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Dr. Feczkó József

HALOTTAINK

1940. szeptember 22-én születe   Irotán a magyarlakta Felvidéken, 
és nem volt könnyű gyermekkora, mert a családdal együ   végigjárta azt 
a göröngyös utat, amit az anyaországba, Miskolcra költözés jelente  . 
Az általános iskola, és a gimnáziumi ére  ségi után 1965-ben – felesé-
gével együ   – a Semmelweis Orvostudományi Egyetemen szerze   
diplomát. Az akkori álláslehetőségek szétválaszto  ák a családot: Ágnes 
Budapesten kezde   dolgozni, i   nevelte a kis Ágit, Jóska pedig Balas-
sagyarmaton, a Sebészeten kapo   állást. Mivel lakást nem kapo  , egy 
kis kórteremben lako  . Hetenként 5–7 napot ügyelt, de nemcsak a 
sebészeten, hanem az orr–fül–gégészeten, gyermeksebészeten, szemé-
szeten, urológián, még a fertőző és gyermekosztályon is. Hatalmas álta-
lános orvosi tapasztalatot szerze  , és a teljes körű sebésze   alapképzés 
melle   manualitását a határterületen is bővíte  e, mert délutánonként 
ezeken az osztályokon is asszisztált.

A kemény kiképzés két évig tarto  , majd a Péterfy Kórházban Dr. Oberna Ferenc főorvos Trau-
matológiai és Sebésze   Osztályán folyta  a munkáját. Főnökében kitűnő tanítómesterre talált, aki 
a sebészet melle   ú  örője volt a magyar traumatológia kialakításának. Feczkó doktor asszisztál-
hato   az országban akkor még ismeretlen, Cloward és Robinson technikákkal végze   nyaki gerinc 
stabilizáló műtétekben. 1968-ban részt ve   a hazai első csípőprotézis McKee–Ferrar szerin   beül-
tetésében is. Az operatőr Oberna Ferenc volt, és a bemutató műtétet partról fi gyelők közö   Riskó 
Tibor és Manninger Jenő is jelen volt. 

A Péterfy Kórház csapatára az innova  v munka mindig jellemző volt. Az elsősorban konzer-
va  v kezelésre készült és szabadalmaztato   Oberna-féle extenziós traumatológiai asztal nem-
zetközi elismerésnek örvende  , amelyet később az opera  v töréskezelés elterjedése válto   fel. 
Oberna főorvos korai halála után Berentey professzor ve  e át az osztályt, e  ől kezdve a törés-
kezelés elméle   és gyakorla   kutatása, fejlesztése még intenzívebben megindult, és a csapatnak 
Feczkó doktor oszlopos tagja volt. 

1973-ban kidolgozták az elreteszelő velőűrszegezés technikáját saját fejlesztésű célzókészü-
lékkel, és novemberben végezték az első hazai elreteszelő velőűrszegezést. 1975-ben kifejlesz-
te  ék a B–  pusú bokatörés rögzítésére ideális karmos lemezt, és rendszerezték a bokatörés 
kezelésének általános elméletét. Ezekről számos hazai és külföldi publikációt jelente  ek meg, 
innovációs díjat is nyertek. A 80–90-es években kiterjeszte  ék a reteszes velőűrszegezés techni-
káját a femur csípőtáji és térdtáji töréseinek kezelésére is: ekkor születe   meg a Fi–szeg, majd a 
retrográd, a genocephalicus szeg, a humerus szeg később a TWX  biaszeg és a mágneses célzás, 
amit a világon elsőként szabadalmazta  ak! Ezek melle   ú  örő szerepet vállalt a thoracolumbalis 
gerinctörések hátsó stabilizálásában az általa kifejleszte   „Egri lemezzel”, ami 1987-ben vált elér-
hetővé az általános gyakorlat számára. 
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Közben folyamatosan képezte magát: AO tanfolyamokat végze   i  hon és külföldön, majd 
ösztöndíjjal tartós angliai továbbképzésen ve   részt. Az ország első Traumatológiai Tanszékének 
megalakulásakor Berentey professzor kórházi helye  eseként a Balese   Sebészet „szürke emi-
nenciásaként”, műtővezetőként biztos há  ért jelente   a klinikai munka számára. Az egyetemi 
oktatásban magyar és angol nyelven előadóként ve   részt. Később fejezeteket írt a Flautner és 
Sárváry szerkesztésében megjelent „Sebészet és traumatológia” című egyetemi tankönyvbe. Az 
elméle   képzés melle   a magyar és angol hallgatók gyakorla   oktatásából is kive  e részét. A 
műtősnők traumatológiai képzését csaknem 30 évig veze  e, és ehhez traumatológiai jegyzetet is 
írt. Az OBSI megszűnése és az új Péterfy Balese   Központ kialakítása során műtőfelelősként nagy 
szerepet vállalt a folyamatos és zavartalan munka biztosításában. 

Pályafutása ala   több mint negyven közleménye, könyve és könyvrészlete jelent meg szám-
talan előadása melle  . 

Jóskával ke  őnk közö   – a traumatológia melle  , amely mindke  őnk életében az első helyet 
foglalta el – a magánéletben is szoros kapcsolat alakult ki. Családilag együ   jártunk nyáron vízi tú-
rákra, télen síelni, majd a gyerekek kirepülése után is rendszeresen találkoztunk és megbeszéltük 
az élet aktuális dolgait. Ez most év végén eltolódo   a 2019-es év elejére, és a szervezés közben 
értesültünk, hogy mi történt. Bizarr gondolat, de halála is a jó traumatológustól elvárható módon 
– gyorsan, fájdalom és szenvedés nélkül – következe   be. A minden évben megrendeze   nagy 
családi karácsonyi vacsora Jóskáéknál az idén is nagyon jó hangulatban zajlo   le, és a következő 3 
napban mindkét gyerekével, 6 unokájával és a közeli-távolabbi rokonság csaknem minden tagjával 
találkozo  . Előző este feleségével, Ágnessel, még sokáig beszélge  ek és örültek az együ  létnek, 
majd nyugovóra tértek. Másnap reggel Ágnes mikor felébredt, felkelt, de Jóska még nem akart fel-
kelni, kicsit még szenderge  . Egy óra múlva Ágnes megelégelte a lustálkodást, és benéze   hozzá, 
hogy felébressze – de már nem lehete  . 

Jóska teljes életet élt. Kevés emberről lehet elmondani, hogy ily mértékben felvállalta a fe-
lelősséget, mint ő – munkatársként a munkahelyén, és férjként, apaként a családi életben. Vele 
könnyű volt az élet, mert segíte  e, vigyázta a környezetét. Neki tényleg hinni lehete  , mert 
mindig azt mondta, amit gondolt, amiről meg volt győződve. Egyenes és jóindulatú volt, logikus 
és lényeglátó. Szere  e az életet, de nem alkudozo  , kész volt elfogadni a súlyos törvényeket is. 

És megadato   neki az a kegyelem, hogy a saját halálát nem élte meg. Tekintsük ezt isteni aján-
déknak, amit szép és teljes életével kiérdemelt. 

Nyugodj békében Jóska!

Prof. Dr. Sárváry András
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Drága Barátom, Pista!

Szeptember 9-én kora reggel csörgö   a telefonom és benne a 
rövid, döbbenetes, felfoghatatlan hírrel, hogy éjjel váratlanul távoztál 
közülünk. Pár nappal azután, hogy még beszélge  ünk, terveztünk közös 
dolgokat, teendőket a társaság vezetőségében, a Manninger Alapít-
ványban. 

Pillanatok ala   elő  em volt az a közel harminc év, amit munkában 
együ   töltö  ünk és ma már sajnos múlt időben kell mondanom, hogy 
harminc év barátság kötö   össze minket. 

A megszámlálhatatlan közös kórházi és kórházon kívüli élmény közül 
a DrRock zenekar jö   először elő emlékeimből. Te voltál az alapítója, motorja, lelke. És minden 
koncerten énekeltél egy Omega dalt azon a jellegzetes, mély hangodon, ami talán jellemezte 
egész életedet, érzéseidet. Az „Addig élj” című Omega dal így kezdődik: „Annyi mindent megál-
modtál, Vörös már a szemed, Mégis mindent újraálmodsz”. 

Te is vidékről kerültél fel az országos intézetbe, és álmodtál és újraálmodtál szakmai sikert, 
elismerést. És dolgoztál, te  él érte, fáradhatatlanul. Felsorolni is nehéz, amit megálmodtál és 
megvalósíto  ál az intézetben 30 év ala  . Előadásaidnak és közleményeidnek a felsorolása olda-
lakat tenne ki. Kuta  ál, tudományos munkát végeztél, aminek betetőzése volt 2011-ben a doktori 
fokozat, a PhD elnyerése. 

Szerkeszte  él és írtál számtalan jegyzetet, könyvet, melyekből a felnövekvő traumatológus 
szakorvos-jelöltek tanulha  ak, nevelődhe  ek. 

Kísérleteztél, hogyan, milyen módszerrel lehet jobban gyógyítani a betegeket, innovációs 
munkád egyedülálló az Intézet történetében. Még életedben elérhe  ed azt, hogy egy-egy általad 
kifejleszte   és a mindennapi munkánkban használt implantátum a nevedet viseli. A „Kádas-
fi xateur”, a „Kádas-csavar” már fogalommá vált. 

És közben tanultál és taníto  ál. Tanultál, amikor előre kelle   lépned, mert a mai világban nem 
elegendő traumatológusnak lenni, meg kell tanulni a társszakmát, az ortopédiát is. Nem fi atal 
fejjel megtanultad. És taníto  ad a fi atalokat. O   álltak melle  ed és mögö  ed, szere  ek,  sz-
teltek. Még akkor is taníto  ad őket, amikor már a Rehabilitációs Intézetben veze  ed az Ortopéd 
Osztályt. A fi atalok mentek utánad Tőled tanulni. 

Tanítómestered, mint oly sokunknak, Manninger Jenő Professzor Úr volt. Órákat töltö  ünk 
a szobájában a combnyaktörö   betegek röntgenfelvételeit elemezve és én is csak most értem 
meg, mennyi mindent tanultunk akkor, nem csupán a szakmát, hanem mindazt, amiért érdemes 
orvosnak, traumatológusnak lenni. Együ   voltunk tagjai a Professzor Úr által alapíto   Alapít-
ványnak. Meg  szteltetésnek ve  ed, hogy o   is dolgozhatsz.

Évekig tagja voltál a Magyar Traumatológus Társaság vezetőségének. Nélküled már a veze-
tőség sem lesz teljes, igazi. Hiányozni fogsz mellőlem, hiányozni fog mosolyod, biztatásod. 

Búcsú Dr. Kádas István főorvostól

(1958–2019)
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„Hosszú úton haladsz egyre, Csapzo   már a hajad, Elfáradsz, de újra kezded, Minden nap”- 
énekelted a dalban. Haladtál előre, elfáradtál, és szerete   intézetedben nem érhe  ed el, amiről 
30 évvel ezelő   álmodtál. De újra kezdted, minden nap, sohasem mutatva, hogy maradt benned 
keserűség. Nem érhe  ed el azt az intézetben, amit megérdemeltél volna.

„Nézd az utat! Feledd az álmaidat, Addig élj, amíg élni tudsz, Addig menj, amíg menni tudsz!”. 
Mintha Neked, Rólad írták volna ezt a refrént Omegás barátaid 45 évvel ezelő  .

És három évvel ezelő   lehetőséget kaptál arra, hogy 30 éves álmod valóra váltsd, vezetőként 
valósítsd meg azt, amire 30 évig készültél, tanultál. Feledted intéze   álmaidat, és megvalósíto  ad 
azt új munkahelyeden. Nekünk maradt a büszkeség, hogy i   nevelődtél és maradt a dicsőség 
Nálad. 

Mentél addig, ameddig tudtál és éltél addig, ameddig a Sors engedte. 

Reményik Sándor: Végrendelet című versével búcsúzom Tőled

Fáradságom adom az es   árnynak, 
Szívemet vissza a szivárványnak. 
Megnyugvásom a  szta csöndes égnek. 
Mosolygásom az őszi verőfénynek. 
Sok sötét  tkom rábízom a szélre, 
Semmit se várva és semmit se kérve. 
Kik üldöztek át tüskén, vad bozóton: 
Kétségem az örvényekbe szórom. 
A holtam után ne keressetek, 
Leszek sehol – és mindenü   leszek.

Nyugodj békében drága Pista, Isten Veled!

Dr. Flóris István


