
kenység; Szervezés! A sérültellátásban pedig: 
a primer definitív ellátást tűzték a zászlóra! 
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Ehhez a mozgásszervi traumatológiai osztá-
lyokon kívül korszerű intenzív betegellátó osz-
tályt, speciális osztályokat alakítottak ki, mert 
Szántó Professzor elvi kérdést csinált abból, 
hogy valamennyi specialista az ügyeletekben 
az Intézetben jelen legyen!! Az új szakma szer-
vezése intézeten belül, az egyetemi város-
ainkban, és más városokban, óriási ambícióval 
elkezdődött. 

1959-től részese lehettem az Intézet és a 
szakmaépítés csodálatos, semmivel sem ha-
sonlítható folyamatának, hiszen 1959 júliu-
sától datálódik intézeti tagságom. 1959. július 
közepén telefonált Hőnig Vilmos főigazgató 
helyettes: „Tónikám, van egy üres állásunk, 
Manninger Jenő kérdezteti, akarsz-e még hoz-
zánk jönni? Mint láthatják: akartam. 

Belépésemkor – személyi állományát te-
kintve – egy rendkívül heterogén korösz-
szetételű, főleg középkorú, vagy idősebb 
orvoscsapatot találtam, akik a klasszikus trau-
matológiát művelték, hiszen az Intézetnek te-
kintélyes méretű rutin feladatot kellett ellátnia, 
így a kezdeti másfél évben minden jelentkezőt 
felvettek, csak sebész szakvizsgája legyen, de a 
szakma eltervezett gyökeres átalakulásához, a 
kitűzött célok eléréséhez e csapat zömére nem 
lehetett építeni! 

Hosszú évekig az Intézet legfiatalabb tagja 
voltam, az idősebb kollégák – s nálam csak idő-
sebbek voltak – örömmel tanítottak, s az osz-
tályos feladataimon kívül számos sérült-ellátási 
műveletben segédkezhettem. Természetesen 
a konzervatív töréskezelés elsajátítása volt az 
alaptudomány, Ravasz János tanár úr osztá-
lyán, majd az általános sebészet következett, 
hogy szakvizsgázhassak.

Az Intézet – nincs rá jobb kifejezés – állan-
dóan „forrásban” volt! Egymást érték a so-
hasem látott szakmai változtatások, ame-
lyek olykor vitákat kavartak, de az Intézet, s a 
szakma szerencséje volt, hogy – bár ekkor még 
nem volt az intézetvezetés tagja Manninger 
Jenő – de határozott véleménynyilvánítással, 
minden új iránti bátran hangoztatott fogé-
konysága, égő türelmetlensége a változtatások 
iránt, a gyakori döbbenet mellett, eredményes 
volt. 

Szántó György professzor jó emberismerő 
volt! Hamar rádöbbent, hogy az itt talált régi 
orvosokkal nem érheti el – egyébként világos 
és korszerű – fejlesztési elképzeléseit, s egyre 

többször hallgatta meg Manninger Jenő javas-
latait, észrevételeit, holott, ismétlem ekkor 
még nem volt tagja az Intézet vezetőségének. 
Ennek ellenére lehetővé tette, minden kap-
csolatát felhasználva, hogy ebben a rend-
kívül nehéz, a külföldi tanulmányutaktól el-
zárkózó politika ellenére, Manninger Jenő – az 
’50-es évek végén – hosszabb tanulmányutat 
tehessen Ausztriában, Svájcban, Németor-
szágban, Bulgáriában és a Szovjetúnióban. 

Lorenz Böhler, a „klasszikus traumato-
lógia” világszerte ismert, elfogadott pápája 
arra biztatta Manninger Jenőt, hogy a nála 
tett bécsi, a klasszikus traumatológiai vizit 
után, vegyen részt Linzben, fia Jörg Böhler 
professzor kézsebészeti tanfolyamán, az 
Arbeitsunfallkrankenhaus-ban. Erre 1958-ban 
kapott lehetőséget Manninger Jenő, majd a 
francia Marc Iselin kézsebészeti tanfolyama ej-
tette rabul. Manninger Jenő döbbenten me-
sélte itthon, hogy a kéz sérüléseinek és megbe-
tegedéseinek a korszerű kezelésében teljesen 
lemaradtunk a Világtól, mert a sokéves poli-
tikai elzártság súlyosan hátrányos szakmai hely-
zetet teremtett. Tapasztalatairól a tőle megszo-
kott lelkesedéssel számolt be itthon, s ötletek 
sokaságát tárta Szántó professzor elé, írásban 
is. Szántó professzor elfogadta az ajánlásokat, a 
terveket, s engedélyezte, hogy Manninger Jenő 
adjunktus traumatológiai osztályán belül kiala-
kíthassa hazánk első kézsebészeti egységét, s 
létrehozza traumatológusaiból az első kézse-
bészeti team-et. Gyakorlatilag a team tagja lett 
Manninger Jenő minden akkori munkatársa 
– Zolczer László, Varga Antal, Renner Antal, 
Sántha Ernő, Dömötör Endre – majd folya-
matos bővítéssel Zimmermann István, Sántha 
Andrea, Hankiss János lettek a „törzstagok” a 
teamben. 1960–1961–1962-ben Zolczer László, 
Varga Antal, Renner Antal utazhattak Linzbe, 
Jörg Böhlerhez, 3–3 hónapra. 

Külföldi	kapcsolatok
A tanulmányútra, külföldi továbbképzésre 

alkalmas orvosok érdekében igen korán tuda-
tosan szervezte a külföldi kapcsolatrendszert: 
Jörg Böhler Professzor révén a német nyelvte-
rületi lehetőségek felé orientálódott. 

Ausztriában: Hanno Millesi, Emanuel 
Trojan. 

Németországban: D. Buck-Gramcko, H. 
Tscherne, U. Lanz, 
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Svájcban: M. Müller, H. Allgöwer, H. 
Willenegger, Urs Heim, Karl Pfeiffer. Bulgári-
ában: Ivan Matev jelentették az első kapcso-
latokat, amelyek az évek során megtöbbszörö-
ződtek. 

Manninger Jenő pontosan tudta, csak úgy 
lehet országos szinten korszerű traumatológiát 
és kézsebészetet teremteni, ha az oktatás is 
magas szinten valósul meg!

Oktatás 
Tevékenységünk csak öncélú, az intézetre 

beszűkített küzdelem lett volna, ha az új isme-
reteket, tapasztalatokat nem tudjuk tovább 
adni, az egész országban széles körben megis-
mertetni a baleseti sebészekkel, s a jövő kézse-
bészeivel.

Már 1956-ban megindult – ekkor még nem 
volt Tanszék – az orvosok részére kezdetben 
kötelező, 3 hónapos katonai időnek is számító 
balesetsebészeti képzés, továbbképzés. Ezt, 
még a nőgyógyászok, s más manuális szakma 
részére is kötelezővé tették, azzal az indok-
lással, hogy háború esetén a traumatológusok 
és a katonaorvosok segítői lesznek, hiszen a hi-
degháború éveit éltük. Évente két 3 hónapos 
traumatológiai tanfolyamra is sor került, szak-
vizsga előtt kötelezően, majd továbbképzés-
ként. 

1962-ben létesült az Orvostovábbképző 
Intézet – OTKI – Traumatológiai Tanszéke, 
Szántó György vezetésével. A kor követelmé-
nyeinek megfelelően a továbbképzés terü-
lete egyre szélesedett, különböző szintű tanfo-
lyamokra került sor a baleseti sebészet, kézse-
bészet mellett a speciális szakmák témaköre-
iben is, mint például gyermek-traumatológia, 
neurotraumatológia. AO kurzusok, workshopok 
egészítették ki az elméleti képzést. E tanfo-
lyamokon Manninger Jenő az előadásokon 
kívül, bemutató műtéteket végzett, mindig egy-
egy tanfolyamhallgató asszisztálásával.

1962-ben Manninger	 Jenő megszervezte 
az Intézetben az első, 3 hetes kézsebészeti 
bázis-kurzust. Osztatlan sikere volt az alap-
vető anatómiai ismeretek elsajátítását segítő 
cadaver-kéz preparálásoknak. Két-két hallgató 
kapott egy cadaver kezet, s két teljes délutánt 
ütemeztünk a gyakorlatra. A kézsebészeti elő-
adások a teljes kézsebészetet felölelték. Ilyen 
oktatási lehetőség Európában csak nálunk volt! 

A külföldi érdeklődés miatt – zömmel 

német nyelvterületről, az egykori NDK-ból ér-
keztek hallgatók – néhány évvel később már 
két nyelven – német–magyar szinkrontolmá-
csolással folytak előadásaink 2002-ig, közel 600 
külföldi orvos előtt. Hogy mennyire helyes volt 
ez a képzési forma, mi sem bizonyítja jobban, 
minthogy Bécsben az ezredforduló óta a ma-
gyar minta alapján oktatják a kézsebészetet az 
úgynevezett Böhler kurzusokon. 

E lépéssel kezdetét vette a hazai kézsebé-
szet megszervezése is – párhuzamosan a trau-
matológiai hálózat bővítésével – s szárba szök-
hetett az elvetett „mag”, megkezdődhetett egy 
csodálatosan szép új szakma hazai diadalútja, 
amelynek szervezési, oktatási, gyógyító ered-
ményei néhány korai év után eljutottak az ala-
kuló új Európába, amikor a hazai közélet még 
igen távol állt ettől a közös európai úttól…! 
1987-től elkezdődtek a kézsebészeti tovább-
képző tanfolyamok, a legkitűnőbb külföldi elő-
adók közreműködésével.

A ’60-as években Manninger	 Jenőt ne-
vezték ki tudományos vezetőnek. Megvalósí-
totta a rendszeres tudományos önképzés és a 
képzés feltételeit: Önálló oktatási osztályt szer-
vezett, fotólaboratóriumot, központi diatárat 
hozott létre, ahol valamennyi szakterület szisz-
tematikusan, katalógusban gyűjtötte dia-doku-
mentációját, lehetőség nyílt filmezésre, az el-
készített diákat archiválták. Kötelezővé tette a 
betegek fotózását a kezdetektől a teljes vég-
állapot rögzítéséig. A beteget kezelő kollégák 
egy-egy diapéldányt kaptak a teljes sorozatból, 
így is ösztönözve az orvosokat, hogy ki-ki, a 
kedvenc témájából – előretekintve kongresz-
szusokra, s remélve tudományos fokozatok el-
érését – időben felkészülhessen!

A ’70-es években robbanásszerűen tört be 
a mikroszkópos sebészet a még ifjú korát élő 
hazai kézsebészetbe, addig soha nem látott 
műtétekre adva lehetőséget. Engem ért a meg-
tiszteltetés a ’70-es évek közepén, hogy Auszt-
riában és Münchenben több hetes tanulmány-
úton elsajátíthassam a szükséges elméleti és 
gyakorlati ismereteket, hogy itthon, csodálatos 
operációs mikroszkópot beszerezve, mi is el-
kezdhessük a replantációkat, majd később az 
érnyeles szövetátültetéseket. 

Mindez gyors reagálást igényelt az okta-
tásban is! 1980-ban több mint ötven hallga-
tóval, megszerveztük az első mikrosebészeti 
tanfolyamot. A tanfolyam levezetésére Edgar 
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Biemer professzort és munkatársait kértük fel a 
Müncheni Plasztikai Sebészetről, hiszen ottani 
tanulmányutam idején 1978-ban már a 300. 
replantáción is túl voltak…!

Sokat harcolt a műtéti közvetítés zártláncú 
televíziós közvetítésének megvalósításáért. Ez 
1962-ben fekete-fehérben kezdődött, 1973-
tól színesben folytatódott, oda-vissza mikro-
fonos összeköttetéssel. A TV készülékek most is 
itt vannak az Önök feje felett. Teljesen termé-
szetes volt azonban, hogy az új szakterületet, 
a kézsebészet mellett, az Intézet alapvető fel-
adata jottányit sem került háttérbe. 

1978-ban Szántó György professzor, orvos-
vezérőrnagy, nyugállományba vonulásával a 
szervezett hazai traumatológia első időszaka 
lezárult. Szántóval sok vitája, szakmai nézet-
eltérése volt Manninger Jenőnek. Amikor 
az utódlás kérdése felmerült – számos önje-
lölt mellőzésével – mégis Manningert válasz-
totta, azzal a szokatlan és nem várt, de jó em-
berismeretre utaló indoklással: „A velem néha 
durván bánó Manninger lesz az utód, mert má-
sokkal is harcolni fog az Intézetért és a trauma-
tológiáért.” Azt mondta még: „Küzdj, mint egy 
oroszlán az Intézetért. Használj kalapácsot.” Ez 
sokszor meg is történt. A vezetőkkel, miniszte-
rekkel történő beszélgetéseit magnóra felvette 
és visszajátszotta, ha nem váltották be a ko-
rábbi ígéreteiket. Mondogatta: a magnó, kala-
pács! 

1978-ban az Országos Traumatológiai In-
tézet vezetését Manninger	 Jenő vette át, 
1989-ig. Szántó professzorhoz hasonlóan 
egyben a Magyar Néphadsereg fősebészi 
tisztét is betöltötte vezérőrnagyként. Ezzel az 
Intézet teljes gondja és felelőssége Manninger 
Jenőre hárult, sőt a terhelés csúcsát újabb 
gond növelte: az Intézet épületét a bauxit 
beton meggyengülése miatt katasztrófa fe-
nyegette, átépítésre szorult. Intézetünk átépí-
tése miatt –az 1978–1984 közötti 6 éves idő-
szakot – az Egyetem Baross utcai Sebészeti Kli-
nikáján töltöttük el. A legfőbb cél: Intézetünk 
első 22 évének lehetőleg minden eredményét 
és a munkatársakat átmenteni! 

Manninger professzor kemény harcának kö-
szönhető, hogy az intézeti rekonstrukció éve-
iben, 1978–1984 között, a Baross utcai Se-
bészeti Klinika régi épületében is együtt tar-
totta az intézet személyi állományát, állatkí-
sérleti laboratóriumot alakított ki, korszerű 

műtői feltételeket teremtett, sőt tudatosan fej-
lesztette az orvos létszámot, hogy a Fiumei úti 
épületbe való visszaköltözés után teljes értékű 
osztályok, megfelelő szakorvos létszámmal mű-
ködhessenek. Teljesítette az országos intézet 
négyes feladatát is: gyógyítás, oktatás, szer-
vezés, tudományos tevékenység! Ekkor nyerte 
el a legendássá vált „kórházépítő” melléknevet, 
amely egy tudatosan építkező, megalkuvásokat 
nem ismerő, harcos intézetvezetőt jellemzett! 

Ebben az időszakban már helyettese 
voltam, mert ideje jelentős hányadát az Intézet 
átépítésének személyes ellenőrzése, építés-
szakmai megbeszélései képezték, s gyakorla-
tilag az intézetvezetés napi gondjai, felelőssége 
rám hárultak. Ezek azonban intézeti gondjaink 
voltak, amik nem akadályozhatták a traumato-
lógia és a kézsebészet szervezésének, fejlődé-
sének dicsőséges folytatását. 

A ’80-as évekre kialakult a teljes országos 
hálózat mindkét szakterületen. Az egyetemi, 
a megyei és a városi baleseti és kézsebészeti 
osztályokon bármilyen súlyosságú sérüléssel 
érkező beteg azonosan korszerű, magas szintű 
ellátásban részesülhetett. Kitűnő képzettségű 
szakmai vezetők nevét kellene itt felsorolnom, 
de ma nem ez feladatom. Az egyetemi klini-
kákon büszkén helyezték ki a TRAUMATOLÓ-
GIAI TANSZÉK táblát, jelezve, hogy mindenütt 
elkezdődött a szakma magas szintű oktatása. 

A	kongresszus-szervező	Manninger	Jenő	
A kezdetektől rendkívül fontosnak tartotta, 

hogy elért eredményeinket tudományos ülé-
seken, hazai és külföldi kongresszusokon, köz-
leményekben publikáljuk. Soha nem feledhető, 
hogy a fiatal orvosokkal mindig elment az első, 
második külföldi kongresszusra, ahol – termé-
szetesen – előadással kellett szerepelni, első-
sorban – a kezdeti időszakban – német nyelv-
területeken. Érdekes dialektusban felolvasott 
előadásainkat valahogy elmondtuk, de kicsire 
zsugorodtunk a kérdéseknél. Rövid válaszainkat 
még csak fogalmaztuk a fejünkben, amikor Ő 
mögénk állt, s elmondta a választ, válaszokat. 

Mind a Magyar Traumatológus Társaság, 
mind az általa alapított Kézsebészeti Szekció 
évente hazai, minden 3. évben nemzetközi 
kongresszust szervezett, ezeken belül a Fi-
atal Orvosok Fórumával. A kongresszusokra 
rendszeresen meghívtuk a két szakma legkitű-
nőbb európai képviselőit. Így tovább mélyítette 
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kapcsolatrendszerünket, újabb fogadóhelyeket 
kiépítve, tanulmányutak céljából a fiataloknak. 
Minden lehetőséget megragadott ösztöndíjat 
utak elérésére. 

Ebben messze vezetett a Bécsi Lorenz 
Böhler Kórház, ahol évtizedek alatt – minden 
esetben Manninger professzor személyes köz-
benjárására – fiatal magyar traumatológusok 
sokasága hospitált 3–3 hónapot munkavállalás 
lehetőségével. Kitűnő kapcsolatrendszerünk 
volt a kezdetektől az ortopéd szakterülettel, 
az Intézetnek mindig volt saját ortopédiai osz-
tálya! 

Az Intézet 25. éves jubileumát még a Ba-
ross utcában értük meg. Eredményeinket 
így értékeltük: Beérett a gyümölcs, melynek 
egyik magvetője, a legtudatosabb ápolója 
Manninger	Jenő volt.

Az Intézet vendégkönyve, az első 25 évben, 
a világ minden részéből érkező, s munkánkat, 
módszereinket tanulmányozó híres szakem-
berek, professzorok, főorvosok, egészségügyi 
szervezők, politikusok, katonai egészségügyiek 
– inclusive NATO – továbbá az intézetben ta-
nult, hospitáló hazai és külföldi orvosok soka-
ságának névkártyáját, hosszú, a nálunk látot-
takat elismerően méltató írásaikat tartalmazza. 

Tudományos	munkássága	
Tudományos vezetőként is következetes 

volt! Az intézet tagjainak kötelező volt a folya-
matos tudományos tevékenység! Meghatáro-
zott témakörökben dolgozva készültek egy-egy 
aktuális hazai, vagy külföldi kongresszusra, köz-
lemények írására. Elvárásai közé tartozott, hogy 
a tudományhoz vonzódó kollégák tudományos 
fokozatot szerezzenek, ezzel megkönnyítette 
számukra a későbbi vezető állások elnyerését. 
Tervszerűen felépített munkájának köszönhető, 
hogy intézetünk már akkor ismert és elismert 
volt Európában, amikor a ma politikusai legfel-
jebb a térképről ismerték Európát! 

Tudományos tevékenysége is igen tág körű 
volt. 1953-ban alapította meg a combnyaktö-
réssel foglalkozó munkacsoportot, amelynek 
tagjai büszkék arra, hogy eredményeiket nem-
csak Európában, hanem más földrészeken is el-
ismerik. Tevékenységükről magyar, német és 
angol nyelvű monográfiák, közlemények so-
kasága nyújt újabb és újabb ismereteket. Itt, 
személyesen, de főleg írásmunkáiban, so-
kakat meggyőzött arról, hogy – idézem őt: „A 

combfejnek a legjobb helye a csípőízületben 
van” – mondta ezt olyan időszakban, amikor a 
csípőprotézisek implantálását nem feltétlenül 
csak szakmai érvek indikálták…! Ez a téma – 
sajnos – napjainkig meghatározó érv (!) lett az 
önálló traumatológia létének, s olyan út meg-
választásának, mely ellentétes a baleseti se-
bészet kívánatos irányával. Elvárta, hogy az In-
tézet minden szakterületén, a speciális té-
mákban is működjenek tudományos teamek, 
s tevékenységüket anyagi támogatással, OTKA, 
ETT, és más pályázatok elérésével segítette.

1984-ben visszatérhettünk gyönyörűen 
helyreállított új Intézetünkbe, s folytatódha-
tott annak a csodálatos feladat-együttesnek 
a csúcsra juttatása, amelyet nagy elődeink el-
kezdtek 1956-ban. 

Az intézet átadási ünnepsége közös élmé-
nyünk volt!

Megépült a helikopter leszálló, melyet II. 
János Pál pápa látogatásakor is használtak. Fel-
újított műtőrendszer – szkafander műtő a pro-
tézis műtétekhez – várt bennünket. Az új Inté-
zetben továbbfejlesztette a Baleseti Rehabilitá-
ciós Osztályt, amelyet a ’60-as években Egyed 
Béla főorvos úrral hoztak létre. Az osztály mun-
kája nélkül sem a mozgásszervi traumatológi-
ában, sem a kézsebészetben nem lehet ered-
ményesen működni. Kitűnő gyógytornászok 
sora nőtt fel abban az „iskolapadban”.

Manninger Jenő a kezdetektől, havi egy al-
kalommal, több óra hosszat együtt vizsgálta a 
budapesti és a vidéki hálózatból az orvosokkal 
együtt érkező problematikusabb eseteket, s 
együtt alakították ki a kezelési koncepciót. Ez a 
hagyomány ma is él, működik, talán az utolsó a 
daliás időkből…! 

Manninger Jenő professzor úr még öt évig, 
1989-ig élvezhette újjáépített „otthonát”, az új 
intézetet, hiszen élete nagy részét itt élte le, az 
50-es években, az intézetben lakott családjával, 
kicsiny gyermekeivel. 

Professzor úr munkásságát számos hazai 
és külföldi kitüntetéssel ismerték el, ezek 
közül is kiemelkedik néhány: 

1984: „Kiváló orvos”; 1974: Munka Ér-
demrend arany fokozat; 1982: Szolgálati ér-
demérem; 1985: Magyar Népköztársaság kar-
dokkal ékesített csillagrendje; 1989: Ma-
gyar Népköztársaság babérkoszorúval ékesí-
tett zászlórendje; 1992: A kézsebészet pionírja 
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(Pioneer of Hand Surgery) – a kézsebészet ma-
gyarországi fejlesztéséért adományozta az 
IFSSH (International Federation of Societies 
for Surgery of the Hand); 1998: Batthány–
Strattmann díj; 2000: Európai Baleseti Tár-
saság Jubileumi diploma; 2003: Koós Aurél em-
lékérem; 2004: Lumnitzer Sándor emlékérem; 
2005: Semmelweis díj. 

Szerteágazó elfoglaltságai mellett szak-
mánk különböző testületeiben is vezető felada-
tokat látott el. Több magyar orvostudományi 
társaság, Szakmai Kollégium tagja, vezetőségi 
tagja és elnöke volt. Vezette a Magyar Trauma-
tológus Társaságot, a Kézsebészeti Szekciót, a 
Szakmai Kollégiumot. Évekig főszerkesztője volt 
szaklapunknak: Magyar Traumatológia Orto-
pédia Kézsebészet Plasztikai Sebészet. Külön ki-
emelt említést érdemel külföldi szakmapolitikai 
szerepvállalása is: Tudományos tanácsadó az 
Osztrák Balesetsebészeti Társaságban, egyéni 
levelező tag a Nemzetközi Sebész, Ortopéd 
és Traumatológus Társaságban (SICOT), leve-
lező tagja, a Német nyelvű Kézsebészeti Társa-
ságnak (DAH). Tiszteletbeli tagja, a Német Se-
bész Társaságnak, az NDK Katonai Traumato-
lógus Társaságnak, a Bolgár Ortopéd és Trau-
matológus Társaságnak és az Osztrák Baleset-
sebészeti Társaságnak. 

Dr.	 Manninger	 Jenő profesz-
szorról, az EMBER-ről, az ORVOS-ról, a 
TANÍTÓMESTER-ről az előadásomban sok 
mindent próbáltam elmondani! Az impozáns 
megjelenésű, erőt és erélyt sugárzó, hittel és 
szakmai alázattal, hazaszeretettel megáldott 
ember szinte nem ismerte a lehetetlent, ha va-
lamilyen célt kitűzött. Családszerető, hagyo-
mánytisztelő ember volt, társaságban kedves, 
kedélyes, aki ismerte a humort, az élet vidá-
mabb oldalát is. Nagyon megbecsülte azt a 
kevés időt, amit szerettei körében tölthetett, 
hiszen orvos-léte domináns részét intézetünk 
falai között élte le. 

Figyelemmel kísérte munkatársai életét, 
gondjainkat, bajainkat, s ahol tudott segített. 
Tudta, megélte, s ezt mondta is nekünk: „a mi 
szakmánkat csak erre beállított lelkületű ember 
képes elvégezni, s csak akkor, ha rendezett, 
nyugodt családi háttér, megértő házastárs és 
gyerekek vannak mellettünk.” Hitvese, Túróczy 
Erzsébet tanárnő, s szeretett gyermekei: Er-
zsébet, Jenő, Miklós ilyen hátteret adtak a 
férjnek, az apának. 

 
Azon szerencsés kevesek közé tartozott, akik 
két új szakterület – a szervezett „korszerű” bal-
eseti sebészet és a kézsebészet – születésének 
és kiterebélyesedésének tevékeny és megha-
tározó részese lehetett. Mindkét szakmában 
elévülhetetlen érdemeket szerzett és mara-
dandót alkotott.

A gyógyító munka terén iskolát teremtett: 
eredményes tevékenységének alapját az egy-
kori tanítómesterétől, Entz professzortól tanult 
szigorú orvos-etikai elvek, a szilárd alapokon 
nyugvó szakmai tudás és otthonról hozott hittel 
áldott orvosi lelkiismerete képezte.

Az orvosi hivatás gyakorlásában nagy 
orvoselődjéhez, Manninger Vilmoshoz hasonlí-
tott, mint orvos, rendkívül precíz, következetes, 
szigorú volt! E munkából kizárta a könnyed-
séget, mint számos végzetes hiba forrását. Ma-
gától is, munkatársaitól is maximális elhivatott-
ságot, kizárólag az optimális sérült és betegel-
látást, a teljes értékű szakmaiságot megköve-
telte. Nem tűrte a fegyelmezetlenséget, s ezt 
időnként „hangosan” szóvá is tette!

 Az intézet első főigazgatója, Szántó 
György professzor idejekorán észrevette, 
hogy a szakma, s az intézet fejlesztésében el-
sősorban Manninger Jenőre kell támasz-
kodnia, a számos utódjelölt – önjelölt – közül! 
Manninger Jenő előrelátó érzékenységgel rea-
gált minden új eljárásra, a szakma előremutató 
változásaira.

Hazánkban úttörője volt a műtéti töréske-
zelésnek, az AO szisztéma meghonosításának 
és elterjesztésének, de sohasem mellőzte a 
klasszikus töréskezelés magas szinten tartását. 
Számos új operatív módszert elsőként alkalma-
zott hazánkban. Nevéhez fűződik az első csí-
pőízületi protézis beültetése, a gerincsérültek 
operatív kezelésének kezdeményezése, a klasz-
szikus hüvelykujj pótlás elterjesztése.

Elévülhetetlen érdemeket szerzett az ok-
tató-továbbképző munkában is. Több évti-
zeden keresztül, évenként szervezett munka-
társaival különböző szintű tanfolyamokat a 
baleseti sebészet, s a speciális szakmák téma-
köreiben, 1962-től számos témakörban tar-
tott magas szintű előadásokat Traumatológiai 
Tanszékünkön, az egykori OTKI–OTE–Haynal 
Imre Egészségtudományi Egyetem tanfolya-
main. Gyakori vendégünk volt az AO részéről H. 
Willenegger professzor, aki felterjesztésünkre 
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kormánykitüntetésben részesült. 
Rendkívüli figyelmet fordított az országos 

traumatológiai hálózat folyamatos szervezé-
sére, a helyi intézmények szakmai segítésére. 
Ezáltal az országos intézet naprakész ismere-
tekkel rendelkezett szakmai vonatkozású kérdé-
sekről, s ezzel segítette – akkor még igényelték 
(!) – a szakminisztérium munkáját! 

Vérében volt a tanítás szeretete! Tanított 
a kórteremben, a folyosón, utazások közben, 
mindenütt! Elvárta munkatársaitól, hogy el-
méleti ismeretanyagunk „naprakész” legyen! 
Mindannyiunkból a legtöbbet, a legjobbat 
akarta kihozni.

Még haragosai is elismerték, hogy a számos 
felelősségteljes feladat egy időben való telje-
sítése már-már embertelen méreteket öltött 
nála, de csinálta, kemény, eltökélt és elhivatott 
felelősség-tudattal, még 70 éves korában is.

Rajta kívül kevés ember mert úgy tárgyalni 
az intézetért az Egészségügyi Minisztériumban, 
s más hivatalos intézményekben, mint Ő tette. 
Nem tudta elviselni a nyájas, sokat beszélő, az 
ígérgető, „jóindulatú” hivatalnokokat, tiszt-
ségviselőket, a felelős beosztásban feszítőket. 
Szállóigévé vált mondása: „Tudjátok, a po-
kolba vezető út az „ilyen” jóindulattal van ki-
kövezve”!!!

Barátaim!
Egy-egy új szakterület kivirágzását, „be-

érését”, kiteljesedését már a következő gene-
rációk élvezik, de soha ne feledkezzünk meg 
arról, aki a magot elültette.

Manninger	Jenő utódlása lényegében már 
jóval nyugdíjazása előtt eldőlt: az Egészség-
ügyi Miniszter érdeklődésére engem nevezett 
meg utódnak! Ekkor már 10 éve a Kézsebészeti 
Osztály vezetője, s Manninger Jenő általános 
és gyógyító főigazgató helyettese voltam. Em-
beri nagyságára, etikus magatartására jellemző 
volt, hogy 1988-ban, egy évvel a vezetés terve-
zett átadása előtt behívott a szobájába, s a kö-
vetkezőket mondta: „Közeledik a vezetőváltás 
ideje. 30 év alatt láthattad, mit jelent itt ve-
zetőnek lenni, nem veszel zsákbamacskát. Az 
időd és az energiád nagy része az értetlen hi-
vatalnokokkal, gazdasági „szakemberekkel” 
való idegölő vitatkozással telik el, s az ember 
boldog, ha néha egy-két műtétre jut ideje. „Te 
sem fogod a baleseti sebészetet és a kézse-
bészetet teljes munkaidőben, a napi műtéti 

gyakorlatban, tevőlegesen művelni.” Majd 
megkérdezte: „Mit tartanál meg magadnak 
a legszívesebben a napi gyakorlat, s a tudo-
mány szempontjából?” Lehetőség: 1) Az évti-
zedek óta működő „combnyak” teamhez csat-
lakozni, vagy 2) A kézsebészetet továbbfejlesz-
teni? Gondolkodás nélkül a kézsebészetet vá-
lasztottam! Miért? Abban az időben már 3 év-
tizede gyakorló kézsebész voltam; ebből a té-
mából készült a kandidátusi és az MTA Doktori 
értekezésem; e szakmában lettem ismert több 
földrészen, s ami a legfontosabb: az Ő comb-
nyak-kutatásainak eredményei Európán is túl-
jutottak, nevéhez fűződik, akárcsak a modern 
kézsebészet létrehozása. Nyilvánvaló, hogy 
mindkét téma sok-sok örömöt, szakmai kielé-
gülést jelentett számára, de a választást mégis 
rám bízta! 

Meggyőződésem, hogy tudta, mit fogok 
választani, s az elkövetkező – még együtt töl-
tött években – féltő figyelemmel kísérte mun-
kámat, és sohasem befolyásolta döntéseimet. 
Az én 1989 utáni eredményeim sem valósul-
hattak volna meg Manninger Jenő nélkül, pedig 
az igazi financiális gondok az egészségügyben 
az én vezetői időszakomban váltak katasztrofá-
lissá, s a csúcsra jutott szakmák a bekövetkező 
rendelkezéseknek köszönhetően már ekkor a 
stagnálás, majd a visszalépés irányába moz-
dultak el, és ez a folyamat a mai napig sem állt 
meg!

A nyugállományában még mindennaposan 
intézetében megjelenő Professzor úr még lát-
hatta munkája egy-egy felcsillanó eredményét, 
de a hanyatló út jelei már általa is érezhetőek 
voltak. 

Az akkori nehéz munkában segítségemre 
voltak vezető-társaim: Fekete Károly, Salacz 
Tamás, Szita János és több kitűnő orvosom, ál-
taluk, velük még tartottuk európai pozíciónkat 
mindkét szakterületünkön. 

Néhány pozitív szerkezeti változás „be-
érését” még örömmel éltük meg: 

1989: Alapító tagja voltam az Európai Kéz-
sebészeti Társaságok Szövetségének, melyben 
szakvizsgáztató tag és magyar delegátus 
lettem. 

1990: Alapító tagja voltam az Európai Trau-
matológus Társaságnak

1991: Tanszékünk új neve: TRAUMATOLÓ-
GIAI ÉS KÉZSEBÉSZETI TANSZÉK lett.

1991: Létrehoztuk a MAGYAR KÉZSEBÉSZETI 
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TÁRSASÁGOT 
1993: Elértem, hogy Európában az elsők kö-

zött megszületett a KÉZSEBÉSZETI SZAKVIZSGA. 
1994: Az Európai Traumatológus Társaság 

I. Kongresszusát szerveztem, Budapesten, az 
akkori időben rekordnak számító 860 résztve-
vővel. 

1995: A I. Európai Kézsebészeti Tovább-
képző tanfolyamot szerveztem Budapestre 
(FESSH). 

2004: az IFSSH (Kézsebészeti Világszö-
vetség) IX. Kongresszusát szerveztem, Buda-
pesten, ahol én is megkaptam az IFSSH „Kézse-
bészet Úttörője” kitüntetését.

Igen, ezek a későbben beérő gyümöl-
csök mind, mind abból az áldott magból 
keltek ki, amelyet Tanítómesterünk ültetett 
el, s talán a legtöbb amit róla elmondhatunk: 
MANNINGER JENŐ ISKOLÁT TEREMTETT! 

S	mit	hozott	a	XXI.	század?	
A rendszerváltozás első évtizedét követően 

a hibás „decentralizálás” miatt megkezdődött 
az Országos Traumatológiai Intézet utódjának, 
tudatos, módszeres tönkretétele, fokról-fokra 
haladva a felszámolása felé. 

1) Megszüntetésre került a HIETE, a 
posztgraduális orvostovábbképzés központja, 
s vele együtt a Traumatológiai és Kézsebészeti 
Tanszék. Ezáltal megszűntek a központi tovább-
képző, szintentartó, szakvizsga előkészítő tanfo-
lyamok. A kézsebészeti bázis tanfolyamokat a 
vidéki Egyetemek Traumatológiai és Kézsebé-
szeti Klinikái kezdték el szervezni a Magyar Kéz-
sebész Társaság megbízásából. Ez a rendszer az 
évek során folyamatosan csökkentette az ér-
deklődést e szakma iránt.

2) Az Országos Intézet ágyszámát le-
csökkentve, helyet készítve a Mentőkórháznak, 
azt az Intézetbe költöztetve megindult az át-
alakítás egy sürgősségi, nagy akut kórház irá-
nyába. A sürgősségi intézetté alakítás elvégzé-
sére egy sem a traumatológiához, sem a kéz-
sebészethez nem értő menedzser-vezetőt ne-
veztek ki, aki a politikai és a rossz pénzügyi uta-
sítások szolgai végrehajtója volt. Ekkor már a 
gyakorlati országos funkciókat eltörölték, de 
nevében még meghagyták, mint Országos Bal-
eseti és Sürgősségi Intézetet.

3) A munkaidőt műszakosították, ezzel sze-
mélytelenné téve a betegellátást, ellehetetle-
nítve a kongresszusi részvételeket, megnehezítve 

a tanfolyamokon, továbbképzéseken való részvé-
telt. 

4) A végső csapás 2007-ben érte az In-
tézetet, amikor Molnár Lajos miniszter jog-
utód nélkül megszüntette, s ezzel egy nem-
zeti kincset dobott ki az ablakon, biztos irányt 
szabva a szakma visszafejlődésének!

5) Az önálló kézsebészeti osztály nap-
jainkban feleannyi ággyal, kevés orvossal mű-
ködik, amin gyakorlatilag sürgősségi kézsebé-
szeti ellátás folyik. Megszűntek a replantációk, 
a mikrosebészeti műtéti tevékenység, a több 
team-ben végzett nagy helyreállító beavatko-
zások, a speciális műtétek. Helyette újra felfe-
dezték „az elfelejtett jó műtétet” az amputá-
ciót.

6) Megszüntették az önálló traumato-
lógiai szakvizsgát – amelyért Manninger Jenő 
annyit küzdött – s összeolvasztották az ortopé-
diával. Napjainkra már kiderült, hogy ez a közös 
szakorvosképzés sem a traumatológia, sem az 
ortopédia önálló műveléséhez nem nyújt meg-
felelő kiképzést. De hát az EU vezető országa-
iban (angol, francia) ez a gyakorlat, s ugyebár 
az erősebb kutya ……ugat!

7) Mindezen intézkedések következ-
tében csökken a kollégák lelkesedése, a publi-
kációk, s a kongresszusi részvételek száma, ke-
vesebben jelentkeznek szakvizsgára, s ezekre a 
nehéz, de gyönyörű szakmák művelésére!

Manninger	 Jenő életének utolsó szaka-
szában mélységes csalódottságot érezve, szo-
morúan élte meg ezeket a negatív változásokat. 
A ’60-as években elindított, a ’70-es ’80-as 
években kiteljesedett, megerősödött, a ’90-es 
években csúcsra jutott két gyönyörű szakma 
XXI. századi módszeres tönkretétele, látható 
hanyatlása, értékeinket elvesztő, ellehetetlení-
tése mélységesen elkeserítette.

Az országos hálózatban szép lassan leveszik 
a „Kézsebészet” táblákat, miközben a „gazdag 
nyugat”, Ausztria – nálunk fél évszázaddal ké-
sőbb – büszkén megalakította az első kézsebé-
szeti osztályt Bécsben, s tervezik a kézsebészeti 
szakvizsga lehetőségét (nálunk 1993-óta létezik 
a kézsebészeti szakvizsga….)!

E szomorú, nemzetrontó, elért szakmai ér-
tékeinket eltékozló valóságban mi is csak re-
ménykedhetünk, hogy a két önálló szakma 
– baleseti sebészet és kézsebészet – melye-
kért Manninger Jenő a Tanítómester oly sokat 
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küzdött, fáradozott, a mai kor értetlensége, a 
rosszirányú változtatni akarás, a döntéshozók ál-
dozatává válna!!

Nemzeti nagy költőnk szavai jutnak 
eszembe: 

„A tehetetlen kor jött el, puhaságra seré-
nyebb 

Gyermekek álltak elő az erősebb jámbor 
apáktól.”

Vörösmarty Mihály: Zalán futása, első 
ének, 1823-24

Szomorúan kérdezem: Így van ez? Vajon ez 
az oka a jelenkor tehetetlenségének? Igaz lesz 
egyes „semmiemberek” hitvallása?: „Merjünk 
kicsik lenni? – vagy ismét Vörösmarty Mihályt 
idézve: „Ez hát a Sors és nincs vég semmiben?”

Magyar Sorsunk bizonyítja, hogy e gondo-
latba nem szabad beletörődni! Manninger Je-
nővel együtt vallom: „A remény hal meg utol-
jára”. A „receptet” – ugyanebben a költe-
ményben – ölünkbe helyezi a Költő: 

„Mi dolgunk a világon? Küzdeni
Erőnk szerint a legnemesbekért.
Előttünk egy nemzetnek sorsa áll.
Ha azt kivíttuk a mély süllyedésből
S a szellemharcok tiszta sugaránál
Olyan magasra tettük, mint lehet,
Mondhatjuk, térvén őseink porához:
Köszönjük élet! áldomásidat,

Ez jó mulatság, férfi munka volt!”

Vörösmarty Mihály: Gondolatok a könyv-
tárban, 1844

Tisztelt Hallgatóság! Barátaim!

Végezetül ismételten hálásan köszönöm 
a megtisztelő kitüntetést, a Manninger 
Jenő díjat. Engedjék meg, hogy befejezésül 
Manninger Jenő egyik kedvenc versének egy 
rövid szakaszát idézzem, melyet – édesanyjára 
gondolva – doktori értekezésének mottójául 
választott: 

  Még most is látom a kezét,
  hogy ágazott az ujja szét,
  oly szeliden, mint ágtól ág
  vagy halkan elvál öt barát,
  kik váltan is segítgetik
  egymást egy messze életig.

Babits Mihály: Játszottam a kezével

Köszönöm a figyelmet!


