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Tisztelt Elnökség, Kedves Kollégák!

Mindenekelő   szeretném kifejezni örömömet, hogy önök elő   felidézhetem a 60 éves múltra 
visszatekintő magyar kézsebészet történetének néhány töredékét, hogy az i  abb kézsebész gene-
ráció is legalább részben megismerje gyönyörű szakmánk születésének körülményeit, fejlődését.

Az ’50-es évek
A II. Világháborút követően, a „vasfüggöny” mögö    Magyarországon, a poli  kai viszonyok 

nem te  ék lehetővé a szabad szakmai információcserét, szinte lehetetlen volt a személyes tapasz-
talatszerzés a nyuga   országokban, s a hidegháború időszakában folyamatos volt a félelem a III. 
Világháborútól. Ugyanakkor a háború után fellendülő ipar, a közlekedési forradalom, az o  honok 
újjáépítése, majd a barkácsolás elterjedése következtében ugrásszerűen emelkede   a súlyos kéz-
sérülések száma. 

Az Egészségügyi és a Honvédelmi Minisztérium vezetői ezért egy olyan intézet megalapítását 
határozták el, amelyben a gyógyító munka melle  , egységes elvek szerint oktatják a sérült-
ellátást, továbbképzik a szakorvosokat, megszervezik az egész országban a sebészetről leváló 
balese   sebésze   osztályok hálózatát, ellenőrzik azok munkáját, s a szakmai fejlődés érdekében 
tudományos-kutató munkát is végeznek.

E négyes feladatkörrel alapíto  ák meg 1956-ban az Országos Traumatológiai Intézetet, az 
1940-ben felépíte   Magdolna Balese   Kórházban. Első főigazgatója Szántó György, helye  ese 
Hőnig Vilmos volt (1. ábra). 

1. ábra   
Az Országos Traumatológiai Intézet megalapítása 1956. január 1.
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1956
Az új intézet első nagy próbatétele a nemze   forradalom sérültjeinek az ellátása volt, amelyet 

Kudász József – az intézetben működő I. Sebésze   Klinika professzora – irányíto  , Ravasz János 
docens és Manninger Jenő adjunktus közreműködésével. Az én sorsom is ekkor fonódo   össze az 
Intéze  el. V. éves voltam, s miután október 23-án a Rádió épületénél a képen látható T34-essel 
tes   érintkezésbe kerültem, a mentő az OTRI-ba szállíto  . A kezelőorvosom Manninger Jenő volt, 
aki később első tanítómesterem, atyai jóakaróm le  , melle  e dolgoztam 1989-ig, s életre szóló 
bará   kapcsolat alakult ki közö  ünk (2. ábra). 

2. ábra   
Kudász József, Ravasz János, Manninger Jenő

A forradalom leverése után, a poli  kai elszigeteltségünk csak nagyon lassan kezde   lazulni, az 
intézet vezetése elhatározta a szakmai tapasztalatcsere rendszerének kiépítését. 1958-ban Szántó 
György főigazgató meghívta intéze   látogatásra Lorenz Böhler professzort Bécsből, akit világszerte 
a klasszikus traumatológia pápájának tarto  ak. Böhler professzornak tetsze   az új intézet össze-
te   feladatrendszere, s mint egykori katonaorvos, szakmai programunk azon részével is egyetér-
te  , hogy a manuális szakterületeket művelő orvosok felkészítése egy esetleges háború tömeges 
polgári és katonai sérültjeinek ellátására, szerveze   formában, kötelező tanfolyamokon történik 
(3. ábra). Böhler felajánlo  a, hogy osztályán, évente 4 fi atal magyar orvost fogad 3–3 hónapos ta-
nulmányútra, teljes ellátással, szolid fi zetéssel. Böhler után az utódai is köve  ék ezt a gyakorlatot, 
így az ezredfordulóig közel 200 magyar traumatológus – nemcsak az intézetből, hanem az egész 
országból – dolgozhato  , tanulhato   Bécsben, a „BÖHLERÁJBAN”, ahogy egymás közö   neveztük. 

Az első tanulmányutat Manninger Jenő az OTRI adjunktusa kapta, 1958-ban. Lorenz Böhler 
látva Manninger fogékonyságát minden új dologra, javasolta neki, hogy látogassa meg a fi át, Jörg 
Böhlert is Linzben, akinek az o  ani osztályán már kezde   korszakát élte az opera  v töréskezelés, 
s a korszerű kézsebészet gyakorlata. Manninger még ugyanebben az évben részt ve   Jörg Böhler 
linzi kézsebésze   tanfolyamán, ahol megismerte a Bunnell-i iskola elméletét és gyakorlatát: a 
primer, defi ni  v sérültellátást, a vértelenség fontosságát, az atrauma  kus műté   technikát. E 
tanfolyamra 1961-ben eljuto   Pécsről Forgon Mihály professzor úr (4. ábra), később Kós Rudolf 
sebész professzor úr is. Manninger Jenő Linzből hazatérve megdöbbenve számolt be az o   látot-
takról, szembeállítva azt a mi elmarado  ságunkkal. 
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3. ábra   
1958. június, Lorenz Böhler látogatása az Országos Traumatológiai Intézetben

4. ábra   
Forgon Mihály 1961-ben részt ve   J. Böhler 7. Kézsebésze   Tanfolyamán, ahol S. Bunnell „primer defi ni  v ellátási” 

elvét okta  ák
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1959
Ezen előzmények után, 1959-ben Manninger Jenő adjunktus úr engedélyt kapo   Szántó 

György intézetvezető professzortól, hogy Mozgásszervi Traumatológiai Osztályán belül meg-
alapítsa hazánk első, szerveze   Kézsebésze   Egységét osztálya munkatársaival. Az osztály 
tagjainak, beosztásuknak megfelelően, valamennyi traumatológiai feladatot továbbra is teljes 
egészében teljesíteniük kelle  ! Az Osztály minden orvosa 3 hónapos tanulmányútra utazhato   
Jörg Böhler linzi Osztályára, az Arbeitsunfallkrankenhausba.

Én a Budapes   Orvostudományi Egyetemen 1958-ban végeztem, s a friss orvosi diplomámmal 
– Budapesten maradásom érdekében – az Országos Mentőszolgálatnál töltö  em be he   2×24 
órás állást. 1959 tavaszán kaptam telefonhívást az OTRI-ból, Manninger adjunktus kérdezte  e: 
„Tóni, akarsz-e hozzánk jönni dolgozni, most van egy megüresede   állásunk?” AKARTAM! Hogy 
mit éreztem akkor? Csak a gyermekkoromban belém olto   HIT csodás beteljesülését éreztem, s 
ma is áldom érte a MINDENHATÓT, hogy 60 év elteltével, ma is e csoda rabja vagyok! Így az osz-
tály munkatársai közö   én is helyet kaptam (5. ábra), s hamarosan én is egy 3 hónapos ausztriai 
tanulmányút részeként Jörg Böhler linzi tanfolyamán tanulha  am.

5. ábra   
Az első Kézsebésze   Részleg orvosai, akikhez én 1963-ban csatlakoztam
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A ’60-as évek
Manninger Jenő a traumatológiai tanfolyamok példájára mielőbb szere  e volna a kézsebé-

sze   ismereteket is széles körben továbbadni, ezért folyamatosan tanulmányoztuk a kézsebészet 
szakirodalmát, s a Linzben láto  ak mintájára 1962-ben megszerveztük az első kézsebésze   bázis 
tanfolyamot az intézetben, s ezt 2002-ig minden évben megtarto  uk, folyamatosan bővítve az 
újabb ismeretekkel (I. táblázat). 

A bázis kurzus hallatlan előnye volt a 3 napos preparáló gyakorlat, ahol 2 orvos felváltva dol-
gozo   egy kadáver kézen (6. ábra). Hírünk gyorsan eljuto   a határon túlra is, s rövidesen egyre 
több külföldi hallgató jelentkeze  , ezért hamar á  értünk a kétnyelvű, német–magyar tanfo-
lyamok szervezésére. A kelet-németeket emelle   az is vonzo  a, hogy Magyarország a találkozás 
szigete volt nyugat-német rokonaikkal, kollégáikkal, mivel ők az NDK-ból egyáltalán nem utaz-
ha  ak nyugatra. 

6. ábra   
Preparáló gyakorlat

I . táblázat Kézsebésze   bázis tanfolyamok (1962–2001) és haladó tanfolyamok 
(1963-2001) résztvevői

Kézsebésze   bázis kurzus (37) 1962–2001

Résztvevők orvos gyógytornász
magyar 962 79
külföldi 316 6

összesen 1278 85

Haladó kézsebésze   tanfolyam 1963–2001

Résztvevők orvos gyógytornász
magyar 179 12
külföldi 84 -

összesen 263 12
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- 1964: Manninger Jenőnek lehetősége nyílt Rómában meghallgatni Marc Iselin francia 
kézsebész Kézsebésze   Kurzusát, aki sérültellátó módszerét, az „Urgence Diff erée”-et ismerte  e. 
Hazajövet a hallo  akat referálta, s az Intézet eldöntö  e: hasonlóan a sérültek ellátásához, a kéz-
sebészetben is a PRIMER DEFINITÍV ELLÁTÁS le   munkánk feladata, s az Urgence Diff erée (ha-
laszto   sürgősség) csak olyan esetekben jöhet szóba, ahol főleg a sérült súlyos állapota, például 
polytrauma  záció, vagy egyéb ok gátolja a primer defi ni  v ellátást.

- 1966: Megalapíto  uk a MAGYAR TRAUMATOLÓGUS TÁRSASÁGOT.

1968-ban ismertem meg Szófi ában Ivan Matev ortopéd professzort, Szántó professzor küldö  -
ségének tagjaként, amikor tudományos szerződést kötö   vele. Ez abban az időben a nemzetközi 
kapcsolatok kialakításának kötelező formája volt. Matevnél több alkalommal is jártam, ’73-ban, 
’75-ben, s a vele szövődö   bará   kapcsolatom később döntő jelentőségűnek bizonyult. Rajta ke-
resztül ismerhe  ük meg a DAH (Deutschsprachige Arbeitsgemeinscha   für Handchirurgie) vezető 
kézsebészeit, elsősorban Dieter Buck-Gramcko professzort, illetve később az IFSSH (Interna  onal 
Federa  on of Socie  es for Surgery of the Hand) fő  tkárát Swanson professzort, akinél – Michigan 
államban (USA) – Matev két évig dolgozo   vendégorvosként. 

A 70’-es évek 
A ’70-es években a kézsebészetben is egyre nagyobb teret hódíto   a műté   töréskezelés, az 

AO-elvek alkalmazása, valamint berobbant a mikroszkópos műté   technika is. A tanulmányutak 
ezek minél jobb elsajá  tását célozták. 

1972-ben Manninger Jenő fél évre egy ausztriai vidéki kisváros – Vöcklabruck – teljesen új, 
modernül felszerelt Balese   sebészetére küldö  , hogy a korszerű traumatológiai ellátást, a friss 
sérülések és a helyreállító műtétek teljes pale  áját, vezetői szinten gyakorolhassam G. Ruppnál 
(7. ábra). 

A mikroszkópos technikát Münchenben az Orvosegyetem Plasz  kai Sebésze   Klinikáján, 
Tintemann professzorasszonynál, Edgar Biemer docenstől tanulha  am, a perifériás idegek sebé-
szetét Bécsben, Hanno Millesi professzornál sajá  to  am el (8. ábra). Az AO-osteosynthesis tanfo-
lyamai Magyarországon még nem voltak akkor elérhetőek, de a Synthes, az AO-Interna  onal és a 
DAH anyagi segítségével az Ausztriában, Svájcban rendeze   tanfolyamokra már eljutha  unk.

7. ábra   
Tanulmányút 1972-ben: Vöcklabruck, Ausztria
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8. ábra   
Ösztöndíjas tanulmányutak: Bécsben Hanno Millesi professzornál és Münchenben Frau Schmidt Tintemann 

professzor¬asszonynál 

A pezsgő szakmai élet a kézsebészetet is művelő traumatológusok körében mintegy kikénysze-
ríte  e egy saját szakmai csoport megalakítását is, így 1975-ben létrehoztuk a Magyar Traumato-
lógus Társaságon belül a Kézsebésze   Szekciót, elnöke Manninger Jenő, fő  tkára én voltam. 

Az OTRI Fiumei ú   épületének állagromlása mia   1978-ban – a teljes rekonstrukció idejére – a 
Baross utcai Sebésze   Klinika épületébe költöztünk, és 1984-ig o   dolgoztunk (9 ábra). Még az 
átköltözés elő   készíte  em – 1976-ban – a kandidátusi értekezésemet, amely a kéz kisízüle   töré-
seinek, fertőzéseinek és a késői szövődmények kezeléséről szólt. I   hoztuk létre – már az átköltö-
zéskor – az Intézet és az ország első, csak kézsebészetet művelő, teljes kapacitású kézsebésze   
osztályát az én vezetésemmel. 

9. ábra   
A Fiumei ú   épület bontása mia   1978-ban a Baross utcába költöztünk, ahol kísérle   labort is kialakíto  unk
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- Átve  ük a sebészektől – az egész országban – a kéz primer gyulladásainak a kezelését, 
valamint fokozatosan elkezdtük a fejlődési rendellenességek műté   kezelését.

- Ekkor írtam első két könyvemet (Renner Antal: A kéz pyogén fertőzései és Renner Antal, 
Sántha Ernő: Kézsérülések ellátásáról képekben). 

Ivan Matev osztályán lá  am először Swansonnak az ujjízületek pótlására alkalmazo   saját 
fejlesztésű, róla elneveze   szilikon protézisét, amelyet ő kizárólag reumás porckárosodású kis-
ízületekben használt. Első látásra megtetsze  , s hazatérve, az intézet vezetése beszerezte a teljes 
protézis sorozatot a megfelelő műszerekkel együ  . Én súlyos kisízüle   károsodásokban mozgás-
megtartó műtétként kezdtem alkalmazni – szükség esetén – valamennyi károsodo   szövet primer 
és/vagy halaszto   ellátásával. Amikor ezt Swanson Matevtől megtudta, 1975-ben, moszkvai útját 
megszakítva eljö   hozzánk az intézetbe. A protézisek funkciós eredményeit kisfi lmen muta  uk 
be neki. A láto  ak lenyűgözték, ezért két év múlva visszatért, megnézte az osztályon folyó munka 
teljes spektrumát, á  ekinte  e tudományos publikációinkat, úgy tűnt, eredményes munkánkban 
többé nem kételkedik, s szekciónkat – Kézsebész Társaságunk még nem volt – már 1978-ban 
felvételre javasolta az IFSSH-ba. Így több, korábban jelentkeze  , önálló Társaságot megelőzve 
le  ünk az akkor szerveződö   IFSSH tagja (10. ábra). 

10. ábra   
Elsőként alkalmaztuk a Swanson-féle szilikon protézist sérült ujjízületek pótlására. Swanson javaslatára az 

MTT Kézsebésze   Szekcióját 1978-ban felve  ék az IFSSH-ba.

Ugyancsak ’78-ban rendeztük a DAH és a Kézsebésze   Szekció 1. közös tudományos 
symposiumát Budapesten. A DAH-ban levelező tagságokat kaptunk, s a DAH biztosíto  a a leg-
több ösztöndíjat a későbbiekben is.

1980-ban, az IFSSH első Kongresszusára Ro  erdamba, az első magyar kézsebészekkel utaz-
tunk, s előadásokat tarto  unk. Swanson nagy megbecsüléssel emlékeze   budapes   útjaira, 
s több hónapra meghívo   osztályára. Én viszont már nem utazha  am el hosszabb időre, mert 
ekkor zajlo   az intézet átépítése és Manninger Jenő professzor úr ideje nagy részét az átépítés 
helyszínén töltö  e. Miután korábban évekig az Intézetben lako   családjával, jobban ismert min-
dent, mint az építésvezető. Klinikai igazgatói kinevezést kaptam, s a szakmai vezetés az átépítés 
idején rám hárult.Még a Baross utcában szerveztük meg az első két mikrosebésze   tanfolyamot 
Biemer docens és csapata segítségével. Óriási sikere volt ennek is. Az első lábujj átültetésünkről 
angol nyelvű újságcikk is megjelent.
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A ’80-as évek
A ’80-as években nagy örömet jelente  , hogy az egész országban létrejö  ek a kézsebésze   

egységek a traumatológiai osztályokon belül, sőt speciális profi lok is kialakultak a nagyobb osztá-
lyokon (11. ábra). 

11. ábra   
A ‘80-as években az egész országban és Budapesten létrejö  ek a kézsebésze   egységek a traumatológiai osztályokon

A haladó tanfolyamainkra sok külföldi előadót tudtunk meghívni, akik örömmel jö  ek, költ-
ségtérítés nélkül. 

A speciális ösztöndíjas útjaim is szaporodtak: 
- Buck-Gramckonál a fejlődési rendellenességek kezelését (2 hónap), 
- Ulrich Lanznál a kisízüle   pótlásokat és a mikrosebészetet (1 hónap), 
- Karl Pfeiff ernél a mini osteosynthesiseket (1 hónap), 
- Ueli Büchlernél pedig a súlyos kézsérülések, szep  kus kezek kezelését tanulmányoz-

ha  am (1 hónap) (12. ábra). 
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Ru  n feladataink melle   taníto  unk is. A kézsebésze   osztályunkon folyamatosan hos-
pitáltak magyar és külföldi kollégák, akikből később osztályvezetők, professzorok le  ek i  hon 
(Bíró, Nyárády), illetve saját hazájukban vezető, híres kézsebészek le  ek. Közülük néhány: 

- Peter Koch Papenburgban osztályvezető,
- Hans Tröger† előbb Rostockban majd haláláig Baselben osztályvezető, 
- Andreas Mahlfeld Magdeburgban saját praxist működtet, 
- Klaus Welz† Co  busban Klinikai Osztályvezető, a város díszpolgára le  , 
- Roger Blauvelt, Amerikában az egyik „leghíresebb ortopéd-kézsebészként” hirde   rende-

lését
- Jörn Gellrich pedig Stu  gartban saját praxist vezet. 

A 2. DAH-al közös kongresszusunkat 1988-ban Manninger professzor úrnak ajánlo  uk a 70. 
születésnapja  szteletére (13. ábra). 

12. ábra   
Tanulmányutak: 1982-ben D. Buck-Gramckonál Hamburgban, U. Lanznál Würzburgban. 1987-ben I. Matev-nél 

Szófi ában, 1989-ben U. Büchlernél Bernben, 1991-ben K. Pfeiff ernél Baselban.
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13. ábra   
1988 Budapest, Az MTT Kézsebész Szekciója és a DAH második Közös Tudományos Ülése Manninger Jenő 70. születés-

napja  szteletére. Állnak: U. Heim; G. Nagay; Mrs. Geldmacher; I. Matev; Mrs. Matev; J. Geldmacher; 
Ülnek: D. Buck-Gramcko; G. Pohl; J. Manninger; H. Millesi

1989
Történelmi év volt! Hazánk ismét szabad, független ország le  ! Leomlo   a berlini fal is! Az 

Országos Traumatológiai Intézet 3. főigazgatója és a HIETE (Hajnal Imre Egészségtudományi 
Egyetem) Traumatológiai Tanszék vezetője le  em, amely kérésemre, 1993-tól Traumatológiai és 
Kézsebésze   Tanszék le   (14. ábra). 

14. ábra   
1989. Vezetőváltás az OTRI-ban és a HIETE Traumatológiai Tanszékén, amely 1993-tól Traumatológiai és Kézsebésze   

Tanszék le  .
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Ebben az évben az IFSSH Tel Avivban rendezte 4. Kongresszusát. A II. Világháború után ekkor 
lehete   először Israelbe utazni. Számos előadással jelentkeztünk, többünket felkértek ülésel-
nöknek, és kerekasztal megbeszélés moderátorának.

Ugyancsak 1989-ben Alessandro Caroli modenai professzor Tarantóban szerveze   egy cso-
dálatos kongresszust, az európai kézsebésze   szövetség létrehozásának az ötletével. Mindenki 
támoga  a Caroli professzor nagyszerű kezdeményezését (15. ábra). Ezen a kongresszuson is-
mertem meg – azóta is jó barátunkat – Simo Vilkki fi nn professzort, aki saját műté   módszeréről, 
a carpalis csonkolásban alkalmazo  , lábujj átültetésről tarto   előadást, amellyel remek fogókezet 
alkoto  . Azonnal meghívtam Budapestre a következő tanfolyamunkra előadónak, s műté   bemu-
tatót tartva ismerhe  ük meg remek, fogókéz-kialakító műtétjét, majd Egri László doktort fogadta 
Finnországban, aki e módszer melle   megismerhe  e Vilkki professzor hatalmas számú érnyeles 
szövetátültetéseit is (16. ábra). 

15. ábra   
1989 Taranto, Olaszország: Alessandro Caroli professzor a Federa  on of European Socie  es for Surgery of the Hand 

(FESSH) megalapítására szerveze   egy nagyszerű Kongresszust.
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16. ábra   
Haladó Kézsebésze   Tanfolyam Budapest, 1990: Simo Vilkki/ Finland

A ’90-es évek
1991-ben megalapíto  uk az önálló Magyar Kézsebész Társaságot, amelynek első elnökévé 

választo  ak (17. ábra). Feleségemmel terveztük a Társaság logóját.
A DAH  szteletbeli tagjaként felkért előadó voltam a DAH és a Skandináv Kézsebész Társaság 

közös Kongresszusán, Trondheimben, így alkalmam volt a modern kézsebészet néhány legna-
gyobb személyiségével találkozni: Eric Moberg, Donald Lamb, Göran Lundborg, és sok más kitűnő 
kézsebésszel (18. ábra). Ezek a külföldi professzorok igen nagyra becsülték Mannninger Jenő 
magyarországi szakmai szervező tevékenységét a kézsebészet hőskorában, ezért az 5. IFSSH kong-
resszuson, Párizsban, a kézsebészet ú  örője címmel tünte  ék ki (1992). Sajnos egészségi állapota 
már nem te  e lehetővé, hogy egy párizsi utazásra vállalkozzon, ezért az IFSSH akkori fő  tkára 
Miguel Vargas eljö   Budapestre a Bécs–Budapest Postkongress Mee  ngre, s i   adta át számára a 
kitüntetést. A Postkongress Mee  nggel egyidőben rendeztük a Magyar és az Amerikai Kézsebész 
Társaság közös Symposiumát, ahol többen az Amerikai Kézsebész Társaság (AAHS)  szteletbeli 
tagságát kaptuk (19. ábra). 
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17. ábra   
1991: a Magyar Kézsebész Társaság (MKT) megalapítása. Első Elnöke: Renner Antal. Első vezetőség: 

Ülnek: Rácz Sándor, Salamon Antal, Bíró Vilmos, Renner Antal; Állnak: Rupnik János, Dósa Gábor, Zimmermann István, 
Cziff er Endre, Simonka János Aurél, Sántha Ernő, Nyárády József, Király Géza

18. ábra   
1991: Trondheim/Norvégia. A DAH és a Scandinavian Society for Surgery of the Hand közös Symposiuma
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19. ábra   
1992: Budapest. IFSSH Postcongress Mee  ng Vienna-Budapest és Első Magyar–Amerikai közös Symposium: Az AAHS 
elnöke, Mr. Heckler  szteletbeli tagjai közé fogadta Cziff er Endre, Frenyó Sándor, Manninger Jenő, Renner Antal, Zim-

mermann István kézsebészeket.

1993–94
Surján László egészségügyi minisztert sikerült meggyőznöm a kézsebésze   szakképesítés be-

vezetésének szükségességéről, így Európában elsőként Magyarországon vált ez lehetővé. Az első 
vizsgát 1994-ben Manninger professzor veze  e (20. ábra). 

A Kézsebész Társaság tagjainak több mint fele az első pár évben szerezte meg a kézsebész 
szakképesítést. Az első év  zedben ugyanis a traumatológiai hálózat vezető főorvosainak zöme 
ak  v kézsebész is volt. Szomorú, hogy az ezredforduló után jelentősen lecsökkent a szakvizsgát 
ambicionálók száma. 

1993-ban nagy meg  szteltetésként fogadtam el az amerikai Graham Lister professzor meg-
hívását a 9. Európai Továbbképző Kézsebésze   Kurzusának oktatói közé, ahol 3 témában kértek 
tőlem előadásokat és esetbemutatásokat. Jóleső érzés volt kelet-közép Európát képviselni, Guy 
Foucher, francia és Viktor Meyer, Ueli Büchler svájci kollégák melle   (21. ábra). A tanfolyamon lá-
to  ak inspiráltak arra, hogy hasonló színvonalú nemzetközi tanfolyamot szervezzünk Budapesten. 



Magyar Traumatológia • Ortopédia • Kézsebészet • Plasztikai Sebészet • 2019. 62. 3-4.154

20. ábra   
1994. Az első kézsebészet szakvizsga résztvevői: Bíró Vilmos, Renner Antal, Salamon Antal, 

Sántha Andrea, Zimmermann István, Balogh József, Noviczky Miklós, Endrődi János, Rácz Sándor, Szloboda Jenő, 
Farkas József, Gulyás Gusztáv, Cziff er Endre, Nemes János, László Gyula, Király Géza, Dósa Gábor, Rupnik János, 
Simonka János Aurél, Donáth Antal, Sántha Ernő, Nyárády József. A vizsgáztató Manninger Jenő egyetemi tanár

21. ábra   
1993 Bern, Lister Kurzus. Kelet- és Közép Európából egyetlen meghívo   oktatóként három témában kértek fel előadó-

nak. Ez a tanfolyam adta az ötletet, hogy mi is rendezzünk hasonlót
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1995–96
Az ötletet te   köve  e, s 1995 tavaszán megrendeztük az I. FESSH Nemzetközi Továbbképző 

Kézsebésze   Tanfolyamot Budapesten (22. ábra), nagyszámú magyar és külföldi résztvevővel, 
számos hazai és 16 külföldi meghívo   előadóval (23. ábra). 

22. ábra   
1995 Budapest, 1st Advanced Course on Hand Surgery of the FESSH

23. ábra   
Meghívo   előadók
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24. ábra   
Amerikai kézsebészek látogatásai

25. ábra   
1996–2014 közö   Magyarországról 15 fő te   sikeres Európai kézsebész szakvizsgát, közülük öten jelenleg külföldön 

dolgoznak (Németország, Ausztria, Anglia)

Második IFSSH delegátusunkkal, Cziff er Endrével – aki kitűnő kapcsolatot ápolt az Amerikai 
Kézsebész Társasággal és az IFSSH-val egyaránt – már az Izraeli kongresszuson kacérkodtunk a 
gondola  al, hogy Magyarországra hozzuk a Világkongresszust. Ezért az IFSSH különböző küldö  -
ségeit több alkalommal (1990, 1991, 1994) vendégül lá  uk Budapesten, s az akkori fő  tkár Mi-
guel Vargas, és Peter Amadio is ak  van részt ve   tervünk előkészítésében (24. ábra). 

Az Európai Unióban 1996-ban beveze  ék az Európai kézsebész szakvizsgát, amit már az első 
alkalommal 5 magyar kolléga teljesíte   sikeresen; magam német nyelven voltam vizsgáztató. 
2015-ig több mint 20 magyar kézsebész bizonyíto  a alkalmasságát e szakvizsgán (25. ábra). 



Emlékeim a 60 éves magyar kézsebészetről

Magyar Traumatológia • Ortopédia • Kézsebészet • Plasztikai Sebészet • 2019. 62. 3-4. 157

26. ábra   
A HIETE és három Egyetem tanszékvezetője traumatológus és kézsebész szakorvos volt.

A ’90-es években azt a nagyszerű helyzetet élhe  ük meg, hogy a HIETE melle   három egye-
temen is kézsebész szakorvos volt a Traumatológiai Tanszék vezetője (26. ábra). 
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27. ábra   
Oktató tanfolyamok szomszédos országokban

Társaságunk a kezdetektől fogva élénk tudományos munkát folytato  . Az eredményeink el-
ismerését igazolták a gyakori meghívások különböző nemzetközi rendezvényekre, ahol mindig 
előadásokkal szerepeltünk. Ahogyan mi magyarok sok segítséget kaptunk a nyuga   kollégáktól, 
most már mi tudtunk adni a nálunk nehezebb helyzetben lévőknek. Erdélyben, Kassán mi tartot-
tunk kézsebésze   tanfolyamot, oktató előadásokat, s hét évig minden évben a Marosvásárhelyi 
Magyar Orvosegyetem Tudományos Diákköri konferenciáján oktató referátumokat tarto  unk 
(27. ábra). 

1997–98
Azoknak, akik több év  zeden keresztül, sokat te  ek a magyar kézsebészet fejlődéséért,  szte-

letbeli tagságot, vagy a magyar kézsebészetért emlékérmet adományoztuk. 
1998-ban a DAH-al közös 3. Tudományos ülésen, munkatársaim köszöntö  ek a 65. születés-

napom alkalmából (28. ábra), s szívemnek igen kedves ajándékot kaptam: egy ünnepi írásokat 
tartalmazó könyvet, amelybe a svájci Verdan professzor is üdvözlő sorokat írt, és sok-sok rajzot, 
metszetet küldö   a könyv illusztrálására, s kérte küldjem el könyveimet, hogy elhelyezze azokat 
Lausanneban, a KÉZ MÚZEUMÁBAN (29. ábra).
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28. ábra   
1998 Hortobágy/Epona A MKT és a DAH 3. Közös Tudományos Ülése Renner Antal 65. születésnapja alkalmából

29. ábra   
Verdan professzor a Lausanne-i Kéz Múzeumról írt a könyvbe, és rajzokat, metszeteket küldö   illusztrációnak.
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30. ábra   
1995 Helsinki, 6. IFSSH Kongresszus. Első pályázatunk: A 2001-es 8. IFSSH Kongresszus rendezésére

31. ábra   
1998 Vancouver, 7. IFSSH Kongresszus Második pályázatunk a 2004-es 9. IFSSH Kongresszus rendezésére, amit elnyer-
tünk. Nemze   delegátusunk, Cziff er Endre, aki ak  van részt ve   a szervezés előkészületeiben, tragikusan korai halála 

mia  , nem érhe  e meg a kongresszus megvalósulását.
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Először 1995-ben Helsinkiben adtuk be pályázatunkat a Világkongresszus megrendezésére 
(30. ábra), de o   a török kollégák még megelőztek bennünket, s 2001-ben ők rendezték Isztam-
bulban a 8. Kongresszust. 

1998-ban Vancouverben viszont – második pályázatunkat – már siker koronázta, s elnyertük 
Budapestre a 2004-es 9. IFSSH kongresszus megrendezésének jogát. Sajnos nemze   delegá-
tusunk, kitűnő kollégánk, Cziff er Endre már nem érhe  e meg a kongresszus megvalósulását 
(31. ábra). 

2000 ->
Nagy öröm volt 2004-ben a 9. Kézsebésze   Világkongresszus ünnepi megnyitóján a világ elé 

tárni a magyarországi kézsebészet kialakulásának és fejlődésének történetét, a közel 1800 részt-
vevő és vendég elő   (32. ábra). Ezen a kongresszuson Manninger Jenő után második magyarként, 
megkaptam a PIONEER OF HAND SURGERY kitüntetést (33. ábra). 

Az elvete   mag jó földbe került, a gyümölcs beére  . Szakmai kapcsolatunk az ezredfordu-
lóra Európa minden országára kiterjedt (34. ábra), Amerikától (35. ábra), Ausztrálián keresztül 
(36. ábra), Ázsiáig elért (37. ábra). 

A magyar kézsebészet korábbi generációi által elért tudományos eredmények elismeréseként, 
a jó szervező készséggel rendelkező Szabó Zsolt a FESSH és az IFSSH vezető pozícióiba kerülhete  , 
ami a minden földrészen ismert magyar kézsebészet nagyrabecsülése. A FESSH Nemzetközi Kézse-
bésze   Továbbképző Tanfolyamait 2006-2015-ig Szabó Zsolt szervezte Magyarországon, Társasá-
gunk Kongresszusán rendezve, megkönnyítve a magyar kézsebészek részvételét e tanfolyamokon. 

32. ábra   
2004 Budapest, 9. IFSSH Kongresszus. A megnyitó díszelőadása: „A Magyarországi kézsebészet története, kialakulása 

és fejlődése”
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33. ábra   
A „Pioneer of Hand Surgery” kitüntetést G. Foucher adta át. A kitüntete   kézsebészek U. Mennen és G. Foucher közö  : 

T. Kojima;  A. Renner; A. Wilhelm; Y. Yabe; Y. Yamauchi;

34. ábra   
Nemzetközi kapcsolataink - Európa
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35. ábra   
Nemzetközi kapcsolataink - Amerika

36. ábra   
Nemzetközi kapcsolataink –Ausztrália
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37. ábra   
Nemzetközi kapcsolataink - Ázsia

38. ábra   
Turchányi István kurzusai hiánypótló oktató tanfolyamok, egyedülállóak egész Európában
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39. ábra   
   Könyvek

40. ábra   
Kézsebészek tudományos minősítései 1976–2007 közö  
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Az i  abb második kézsebész generáció reprezentánsaként, a magyar kézsebészet elismert-
ségét fokozza, s a lehető legnagyszerűbbnek tekinthetjük Turchányi István kurzusait, amelyeket 
Jan Fridennel közösen szervez az ínáthelyezésekről tetraplégiás betegeken. Olyan betegeknek 
adja vissza az önálló életre való képességet, akik korábban a teljes kiszolgáltato  ságban másokra 
utalva tudtak csak létezni. Ak  vitása, munkája legyen példa az i  abb nemzedéknek! (38. ábra)

Munkásságunk további gyümölcse a publikációk, a magyar és külföldi kiadású könyvek és 
könyvfejezetek sora, amelyek felkel  k az érdeklődést, oktatnak, ambíciót adhatnak a kézsebé-
szetet művelő kollégáknak (39. ábra). 

A tudományos minősítések száma sem kevés, s láthatjuk, hogy szakmánk folytatásához, kézse-
bésze   egységek vezetésére alkalmas szakorvosokat képze   az elmúlt 6 év  zed (40. ábra). 

TISZTELT KOLLÉGÁK! BARÁTAIM!

Az Élet különleges ajándéka, hogy két önállóvá váló orvosi szakterület, a balese   sebészet 
és a kézsebészet születésének, fejlődésének részese lehe  em. Hálás vagyok családomnak, taní-
tómesteremnek, valamennyi munkatársamnak, s a Mindenhatónak, hogy ezt az életpályát végig 
járha  am. 

60 év munkája után én is megkérdezem: „Mi dolgunk a Világon?”
A válaszra kedvenc nemze   költőmet, Vörösmarty Mihályt hívom, kérem, olvassák el szavait…

„Mi dolgunk a világon? Küzdeni
Erőnk szerint a legnemesbekért.
Elő  ünk egy nemzetnek sorsa áll.
Ha azt kiví  uk a mély süllyedésből
S a szellemharcok  szta sugaránál
Olyan magasra te  ük, mint lehet,
Mondhatjuk, térvén őseink porház:
Köszönjük élet! Áldomásidat,
Ez jó mulatság, férfi  munka volt.”
 (Vörösmarty Mihály: Gondolatok a Könyvtárban, 1844.)

Köszönöm a fi gyelmüket!


