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HALOTTAINK

Megrendülten és mély fájdalommal fogadtuk a szomorú hírt, hogy 
Simonka János Aurél, a Szegedi Tudományegyetem Traumatológiai Kliniká-
jának emeritus professzora, a Traumatológiai Klinika volt intézetvezetője, 
türelemmel viselt súlyos betegség következtében, elhunyt.

Pályáját a Szegedi Tudományegyetem Kórbonctani Intézetében 
kezdte 1972-ben, majd 1974-től, az akkori II. számú Sebészeti Klinikán 
dolgozott. Általános sebészeti és traumatológiai szakvizsgákat szerzett 
és már akkor elköteleződött a számára mindig kiemelt szeretettel művelt 
kéz- és mikrosebészeti terület irányába is. Ismereteit itthon és külföldön 
bővítette. Kiemelkedő tevékeny-ségének tudományos összefoglalását a 
kandidátusi értekezésében a „Mikrosebészeti módszerek alkalmazása a 
traumatológiában és a perifériás idegsérülések ellátásában” címmel 1993-
ban védte meg. Nevéhez fűződik az első magyarországi lábujj szabad átültetése, hüvelykujjpótlásra, 
a hazai plexus-sebészet elindítása és több jelentős műtéti innováció bevezetése. Intézetvezetőként, 
a Magyar Kéz-sebész Társaság elnökeként (1999–2005), később a Magyar Traumatológus Társaság 
elnökeként (2006–2007) a teljes traumatológiai szakma érdekében küzdött, hivatásunk méltó elisme-
réséért.

Mit is mondhatok? Csaknem 40 évet dolgoztunk együtt a szegedi Traumatológiai Klinikán és 
annak jogelődjein. Fiatal orvosként lenyűgözött munkabírása, az együtt töltött ügyeleti éjszakák, 
replantációk, mikrosebészeti bravúrok varázslata. Emlékezünk rá, mint egy orvosra, egy sebészre, 
aki rendíthetetlenül hitt abban, hogy kellő kitartással szinte minden megoldható. Emlékezünk rá, 
mint tanítóra, aki amíg teste engedte, az utolsó pillanatig tanította fiatal kollégáinkat, nem törődve a 
fáj-dalommal és szenvedéssel. Emlékezünk rá, nem csak orvos tanítványai, hanem a klinika minden 
szakdolgozója, munkatársa, aki szerette és tisztelte őt. 

Albert Schweitzer írta: „Mindegyikünknek meg kell barátkoznia a halál gondolatával, ha va-lóban 
jóvá akar válni. Nem szükséges naponta vagy óránként rágondolnunk. De valahányszor az élet útján 
olyan pontra jutunk, ahol a köröttünk levő világ elhomályosul, és előttünk a távolban világosan fel-
tárul az út vége, ne hunyjuk be a szemünket. Álljunk meg egy pillanatra, nézzünk a távolba, aztán 
menjünk tovább. Ha ily módon gondolkodunk a halálról, megtanuljuk szeretni az életet. Ha megba-
rátkoztunk a halállal, minden hetet, minden napot ajándéknak tekintünk majd. Csak ha képesek va-
gyunk – lépésről lépésre – ilyennek elfogadni az életet, akkor válik számunkra igazán értékessé. ”

Mint oly sok nagyszerű orvosnak, a Te sírkövedre is rávésheti az utókor: Non omnis moriar! Nem 
halok meg teljesen…

Isten veled Aurél, nyugodj békében!

Prof. Dr. Varga Endre
SZTE Traumatológiai Klinika

Elhunyt Simonka János Aurél Professzor Úr
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2021. augusztus 22-én elhunyt Dr. Bender György egyetemi tanár, 
a Semmelweis Egyetem Ortopédiai Klinikája nyugalmazott professzora. 
Száz esztendőt élt. 

Az ortopédiai szakmát művelők közül ma már viszonylag kevesen 
tudják ki volt Dr. Bender György professzor. Aki hosszú életű, annak az a 
sorsa, hogy a közvetlen munkatársai hamarabb hagyják itt ezt az árnyék-
világot, mint ő. 

Ki is volt Dr. Bender György? A magyar ortopédia alapítói közül az 
egyik, kiemelkedő egyéniség. A budapesti Ortopédiai Klinika megnyitása 
egy igen sarkalatos pont volt a magyarországi ortopédia megteremtődé-
sének történetében. 1951. március 1-jén Dr. Zinner Nándor professzor 
vezetésével indult Magyarországon a rendszeres ortopédiai oktatás és szakmai munka. Ebben 
úttörő feladat jutott néhány lelkes fiatalembernek. Ugyanennek az évnek az őszén kapta orvosi 
oklevelét Dr. Bender György. Első – és egyetlen – munkahelye a frissen alakult Ortopédiai Klinika 
volt. Negyven évet dolgozott itt. Kezdő orvosként, már nem egész fiatalon – 30 éves volt ekkor – 
csatlakozott a klinikát építő lelkes munkatársi gárdához.

Nehéz útja volt addig, míg eljutott idáig. Jászberényben született 1921-ben. Családja nem volt 
tehetős, emiatt az érettségi után szerszámlakatos szakmunkás végzettséget szerzett, és ebben a 
szakmában dolgozott két évig. Kezének ügyességét később, mint sebész is jól kihasználta. 

1945-ben, huszonnégy évesen tudta elkezdeni az orvostudományi tanulmányait. Kitűnő 
manualitása predesztinálta a sebészeti pályára. Korának egyik legjobb nevű sebész főorvosa,  
Dr. Molnár Béla mellett szerezte meg az alapismereteket. Ő terelte az ortopédia felé is. Az akkor 
alakuló Ortopédiai Klinikára Dr. Zinner Nándor professzor vette fel. 

Munkásságának kezdetén az ortopédia elsősorban konzervatív módszereket alkalmazott, 
emiatt a sebészeti gyakorlat kissé háttérbe szorult. Az akkor zajlott koreai háború következményei, 
a fegyveres konfliktusok során megszaporodott harctéri sérülések miatt nagy szükség volt sebész 
szakemberekre. Sok magyar sebész, köztük Dr. Bender György is eltöltött egy évet Koreában, ami 
sebészeti gyakorlatában nagy előrelépést jelentett.

Hazatérve már más módon folytatta az ortopéd sebészeti ténykedését. Önálló osztályt veze-
tett, Dr. Glauber Andor mellett a klinika munkamenetének szervezését, a szakorvos jelöltekkel való 
foglalkozást végezte. Korán felismerte, hogy a láb betegségeinek jelentős része a rosszul elkészí-
tett cipőknek köszönhető. Kapcsolatokat épített ki a cipő gyártókkal, az ortopéd cipő készítőkkel, a 
gyógyászati segédeszköz gyártókkal. Elérte, hogy a modern gyermekcipőgyártás a divat helyett az 
ortopédiai szempontokat helyezze előtérbe. Számos közleménye jelent meg a láb betegségeiről, 
míg 1972-ben a kandidátusi fokozatot elérte. Disszertációjának a témája is erről szólt. Igyekezett a 
kor lehetőségei között nemzetközi kapcsolatokat is kiépíteni, ennek egyik eredménye egy német 
kollégával közösen írt könyv lett. Fontosnak tartotta, hogy nyugdíjba vonulása után se vesszen a 
feledés homályába ez a fontos téma. Több, a gyakorló orvosok számára nagy segítséget nyújtó 

Emlékezés Dr. Bender György professzorra

(1921–2021)
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munkát publikált ezután is.
Önzetlenségét mutatja, hogy visszavonulását követően nekem, mint utódjának, aki szintén a 

láb betegségeivel foglalkozott, könyvtárának legértékesebb, legfontosabb szakkönyveit ajándék-
ként átadta.

Munkásságát a szakmai, egyetemi és állami szervek egyaránt méltányolták. Számos kitünte-
tést kapott. Ezek között is a legértékesebb elismerést több évtizedes gyakorlati és tudományos 
munkájával vívta ki, a „Munka érdemrend” arany fokozatát adományozta neki a kormány.

A klinika mindennapi életében évtizedeken át, mint Glauber professzor helyettese szervező-
munkát végzett. 1980 novembere és 1981 februárja között a klinikát megbízott tanszékvezetőként 
irányította. Nem törekedett csillogásra, dolgozott, tanított.

Személyesen a szakorvosképzés legérzékenyebb időszakában élvezhettem tanítói munkás-
ságát. Súlyt helyezett arra, hogy a fiatal orvosok minden olyan tudás és gyakorlat birtokába jus-
sanak, ami a mindennapi munka színvonalát megalapozzák. Fontosnak tartotta, hogy beosztott 
orvosai a medikusképzésben minél hamarabb önállóan részt vegyenek. A műtőbeli munkákban is 
segítette a fiatalokat, magyarázott műtét közben, hogy minél alaposabb tudásra tehessenek szert. 
A fiatal orvosok külföldi tanulmányútjait, ahogy módja volt elősegítette. 

Sajátos emberi tulajdonságai közül a szigorúságot, az emberséget és az igazságosságot kell 
megemlíteni. Szigorú volt, mert a legkisebb hibát is szenvedélyesen felemlített, akár erős korholás 
kíséretében. Emberséges volt, mert tudta, hogy emberekkel és nem frontkatonákkal dolgozik. 
Mindig figyelembe vette azokat a körülményeket, amik mindannyiunk életét befolyásolták. Igaz-
ságos volt. Még saját magával szemben is. Ha tévedett, még a legalacsonyabb beosztású munka-
társát sem szégyellte megkövetni. 

Családi életében méltó társa volt felesége Trudi, akit mindannyian nagy tisztelettel vettünk 
körül. Mindennél fontosabb volt számára a család. Fiára, Tamásra nagyon büszke volt. Már hajlott 
korában nagyon nagy szeretettel említette, hogy ő is egyetemi tanári címet ért el. 

Hosszú nyugdíjas évei alatt, míg képes volt rá, sokszor eljött közénk. Nem hagyott ki egyetlen 
alkalmat sem, amikor együtt lehettünk. A fiatalság nagy része csak ezeken az alkalmakon talál-
kozhatott vele, élvezhette társaságát. Szerencsés ember vagyok, mert több mint ötven év adatott 
ahhoz, hogy ismerhettem, tisztelhettem, hogy atyai barátomnak tudhattam. 

Az emlékezés mintha egy történelmi személyt állítana elénk, pedig itt élt közöttünk az elmúlt 
napokig.

„Nyugszik a kedvem napja már, 
a szél búsan dúdolva jár,
s megöl minden csirát.
Hová repül az ifjúság?”
(Kosztolányi) 

Emlékét, mint a klinika egyik alapítóját, kegyelettel és szeretettel őrizzük.

Drága barátunk nyugodj békében!

Dr. Mády Ferenc
ny. egyetemi docens
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Búcsú Dr. Retteghy Tibor főorvostól

(1949–2021)

Megrendülten és fájdalommal fogadtuk a felfoghatatlan hírt, 
hogy Dr. Retteghy Tibor, az Országos Traumatológiai Intézet volt 
aneszteziológus és intenzív terápiás főorvosa, az utóbbi öt évben az 
Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet főorvosa, az intenzív terápiás, 
transzfúziológiai, szervtranszplantációs szakma utóbbi évtizedekben 
meghatározó tagja, vezéregyénisége, türelemmel és méltósággal viselt 
súlyos betegség következtében elhunyt.

Egyetemi tanulmányait a Semmelweis Orvostudományi Egyetemen, 
Budapesten 1976-ban fejezte be. 1978-ban kezdte meg intenzív terá-
piás munkáját a Fiumei úton. 1982-ben szerzett szakorvosi képesítést 
Aneszteziológia és Intenzív betegellátás területén. Szakmáját a Trauma-
tológiai Intézetben a súlyos sérültek intenzív ellátásának legnagyobbjaitól, Dr. Varga Pétertől és 
Dr. Csepregi Gyulától tanulhatta, és több külföldi tanulmányúton is gyarapíthatta tudását.

1978-tól 38 évig dolgozott az Országos Traumatológiai Intézet Aneszteziológiai és Intenzív 
Betegellátó Osztályán, ahol több mint két évtizedig volt osztályvezető helyettes, részlegvezető 
főorvos, majd nyugdíjba vonulása után az Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet vezető intenzív 
terápiás főorvosa.

Hazánkban a neurotraumatológiai és polytraumatizált betegek intenzív terápiás ellátásának 
egyik legnagyobb szakértője, mestere volt. Emellett a transzfúziológia és szervtranszplantáció 
területén volt kiemelkedő a munkássága. Rengeteg tanulmány, közlemény, könyvfejezet szerzője. 

Az elmúlt évtizedekben az intenzív terápiás szakorvosképzésben számtalan fiatal szakorvosje-
löltet oktatott, tanított, nevelt, akik közül sokan ma már az intenzív terápiás szakma vezetői közé 
tartoznak. Magas színvonalú, naprakész tudása, szakirodalmi tájékozottsága és nem utolsósorban 
kiváló előadói képessége, udvarias, megnyerő, a tanítványokat és kollégáit szakmai partnernek 
tekintő és tisztelő oktatói stílusa méltán volt népszerű a fiatal orvosok és munkatársai körében is.

A súlyos betegekhez és hozzátartozóikhoz való empátiája példaértékű volt.

Drága Tibor, drága Barátom!
Hálás vagyok a Sorsnak, hogy korábbi intézetünkben évtizedekig dolgozhattam Veled. Kö-

szönöm, hogy engem fiatal traumatológusként tanítottál, oktattál és bevezettél a súlyos sérültek 
intenzív ellátásának rejtelmeibe. Köszönöm a sok szakmai, majd az utóbbi években a baráti be-
szélgetéseket, útmutatásokat. 

Sorsszerű talán, hogy ahol 43 éve szakmai munkádat kezdted, ott térhettél örökre nyugovóra. 
Boldog voltam egy évvel ezelőtti OORI-ba kerülésemkor, hogy újra Veled dolgozhatok, de 

betegséged már csak azt engedte meg nekünk, hogy telefonon beszélhessünk hosszú perceket, 
órákat az OORI kiemelt részlegein folyó intenzív terápiás munka fejlesztéséről, jövőjéről, tervekről. 
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Mindebből megmaradnak javaslataid, protokolljaid, amelyeket még betegséged nehéz óráiban is 
elküldtél nekem. 

Néhány nappal ezelőtt levélben búcsúztál Tőlem, érezvén, hogy nincs már sok időd e földi 
életben. Én nem búcsúztam Tőled, bár tudtuk mindketten, hogy utolsó levélváltásunk és beszélge-
tésünk volt.

Drága Tibor!
Hiszem, hogy itt vagy közel, mosolyogsz és vigyázol ránk.
Nyugodj békében! Isten Veled!

Dr. Flóris István
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Búcsú Dr. Farkas Tamás Tanár Úrtól

„Maradnak az igazak és a jók.
A tiszták és békességesek.”
(Wass Albert)

Ismét szegényebb lett a magyar traumatológus társadalom, a Man-
ninger Jenő Országos Traumatológiai Intézet közössége. 2021. október 
28-án elhunyt Dr. Farkas Tamás Tanár Úr, PhD, címzetes egyetemi 
docens, az intézet II. Mozgásszervi Osztályának volt osztályvezető főor-
vosa, az intézet volt tudományos vezetője.

Farkas Tamás volt „A TANÁR ÚR”, a szó legnemesebb, legszebb ér-
telmében. Bár az intézet sok tudományos minősítést szerzett orvost ne-
velt az évtizedek során, ha azt mondtuk „TANÁR ÚR”, akkor mindenki tudta, hogy Farkas Tamásról 
beszélünk. 

1962-ben végzett a Budapesti Orvostudományi Egyetemen, majd 8 évig dolgozott az egyetem 
Ortopédiai Klinikáján. 1970-ben került az Országos Traumatológiai Intézetbe. Tanult és tudomá-
nyos munkát végzett már az 1960-as évek végétől külföldön. 1967-ben Londonban, 1970-ben 
Massachusetts-ben, 1977-ben Homburgban, 1983-ban Tbilisziben, 1985 Morgantown-ban, a 
West Virginia Egyetemen, 1991-ben Heidelbergben, 1992-ben Belfastban. Az 1990-es években 
tudományos együttműködést alakított ki a München-i egyetemmel. 

Igazi TANÁR volt ő, csupa nagy betűvel. Tanított minket a traumatológiára, tanított alapkép-
zettségéből adódóan a traumatológiában ortopéd szemléletre. Az elsők egyike volt hazánkban, 
akiben a két szakma egyesült, megelőzve korát évtizedekkel. Életművével kiérdemelte, hogy 
2010-ben átadhattuk át számára a Magyar Traumatológus Társaság legmagasabb kitüntetését, 
a Lumniczer-díjat. Tanított és nevelt minket tudományos munkára, segített minket előadások 
írásában, előadásában. Vitt magával minket a világ számos országába kongresszusra, nemzetközi 
kapcsolatai révén tanulmányutakra küldött minket, akkori fiatalokat. Önzetlenül, segítőkészen. 

Egyike a traumatológia nagyjainak, aki iskolát teremtett. Tanítványai nem csak az intézetben, 
hanem megyei kórházakban, Székesfehérváron, Tatabányán és még számos helyen lettek osztály-
vezető főorvosok. Példaképünk, mesterünk volt.

És nevelt az életre, vidámságra, barátságra. Mert vidám, szinte mindig mosolygós, velünk, a 
fiatalokkal mérhetetlenül, pótolhatatlanul segítőkész ember volt. 

Drága Tanár Úr!
Pár napja még beszéltünk, bár már nehezedre esett néhány percet is beszélni velem. Beszél-

tünk közelgő jubileumi, 85. születésnapod megünnepléséről, tanítványaiddal való újbóli találko-
zásról. A Sors másképp rendelte el. Maradnak közös emlékeink, közös műtéteink, marad mindaz, 
amit szakmánkból és életből kaptunk Tőled.
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És maradnak a kongresszusi emlékek, közös utazások Leuvenbe, Münchhenbe, Bécsbe, Hanno-
verbe, Berlinbe, Pozsonyba, Amszterdamba. És ki tudná felsorolni, mennyi helyre még hazánkban 
és külföldön. Büszke vagyok arra, hogy Veled dolgozhattam, köszönöm nevelést, barátságodat. 

Marad a legendás II-es osztály közösségének emléke, akik közül már ott fent is találkozol tanít-
ványaiddal és tudom, amit meglátod Őket, rögtön mosolyogsz rájuk és ott folytatjátok a beszélge-
tést, ahol itt, a földi létben abbahagytátok. 

És velünk marad a „TANÁR ÚR” megszólítás, s amíg mi vagyunk, addig a „TANÁR ÚR” örökké Te 
leszel.

Isten Veled TANÁR ÚR, nyugodj békében!

Dr. Flóris István


