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Nemes György Professzor 85 éves

KÖSZÖNTŐ

A sikerekben is gazdag mozgalmas hosszú életút 1934. október 
7-én kezdődö   egy Fejér megyei kis faluban, Tácon, római kori nevén 
Gorsiumban, pedagógus családban.

1953-ban kezdte meg egyetemi tanulmányait a Budapes   Orvos-
tudományi Egyetemen. Az 1956-os forradalomban, IV. évesként a 
Budapes   Sebésze   Klinikán a sérültek ellátásában és mentésében 
ve   részt. November elején teherautókkal egészségügyi anyagokat 
szállíto  ak Sopronból Budapestre, de november 4-én Győrben szovjet 
fogságba kerültek, akik mint „veszélyes ellenforradalmárt” székesfe-
hérvári gyűjtőtáborba akarták szállítani november 8-án. A felkelők 
Pannonhalmánál, fegyveres csatában kiszabadíto  ák. Erről írása pálya-
díjat kapo  , a Terror Háza Múzeum és az MTVA riportot készíte   vele: „Az én 56-om” műsorba. 
1957 tavaszától a Budapes   Ortopéd Klinikára járt be, és a mentő  sz   tanfolyam után az Országos 
Mentőszolgálatnál dolgozo   mellékállásban több éven át.

1959-ben végze  , kérésére a Győr Megyei Kórház Balesetsebésze   Osztályára került, majd a 
budapes   Bajcsy Zsilinszky Kórházba, Mester Endre sebész professzorhoz. Alkatának, érdeklődé-
sének megfelelően döntö  : a traumatológiát választo  a alapszakmájává. Szerencsés volt, kitűnő 
tanítómesterei voltak, mint Zinner Nándor, Glauber Andor, Patkós Imre, Mester Endre, Ravasz 
János, Manninger Jenő, Bíró Tibor. Kitűnő eredménnyel sebész-balesetsebész, ortopéd szakképe-
sítést szerze  , gyermek-traumatológiai speciális jártasságot és biztosító orvosi szakértői képesí-
tést szerze  . 

Pályázat révén került 1962-ben az Országos Traumatológiai Intézetbe, ahol ak  van részt 
ve   az Intézet hármas feladatában: gyógyítás, tudományos munka, oktatás és szervezés. Tagja, 
helye  es vezetője volt a polytrauma  záció tárcaszintű kutatócsoportnak. A balesetsebészet 
egyik utolsó polihisztora, hiszen dolgozo  , ügyelt általános sebészként, ideg- és kézsebészként, 
ortopédként, traumatológusként, majd ügyeletvezetőként. AO kurzusokon állandó oktató volt. 
Irányíto  a az audiovizuális részleget, munkatársa volt a szövetkonzerváló labornak. Évekig volt 
az Észak-magyarországi terület traumatológus instruktora. Figyelme a napi trauma ru  n melle   
a közlekedési sérülések, később a lábsebészet felé fordult. 1980-ban a dániai, ITMA (Interna  onal 
Traffi  c Medicine Associa  on) konferenciáról visszatérve lefordíto  a, beveze  e és disszertáció-
jában először használta az o   megismert, világszerte elfogado  , a közlekedési sérültek súlyossá-
gának felmérésére kialakíto   AIS osztályozási rendszert. E társaságnak 15 évig Kelet Európai igaz-
gatója, folyóiratának szerkesztőbizo  sági tagja volt, és 2003-ban Budapesten sikeresen rendezte 
meg e társaság a 19. angol nyelvű kongresszusát. 1986-ban le   az orvostudomány kandidátusa, a 
gépkocsi balesetekben sérültek témakörben. Tagja volt a Magyar Traumatológus Társaság vezető-
ségének és a Szakmai Kollégiumnak. 

Hét pályázó közül nevezték ki a Sportkórházba osztályvezető főorvosnak 1988-ban, az össze-
vont balese  , ortopédiai és sport-traumatológiai osztályra. Év  zedekig előadója volt a Semmel-
weis Egyetem Testnevelési Tanszékének. Az SE Egyetemi Tanács döntése alapján, a rektor címzetes 
egyetemi tanári címet adományozo   részére 1990-ben. 
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1992-ben felkérésre került a Békéscsabai Réthy Pál Kórház új épületbe kerülő megyei 80 
ágyas Balese   Osztályának élére. Az osztály a megyei traumatológiák közö   sereghajtó volt, a 
munkát magas szintre emelte, kézsebésze  , nyak- és szájsebésze  , idegsebésze   részleget hozo   
létre. A műtőblokkban személyesen irányíto  a a hat ultrasteril műtő kialakítását. Megindíto  a 
a tudományos munkát is, o  léte ala  , több mint 200 előadás hangzo   el, i  hon és külföldön. 
Több monográfi át, közleményt megjelente  ek, kongresszusokat, workshopokat, továbbképzé-
seket szerveztek. ETT pályázaton nyert támogatással, vezetésével Európában elsőként végeztek 
3 éves prospek  v elemzést nagyszámú kerékpáros sérültről, amelyről több hazai és külföldi elő-
adásban, kiadványokban is beszámoltak. Részt ve  ek a polytrauma több megyei kórházat érintő 
mul  center study-jában. Kiemelkedő szerepe volt a hazai lábsebészet magyarországi modernizá-
lásában, a továbbképzés szerveze  é tételében, és 1995-ben megalapíto  a a Magyar Podiátriai 
Láb- és Bokasebésze   Társaságot, amelynek évekig elnöke volt. Jelenleg örökös alapító elnökeként 
végzi a szervezőmunkát. 2020-ban már a huszonnegyedik Vándorgyűlés lesz. Folyamatosan ké-
pezte magát, munkatársait is erre sarkalta. A hazaiakon kívül többeket kiju  ato   számos külföldi 
kongresszusra is, Svédországtól Kínáig. 

Jellemző volt derűs egyénisége, mosolygó arca, körülö  e nem volt feszültség, megtalálta a 
hangot, betegekkel, kollégákkal, szakdolgozókkal, főnökökkel. Kapcsola  artó, kommunikációs ké-
pessége, kri  kus helyzetek megoldása utánozhatatlan volt, ez nála o  honról hozo   veleszülete   
ado  ság. 1995-ben ugyan nyugdíjba vonult, de 2002-ig veze  e tovább a megyei balesetsebésze   
osztályt. Kijelölte – a később megvalósult – helikopter leszállóhelyet. Kidolgozta és javasolta – az 
azóta szintén megvalósult – a megye két nagy (Békéscsaba és Gyula) kórházának összevonása 
tervét. 

Rendkívüli érzéke volt az új, a szakmailag korszerű, hasznos dolgok felismerésére, nyelvtudása, 
számos tanulmányútja (Anglia, Németország, Dánia, Ausztria, Ukrajna, Finnország) és nemzet-
közi kapcsolat tartása ebben nagy segítségére volt. Több hazánkban először végze   műtét köt-
hető hozzá, például a kulcscsont és acromioclavicularis ízület sérüléseinek műté   megoldásai, 
rotátorköpeny varrata, medence osteosynthesis, kétoldali csípőprotézis egy ülésben, Syme 
csonkolás, impressziós  bia condylus törés, váll- és csípőízüle   elváltozások ellátása artroszkópos 
technikával, segédle  el. Utóbbiról az ESKA berlini kongresszusán is előadást tarto  . Hallux MTP 
ízüle   protézist is terveze  .

Pályafutása során több mint 300 előadást tarto  , számos könyvfejezetet írt. Oktat ma is, pél-
dául minden év decemberében a Sítábor Orvosi továbbképzésen Ausztriában, vagy a Zsigmond 
Király Főiskolán. Jelentős számú, 123 közleménye jelent meg hazai és külföldi folyóiratokban. 
Kiemelkedő ismere  erjesztő tevékenységét is sok száz előadás jelzi, évente szervezi a KTI közle-
kedés-egészségügyi konferenciáit, mindkét disszertációját is a gépkocsiban történt sérülésekről 
írta.

Fiatal orvos korában autóversenyze  , elnöke volt a Magyar Autóklub Orvosi bizo  ságának, 
1985-ben felkérték a Magyar Forma 1 verseny teljes, egészségügyi és mentési ellátásának lét-
rehozására, évekig tartó irányítására. Meg  sztelő és nagy élmény volt e sorok írójának, hogy e 
munkában helye  ese lehete  . Megbízták a Bécs–Budapest Expo egészségügyi ellátásának szer-
vezésével is, nem rajta múlt, hogy 8 évi munka után, ez nem valósult meg. 1987-ben a Visegrádi 
Várjátékok egészségügyi ellátásának tervezésére is felkérték. 

Kimagasló szakmai munkásságát számos, kitüntetéssel jutalmazták: „Kiváló Munkáért” (1984), 
Lumnitzer Emlékérem (2004). Az 56-os Magyarok Világszövetsége Oklevél (2007), Békéscsaba 
Város: „Személyes élményem 1956-ról” (2006), MOK Média Díj (2008), Magyar Köztársasági Ér-
demrend Lovagkeresztje (2011), KTE Kerkápoly Endre Díj, (2014), Ba  hyány-Stra  mann László Díj 
(2014), Szentendre Város: 56-os oklevél (2017).

Tagja számos szakmai társaságnak: Magyar Lábsebésze   Társaság alapító tagja, örökös elnök 
(1997-től), Magyar és Osztrák Traumatológus Társaság, Magyar Igazságügyi Orvosi Társaság, 
Magyar Ortopéd Társaság, ITMA alelnöke, ESSKA, Német Lábsebesze   Társaság, Magyar Orvosi 
Kamara, Magyar Orvosok Szövetsége, MÉBOT. 

Civil szerveze   tagságok: KTE Közlekedés Egészségügyi Szakosztály, Magyar Közlekedés 
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Biztonsági Társaság elnöke, TIT, Semmelweis Egyetem Bará   kör, MUK (Magyar Újságírók Közös-
sége), GRSP, MAK orvosi bizo  ság elnöke. 

Életműve rendkívül szerteágazó, sokszínű, és sokoldalú. Korábbi beoszto  jai, munkatársai 
közül többen osztályvezető főorvosok, külföldön sikeres főorvosok le  ek, így e sorok írója is. 

Időt szakíto   arra is, hogy évfolyam-találkozókat szervezzen, sőt először hazánkban évfolyam 
„Emlékkönyvet” szerkeszte  , életrajzokkal. Átve  e az Arany és Ezüst Diplomáját. 

85 évesen is fáradhatatlanul tevékenykedik a balese   sebészetért, kiemelten a lábsebészet 
területén. Jelenlegi kutatási területe az időskorúak gépkocsivezetésének elemzése, újabban a 
mikromobilitási járművek témakörével foglalkozik, erről ír, előadásokat tart hazai és nemzetközi 
kongresszusokon. 

Továbbra is dolgozik, rendel több intézményben, többnyire ortopédián, lábsebészeten és trau-
matológián a Szentendrei Rendelőintézetben.

Tisztelt Professzor Úr! 

Munkatársaid és a magam nevében további jó egészséget, hasznos éveket kívánok! 

Dr. Zolczer László 
Ortopéd-traumatológus főorvos

Croydon University Hospital – London




