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KÖNYVISMERTETÉS

Az íróasztalom előtt ülök – egykori Országos Intézetünkben – s meghatottan tartom bal ke-
zemben azt a fél évszázadot megélt, elnyűtt „Traumatológiai Jegyzet”-et, amelyet itt, e Házban, az 
önálló magyar baleseti sebészet szülőhelyén, az egykor-volt Országos Traumatológiai Intézetben 
írtak egykori tanítómestereim, s amelyből, mintegy imakönyvből, szívtuk magunkba egy születő 
új szakma, az önálló baleseti sebészet alapigéit. S jobb kezemet egy szép, új könyvre helyeztem, 
amelyet percekkel ezelőtt – a Nyomdából elhozva – nekem ajánlva tett elém Fekete Károly pro-
fesszor úr, régi kedves, ifjabb munkatársam, Barátom.

A mi egyetemista korunkban a baleseti sebészetről hallottunk egy előadást, s az egyetem álta-
lános sebészeti könyvében találtunk rövid fejezetet a sérüléstanról. Fiatal orvos korunkban pedig 
az első soraimban említett Traumatológiai Jegyzet volt az első írásos, összefoglaló anyag a bal-
eseti sebészetről. A baleseti sebészeti szakterület fejlődésével az orvostudományi egyetemeken 
is létrejöttek a Traumatológiai Tanszékek, s vezető professzoraik először az egyetemi sebész-tan-
könyvekben írt „Traumatológia” fejezettel, majd közös: Sebészet és Traumatológia tankönyvekkel 
tartottak lépést az éretté váló, fiatal, új orvosi szakterülettel, a baleseti sebészettel. E könyvek 
mellett születtek meg természetesen a szakorvos-képzés igényű tankönyvek és a továbbképzést 
segítő kézikönyvek.

Örömömet fokozta a gyönyörű megjelenésű könyv, s irigyelni kezdtem majdani olvasóit, a 
tudásra szomjas orvostanhallgatókat, akik egy kitűnően átgondolt és tartalmilag összeállított, a je-
lenkori balesetsebészet és az új, speciális szakterületek legjobbjai által megírt és megszerkesztett 
fejezetekből könnyen elsajátíthatják a korszerű sérültellátás alapvető tudnivalóit, s e témakörből 
jól felkészülve eredményes egyetemi vizsgát tehetnek.

A kitűnő fejezetek szerzőgárdájában örömmel ismerem fel a baleseti sebészet és a speciális 
szakterületek három generációjának képviselőit! A könyvből sugárzik a szerzők és a szerkesztők 
magas fokú szakmai tudása, szakmánk áldozatos szeretete. 

A könyv a MEDICINA KÖNYVKIADÓ már megszokott precizitásával, esztétikus gondozásában 
jelent meg, szemléletes rajzokkal, műtéti képekkel és ikonográfiás illusztrációkkal, röntgenfelvéte-
lekkel, stb. 

Szívből gratulálok az első önálló egyetemi TRAUMATOLÓGIA tankönyv elkészítésében és ki-
adásában fáradozó közreműködőknek, különösen a debrecenieknek a PRIORITÁS-hoz! 

Legyen e TANKÖNYV hasznos segítője az orvostanhallgatóknak, hogy közülük minél többen 
nyerjenek vonzalmat a baleseti sebészet iránt!
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