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ELŐSZÓ 

Jelen könyvemet azért írtam meg, mert barátaim – 

akikkel megosztom gondolataimat – azt mondták, 

hogy ez is, akárcsak az előző, Utam a diplomáig 

című önéletrajzom tulajdonképpen az ifjúságnak 

szól, mert szemlélteti, hogyan törekedjék az ember 

céljainak elérésére, és hogyan fogadja az őt érintő 

eseményeket. 

Így hát megírtam szakmai tevékenységem tör-

ténetét, szigorúan ragaszkodva a témához. Nem 

tértem ki magánéletem ügyeire, és nem szóltam 

hobbimról avagy szenvedélyemről, a vadászatról 

sem. Igaz, ez ismétlődést is jelentett volna, mert a 

vadászatról több könyvem jelent meg: öt társszer-

zőségben feleségemmel és vadásztársammal, 

dr. Tomai Évával. A másik ötöt egyedül írtam. 

Kérem, fogadják jóindulattal és elnézéssel gra-

fomániám ezen újabb termékét. 

 

A szerző 
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ELSŐ MUNKAHELYEM: 

MISKOLC 

Az egyetem befejezésekor, az avatás előtti hetekben-

hónapokban már állás után mászkáltam. Eközben teljesen vélet-

lenül összefutottam valahol dr. Tóth Józseffel, a kolozsvári se-

bészeti klinika volt adjunktusával. Mindketten örültünk annak, 

hogy túléltük a háborút, és terveinkről beszélgettünk. Amikor 

elmondtam, hogy állás után nézek, közölte, hogy őt kinevezték 

a miskolci Erzsébet kórház sebészeti osztályának főorvosává, 

és van üres állása, kettő is; ha akarom, az egyiket elfoglalhatom. 

Boldog öröm töltött el, hiszen nemcsak álláshoz jutottam – 

méghozzá sebészeti pályán –, de olyan jól ismert és tisztelt em-

ber mellé kerülök, akitől sokat tanulhatok, hiszen klinikai em-

ber, oktatáshoz, tanításhoz szokott. Megoldódott a lakáskérdés 

is: kapok egy szobát a kórházban; tehát nemcsak lakásom van, 

de ingyen fűtés, melegvíz is, egyszóval kényelem. Közlekednem 

sem szükséges, mi kellene még több? 

Ahogy 1948 januárjában kezembe adták a diplomát, ro-

hantam le Miskolcra. 

A sebészeti osztálynak 180 ágya volt, mindig zsúfolásig tele, 

hiszen két vagy három megye betegeit látta el. Erre a rengeteg 

ágyra mindössze három orvos volt: a főorvos, Tóth József tanár 

úr, egy öregecske alorvos, Székely Ödön és én, a frissen (má-

sodszor) végzett orvos, de nem kezdő sebész. 

Közbevetőleg szabadjon megjegyeznem, hogy jó 15 év múl-

va egy Miskolcon rendezett nagyszabású kongresszus szüneté-

ben megkérdeztem, hogy Székely Ödön bácsi él-e még? Azt a 
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választ kaptam, hogy él, méghozzá ugyanabban a villában, a 

kórházzal szemben, a feleségével együtt, mint régen. Beállítot-

tam hozzájuk. Nagy csalódás volt számomra, hogy szegény az 

elmelágyulás olyan stádiumában volt már, hogy nemcsak hogy 

nem ismert meg, de egyáltalán nem is emlékezett rá, hogy volt 

ilyen nevű munkatársa. Egyébként nagyon kedélyesen beszélge-

tett – sőt valami itallal is megkínált –, de egyáltalán nem tudta, 

hogy valaha is találkoztunk volna. 

Miskolcra visszatérve ott folytatom, hogy egyetlen műtő volt 

csak, s abban egy műtőasztal. Azon operáltunk reggeltől olykor 

késő estig. Mindig a főorvos kezdett, mégpedig úgy, hogy én 

előkészítettem és érzéstelenítettem a betegét, és operáltam ad-

dig, amíg meg nem jött. Rendszerint úgy időzítette érkezését, 

hogy ő csinálja a lényegi részt. Ha csak egy műtéte volt, akkor 

rám bízta a zárást, ő ment vizitelni – az alorvos kíséretében –, 

vizsgálta az új betegeket, és kötözött. 

A megüresedett asztalon mi folytattuk az operálást, az alor-

vos vagy én. Ilyenkor az egyik műtősnő műszerelt, a másik meg 

asszisztált. Ha altatásra volt szükség, akkor – az akkori primitív 

módon, az étert csöpögtetve – a másik orvos altatott. 

Az ügyeletben a főorvos természetesen nem vett részt, de ha 

bármelyik ügyeletesnek nehézsége támadt, bátran felkelthette. 

Az alorvos háromszor ügyelt, én négyszer. De ha a másiknak 

asszisztens kellett egy műtétben, vagy segítség, akkor felkeltett. 

Ez bizony előfordult, s ilyenkor eléggé kialvatlanul támolyog-

tam másnap. A saját ügyeletem akkor fárasztott el, ha több sé-

rültet hoztak éjszaka. Akkoriban ugyanis még nem volt önálló 

trautomatológia, a sebészet látta el a sérülteket is. 

A második év februárjában elfoglaltságom tovább nőtt, mert 

a rendelőintézet sebészeti ellátását végző főorvost is helyettesí-

tenem kellett, aki elutazott, vagy beteg lett – már nem emlék-

szem, miért esett ki. Azt hiszem, ezzel a délutánonkénti három-

órás rendeléssel teljesítőképességem határához értem. Délelőtt 
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operálni, kötözni és új betegeket vizsgálni, délután az SzTK-

ban rendelni, utána levizitelni a 90 ágyamon – bizony sokszor 

ráment a fél éjszaka, mire halálosan kimerülve ledőltem ágyam-

ra. És ha nem ügyeltem, akkor esetleg felkeltettek asszisztálni. 

A főorvos láthatta, mennyire kimerült vagyok, és olyan 

együttérző volt, hogy a délután érkező sérülteket ő látta el, az új 

betegeket megvizsgálta, elhelyezte, még kórlapjukat is megírta. 

Ily módon egyszer nagyon súlyos sokkhatástól mentesített. 

Történt, hogy a rendelőbe hoztak egy fiatal, 15 év körüli kis-

lányt, aki már több napja lázas volt. Az állcsontja belső felszí-

nén gennyes tasak volt tapintható. Beküldtem a kórházba, 

mondván: csak ott tárom fel a tályogot, utána úgy is néhány na-

pot a kórházban kell töltenie. 

Amikor a rendelést este befejeztem, a kórházba beérkezve 

kérdeztem: hol a beteg, akit a rendelőből beküldtem műtétre. 

Most akarom elvégezni a feltárást. 

– Meghalt! – közölték. 

Azután részletesen beszámoltak az esetről. A főorvos még 

bent volt, amikor a kislány beérkezett a kórházba. Amikor meg-

látta a kislányt, megvizsgálta, és közölte, hogy ő maga megope-

rálja, mert valószínűleg nagyon fáradt leszek, mire hazaérek. Ne 

várjon szegény kislány addig. 

Felfektették az asztalra, arcára tették a maszkot és néhány 

csepp kloroformot hintettek rá, ahogy akkoriban kezdtük az al-

tatást. A kislánynak abban a pillanatban megállt a szíve – és 

nem lehetett többé megindítani! Ez az idioszinkrázia* ritka és 

előre nem látható esete volt, nem lehetett rajta segíteni. 

Utólag is elborzadtam annak gondolatára, hogy mi lett volna 

velem, ha én teszem ugyanazt, különösen, ha a rendelőben kí-

vántam volna megoperálni. 

 
 * Idioszinkrázia: a szervezet veleszületett túlérzékenysége egyes anyagokkal, 
gyógyszerekkel szemben; előre nem várt mellékhatás 
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Volt egy másik esetem is, amikor a főorvos hihetetlen tapin-

tata és pedagógiai érzéke mentett meg a depressziótól. Szokás 

szerint előkészítettem egy strúmás beteget a műtétre, majd – 

amikor jelezték, hogy a főorvos megérkezett és mosakodni kez-

dett – megkezdtem az érzéstelenítést. Beadtam az első fecsken-

dő, kb. 5 köbcentiméternyi, fél százalékos novokainoldatot a 

beteg nyakán a szokásos helyre. A nő abban a pillanatban esz-

méletét vesztette és rángásos görcsroham jelentkezett nála. A 

látványra a főorvos is beszaladt. Tettük, amit ilyenkor kell, de a 

nő nem tért többé magához, meghalt a műtőasztalon. Halála 

okát a boncolás sem derítette ki. 

(Hasonló haláleset jó harminc év múlva az általam vezetett 

plasztikai sebészeti osztályon is előfordult. Az egyik tanítvá-

nyom által megoperált nőbeteg halt meg rejtélyes körülmények 

között. Akkorra azonban a vizsgáló eljárások már annyira kifi-

nomultak, hogy meg lehetett állapítani: a halál oka az agyban 

egy rendellenes ér megrepedése volt, amit a műtét előtt nem le-

hetett kimutatni, csak megrepedése után derült ki a jelenléte.) 

Másnap reggel felfektették a főorvos műtétre váró betegét, 

méghozzá ugyancsak egy strúmás nőbeteget. Én nem éreztem 

magam képesnek az érzéstelenítés elvégzésére, olyannyira hatá-

sa alatt álltam az előző napi esetnek. Beöltözve, gumikesztyűs 

kezeimet összekulcsolva ültem a sarokban egy széken, és vár-

tam a főorvost. Ő belépett, meglátott engem, felmérte a hely-

zetet, és rám kiáltott: 

 – Mi a fenére vársz? Végezd el azonnal az érzéstelenítést! 

Azt hiszem, ha ezt nem teszi, sokáig tartó gátlás alakult volna 

ki bennem. Így kénytelen voltam túltenni magam ezen az álla-

poton, és bár nagyon izgultam, elvégeztem az érzéstelenítést – 

és utána még nagyon sokat, hála Istennek, minden előre nem 

látható tragédia bekövetkezte nélkül. 

 Szinte hihetetlennek tűnik, de a vázolt, rendkívül megerőltető 

munkatempó mellett is szükségét éreztem valamiféle tudomá-
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nyos munkának. Könyvtár nem lévén a közelben, nem jutottam 

hozzá az engem érdeklő irodalomhoz – mert hát nem felejtet-

tem el kolozsvári emlékeimet és fogadalmamat, hogy plasztikai 

sebészettel szeretnék foglalkozni. Jobb híján fölkutattam egy 

határterületi könyvet, amely akkori munkámat is szolgálta. 

Megszereztem Böhler híres könyvét a töréskezelésekről. 

Már nem emlékszem, hogy miért, de nekiálltam és lefordítot-

tam. Valószínűleg a később kiteljesedő, nejem által „grafomá-

niának” nevezett kényszer bujkált bennem már akkoriban. 

Mindezt nem is magáért a tényért vagy öntömjénezésképpen 

mesélem el, hanem azért, mert nem sokkal később ez a fordítás 

hihetetlenül fontos szerepet játszott az életemben. 

Így telt el életem két nagyon munkás, és egyben nagyon 

hasznos éve Miskolcon. 

A második évben még egy új segédorvos lépett munkába az 

osztályon, Csink Lóránt nevű, aki nagyon sokat könnyített az 

életemen. 

A városból nem sokat láttam, hiszen jóformán ki sem léptem 

a kórházból. De a pletykák bejöttek az osztályra. 

 A város közepe táján húzódott a temető, a város és az azt ha-

tároló Avas hegy között. Az Avas nem túl magas dombél volt, 

ahol kocsmák sora csalogatta a vendégeket. Egy ízben, éjfél 

után valamikor részeg társaság támolygott át a város belseje fe-

lé. Énekeltek, kurjongattak, nem tisztelték a temető csendjét. 

Egyikük a hold fényében elolvasott egy feliratot: „Latabár-

kripta”. Nosza, elkezdtek kurjongatni: 

– Latyi, gyere ki, mondj nekünk valami vicceset! 

Szavaik nyomatékossága kedvéért egyikük megdöngette a 

kripta ajtaját és úgy ordította: 

– Latyi, gyere ki! 

A következő pillanatban a kriptában megdördült egy mély 

hang: 

– Megyek már, te marha, ne dörömbölj! 
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Ettől a „síri” hangtól a dörömbölő ájultan rogyott össze. A 

történet magyarázata: a kriptát renováló mester este hazaküldte 

inasát azzal, hogy ő nem gyalogol hazáig, hanem itt alszik. A 

dörömbölésre felriadva a mester azt hitte, hogy már reggel van 

és inasa költögeti ilyen tapintatlanul. Ezért ordított vissza ha-

sonló hangnemben. 

A miskolci Erzsébet kórházban kitűnő orvosok dolgoztak. 

Kiemelkedő volt a röntgenes főorvos, Kopáry József egyetemi 

magántanár, aki később katedrát kapott Szegeden. Remek volt a 

nőgyógyász, Balla Imre, rendkívül barátságos kolléga, akit nő-

betegei nemcsak orvosként, de férfiként is nagyra tartottak. Volt 

egy ideig egy általánosan ismert és elismert barátnője, aki nagy 

társadalmi életet vitt, és a főorvos lakásán „fogadásokat” rende-

zett. 

Nagy tudású ember volt a belgyógyász, Teschler László, a 

debreceni egyetem magántanára, akivel egyszer humoros talál-

kozásom volt. Áthívott konzíliumba. Amikor megérkeztem, kö-

zölték, hogy a főorvos úr éppen a WC-n ül. Vártam hát türelme-

sen, a folyosón álldogálva. Egyszer csak a kolléga kirohant a 

WC-ből, egyik kezével letolt nadrágját tartva, a másikkal egy 

csomó papírt lobogtatva, és ordított: 

– Ezen a rohadt budin soha nincs rendes toalettpapír. Ha meg 

véletlenül mégis van, akkor egy injekciós tű van benne! 

Kitűnő híre volt a vasgyári kórház sebész főorvosának, Föl-

desinek, akivel azonban ottlétem alatt nem találkoztam. 

 1949 januárjában felkeresett a miskolci orvos-egészségügyi 

szakszervezet elnöke, és felajánlotta, hogy részt vehetek Buda-

pesten egy három hónapos szakszervezeti iskolán vagy tanfo-

lyamon. 

Egyébként még a Miskolcra utazásom előtt meglátogatott az 

egyik medikustársam, és azt ajánlotta, hogy lépjek be a Kom-

munista Pártba. Vállvonogatásos válaszomra majdnem minden 

nap megjelent, és nyaggatott, hogy lépjek be. Egy idő után 
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meguntam ennek az embernek az állandó háborgatását. Nagyon 

jól tudtam egykori kisebbségi sorsomból eredően, hogy a kis-

embernek úgy sincs beleszólása a politikába. Mit számít, hogy 

tagja vagyok-e egy pártnak, vagy sem – gondoltam –, és belép-

tem. Hátralévő életemben annyi kapcsolatom volt a politikával, 

illetve a párttal, hogy havonta fizettem a tagdíjat. Végül az 

MSzMP-vel egyidejűleg szűnt meg az én párttagságom is. 

 A szakszervezeti ember ajánlatán elgondolkodva úgy véltem, 

hogy három hónapig legalább jól kialszom magam. Az új ember 

ottléte miatt nem volt lelkiismeret-furdalásom, hogy magukra 

hagyom a két öreget. 

Ha nem lettem volna olyan dezorientált, akkor tudnom kellett 

volna, hogy egy három hónapos politikai iskola olyan karrier-

nek a nyitánya, amely nagyon magas polc elfoglalására képesíti 

vagy predesztinálja a résztvevőt. Általában volt, akit egy- vagy 

kéthetes tanfolyam alapján neveztek ki valahova főnökké. A há-

rom hónapos tanfolyam már csúcsnak számított a pártoktatás-

ban, ami fölött már csak a Szovjetunió-beli tanfolyam létezett. 

Ezt én nem tudtam, csak az lebegett a szemem előtt, hogy há-

rom hónapon keresztül én este nyolckor lefekhetek és reggel 

hétig alhatok egyfolytában! 

Felmentem hát Pestre. A Damjanich utcában volt az „iskola”. 

Összejöttünk ott vagy negyvenen. A tanfolyam napirendje olyan 

volt, mint egy egyházi szertartás. Énekléssel kezdtük, ezt követ-

te a „prédikáció”, majd újra énekkel zártuk a munkát. Közben 

hozsannákat zengedeztünk A Pártról és A Szakszervezetről. 

Én alaposan kialudtam magam, mert minden este korán lefe-

küdtem, és egyhuzamban aludtam reggel 7-ig. Meg is róttak, 

hogy a közös szórakozásból nem vettem ki a részemet. „Önkri-

tikát” kellett gyakorolnom. Ez olyan volt, mint egy nyilvános 

gyónás. Beleillett ebbe az egyházi miliőbe. Fel kellett állnom, 

mea culpáznom, amiért esténként ledöglöttem, ahelyett, hogy 

roptam volna a csasztuskára a táncot. 
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Aztán kiderült, hogy a nebulók igen jól tették, hogy komo-

lyan vették a tanulást, mert a végén szakszervezeti vezető lett 

belőlük, méghozzá nem valami kis kórházban vagy félreeső 

irodában, hanem nagy területre, országrészekre terjedő hata-

lomhoz jutottak. Volt, aki valamelyik szakszervezet főtitkára 

lett. 

Volt közöttünk egy középiskolai tanár, akiből a tanfolyam el-

végzése után csak egyszerű igazgató lett, mert nem tudott ki-

bújni „entellektüel” bőréből, és olykor kellemetlen kérdéseket 

tett fel az előadónak, vagy a hivatalos irányvonaltól eltérő vé-

leményének adott hangot. 

Két emberrel nagyon összebarátkoztam az iskolán, ami ké-

sőbbi életemben fölötte hasznosnak bizonyult. Az egyik az is-

kola igazgatója volt, Cseterki Lajos, a későbbi Fejér megyei el-

ső titkár, majd az Elnöki Tanács titkára, végül a Központi Bi-

zottság titkára. Neki később csodálatos vadászatok lehetőségét 

köszönhettem. 

Egy kis műtéttel kezdődött a barátság: az egyik alsó fogából 

kis tályog indult ki, amely az állcsont külső felületén gyűlt ösz-

sze. Nagyon félt kórházba menni, attól tartva, hogy ott tartják, 

és nem tudja igazgatói munkáját folytatni. Megnyugtattam, 

hogy ezt munkája fenntartása mellett is meg lehet oldani. Ösz-

szeszedtem minden szükséges eszközt, és kis érzéstelenítésben 

feltártam a tályogot, majd naponta kötözgettem, és 10 nap alatt 

teljesen meggyógyult. 

 A másik egy Gyopár János nevű ember volt, oktató az isko-

lán. Tőle is nagy fizetséget kaptam, bár nem szolgáltam meg 

érte, de barátságból tette – áldja meg az Isten érte. 

Gyopár János igazi, hithű kommunista volt – ezért aztán 

mindent komolyan vett, beszélt ott és úgy, ahogy nem kellett 

volna. Negatív karrierje úgy kezdődött, hogy az iskola befejezé-

se után behívták katonának, és a Politikai Csoportfőnök helyet-

tese lett. Fene nagy poszt ez a hadseregben. Ez azonban nem 
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tartott sokáig. Volt egy nővére, aki bányász férjével Belgium-

ban élt, és az ottani Kommunista Párt vezetőségi tagja lett. Ezek 

1950-ben hazajöttek, a férjet rögtön letartóztatták, mert „kiderí-

tették, hogy a belga és francia kommunista pártban tevékenyke-

dő magyarok között sok az áruló, beépített ellenség”. Ennek 

következményeként a sógort, Gyopár Jánost is kirúgták a had-

seregből, és rangjától is megfosztották. De még megkapaszko-

dott: egy fontosabb szervezet, a Fizikai Kutató Intézet párttitká-

ra lett. Itt sem tudta azonban tartani a száját, hát most már telje-

sen kiesett a fensőbbség kegyeiből: a Pénzverde gazdasági 

igazgatójává nevezték ki, tehát politikai funkcióból adminiszt-

ratív helyre került, gazdasági tevékenységet osztottak rá. Ez 

már a teljes deklasszálódás volt, maga a lecsúszás. 

Nemsokára megbetegedett: előbb egy infarktus, majd külön-

böző szív- és tüdőszövődmények jelentek meg, végül – nagyon 

fiatalon – meghalt. 

Amikor a katonaságtól elkerült, nagyon sokszor találkoztunk 

és nagyokat beszélgettünk, olyan bizalmas dolgokról is, mint a 

házasság, amelybe éppen belebonyolódni készült. Én igyekez-

tem visszatartani ettől a lépéstől, mert ismertem jelöltjét, és 

nem a legjobb véleményem volt róla. Természetesen elvette – 

és nyögte is a következményeket. Neje ugyanis szélsőségesen 

megszállott kommunista volt, azt lehetne mondani hogy kom-

munista magatartást még maga Sztálin is tanulhatott volna tőle. 

Amikor János meghalt, a temetés után felkerestem az özve-

gyet, aki legnagyobb megdöbbenésemre vadul nekem támadt. 

Azt kérdezte, hogy miért barátkozom én olyan osztályárulókkal, 

a kapitalizmus restaurációjára törekvő alakokkal, mint Kádár 

János és bandája. Én megpróbáltam neki megmagyarázni, hogy 

nem családilag járok össze Kádárral, feleségeink nem járnak 

együtt vásárolgatni – én csak a „magas” vadásztársaság orvosa-

ként érintkezem vele mint vadász és orvos, és soha semmiféle 
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politikai beszélgetést nem folytattunk – de lehurrogott, és szinte 

szó szerint kirúgott. 

Visszatérve az iskolára: egyszer annak is vége lett. Még egy 

könyvecskét is kiadtunk, a középiskolai tanárral együtt írtuk, 

megörökítendő az iskola „csodálatos” tevékenységét. És akkor 

jött a nagy meglepetés: behívattak az Orvos-Egészségügyi 

Szakszervezetbe. Ott egy Kaiser nevű pasas elé vezettek. Akkor 

még nem tudtam, hogy az illetőt úgy hívják: „a féllábú hóhér” – 

ugyanis műlába volt –, és – ha nem is fizikailag, de a politika és 

az intrika minden eszközével – gyilkolta az orvosokat. 

Volt egy Kúti (Katzander) nevű társa is ebben a tevékeny-

ségben, aki valamivel jobb indulatú, mondhatnám elnézőbb 

volt. Az egész szervezet főnöke a hírhedt Weil Emil volt. 

Kaiser elvtárs ülve fogadott, és íróasztalán átnyúlva nyújtott 

kezet. Nem sokat kerülgette a kását, azt mondta: 

 – Gratulálok önnek kinevezéséhez. Ön holnaptól az Észak-

Magyarországi Területi Szakszervezet elnöke! 

– Ez tévedés lesz – válaszoltam azonnal –, én holnap is a 

miskolci Erzsébet kórház sebészeti osztályának segédorvosa 

leszek. 

Hosszan csatáztunk. Ő megpróbált engem meggyőzni, hogy 

mekkora megtiszteltetésben van részem, milyen fontos szere-

pem lesz nemcsak a megye, de az ország életében is. Sőt – 

használjunk kapitalista fogalmakat –: micsoda karrier ez szá-

momra máris, és még mi minden lehet belőle! Én azonban erős-

ködtem, hogy én orvosnak készültem, és az is akarok maradni 

életem végéig. Semmiféle cím, hatalom vagy bármi előny nem 

képes engem egy íróasztal mögé ültetni! 

Ezután keményebb hangot ütött meg, fenyegetett az ÁVH-

val, sőt börtönt is kilátásba helyezett parancsmegtagadásért. 

Nagyon ráfizethetek a felajánlott funkció visszautasításáért. 

Egy darabig bírta szóval, majd váratlanul kiküldött a szobá-

jából azzal, hogy kint várjak. Onnan másfél-kétóránként behí-
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vott, és érdeklődött, hogy jobb belátásra tértem-e, majd újra ki-

küldött. Úgy bánt velem, mint egy szaros kölyökkel egy rossz 

iskolában. Halálosan fáradt lettem, feszült voltam és ideges. A 

végén aztán nem bírtam tovább, megmakacsoltam magam. Be-

rontottam a szobájába, és tudattam vele, hogy elég volt, nem 

érdekel tovább, nekem dolgoznom kell, hazautazom. Szinte kö-

szönés nélkül otthagytam. Közben persze a gyomrom remegett, 

a frász kitört, de gyűlöltem az embert, gyűlöltem a szituációt, 

gyűlöltem azt, hogy meg akar alázni, hogy ki-berángat a szobá-

jából. Megalázni nem tudott, mert engem megedzett a romániai 

kisebbségi sors, mondhatni immúnis voltam. Engem az élet fel-

készített arra, hogy mindig kell bántásra, vegzatúrára számíta-

nom. 

Másnap visszautaztam Miskolcra, s ott munkába álltam. 

Adott alkalommal elmeséltem a főorvosnak, hogyan végződött 

az iskola. Csóválta a fejét, és azt kérdezte, remélem-e, hogy eb-

be belenyugodnak. Keserű iróniával azt válaszoltam: 

– Miért? Mit tudnak velem tenni? Legfeljebb végső büntetés-

ként kineveznek szakszervezeti főtitkárnak, vagy elnöknek. 

Hamarosan megtudtam, hogy mit tehetnek: 1949. július 1-jén 

kaptam egy táviratot, amelyben a honvédelmi miniszter közli: 

tartalékos századossá neveztek ki és felvettek hivatásos állo-

mányba, azonnal jelentkezzem a minisztériumban! 

Ez új szituáció volt, amelyből – a főorvos véleménye szerint 

is – nincs kibúvó. Be kell vonulnom! 

Hát csomagoltam, de nem bevonulásra, hanem Balaton-

lellére, üdülésre, mert július 4-ével kezdődően beutalóm volt 

egy üdülőbe. Még soha nem láttam a magyar tengert, hát csak 

nem hagyom ezt a lehetőséget vízbe esni? 

 Előtte azonban berohantam a Honvédelmi Minisztériumba az 

én Gyopár János barátomhoz. Kértem, segítsen. Azt mondta: 

felmenteni a behívás alól nem tud, ez meghaladja a hatáskörét. 

De ha valami másban tud segíteni, azt szívesen megteszi. 
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Kértem, intézze el, hogy ne csapathoz vezényeljenek, hanem 

klinikára, hogy szakképesítést szerezhessek! Ezt meg is ígérte. 

Megnyugodva mentem nyaralni, majd annak befejezése után 

– két héttel később – felballagtam a minisztériumba és „azon-

nal” jelentkeztem. Jellemző módon senkinek sem tűnt fel a táv-

irat és a jelentkezésem között eltelt 14 nap. Szó nélkül elfogad-

ták jelentkezésemet, és legnagyobb örömömre közölték, hogy 

„személyi állományba helyeztek”, és a budapesti III. sz. Sebé-

szeti Klinikára vezényeltek. 
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A KLINIKÁN 

Boldogan jelentkeztem Hedri professzornál, a III. sz. Sebészeti 

Klinika igazgatójánál, aki kikérdezett eddigi sebészeti pályafu-

tásomról. Valószínűleg szimpatikusnak talált, mert azonnal osz-

tályos orvosi beosztásba helyezett, bár a papírforma szerint be-

osztásom „díjtalan műtőnövendék” volt. Szeptemberben pedig 

magával vitt Pozsonyba, egy ortopéd-traumatológiai kongresz-

szusra, valószínűleg nyelvtudásom miatt. 

Ennek az utazásnak egy humoros jelenete igen emlékezetes 

maradt. Vonattal utaztunk oda kora reggel, és késő délután in-

dultunk vissza. Az étkezőkocsiban vacsoráztunk. Vacsora után 

a professzor kávét rendelt. Mivel nem magyar vagon volt, gya-

nakodva néztem azt a vizespohárnyi barna löttyöt, amit eléje 

tettek. A professzor nagyot kortyolt a kávé gyanánt felszolgált 

„nedű”-ből, majd kimeredt szemmel rám nézett, nagy erőfeszí-

téssel lenyelte a kortyot, és – „Törökkávé!” – felkiáltással szinte 

beleroskadt székébe. 

Néhány hónappal a klinikára érkezésem után értesítette 

Hedri professzort a minisztérium, hogy el kell hagynia a klini-

kát, és átmenni a budapesti I. sz. Sebészeti Klinikára, Klimkó 

Dezső professzor helyére, akit hirtelen nyugdíjaztak. Mindez 

azért volt szükséges, hogy helyet teremtsenek Petrovszkij szov-

jet professzornak, akit két évre meghívott a magyar kormány, 

hogy „vendégprofesszorként” irányítsa a III. sz. Sebészeti Kli-

nikáról a magyar sebészetet. 
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Hedri két embert vitt magával az új helyre: Ravasz János ta-

nársegédet és engem. 

Amikor átmentünk Hedri professzorral az új klinikára, az ot-

tani emberek nagyon tartózkodóan fogadtak kettőnket, akik 

Hedrivel érkeztünk. A helyzetre jellemző volt például az, hogy 

az egyik tanársegéd engem tanár úrnak szólított. Amikor meg-

kérdeztem, hogy minek köszönhetem ezt a megtisztelő és érdem-

telen megszólítást, azt mondta: 

 – Hallottam, hogy Galambos tanár úrral, aki Klimkó profesz-

szor távozása után átmenetileg vezeti a klinikát, tegeződni tet-

szenek, hát azt gondoltam… 

Nem sokáig voltunk Hedri mellett az új helyen. Néhány hét 

után hivatott, és közölte velünk, hogy a minisztériumtól jött egy 

utasítás; mindkettőnknek vissza kell mennünk Petrovszkij pro-

fesszor intézetébe. 

– De miért? – fakadt ki Ravasz János. 

– Azt nem tudom, de ez az ukáz jött. Sajnálom – volt Hedri 

válasza. 

Hedri professzorral később még egy emlékezetes találkozá-

som volt. Az 1960-as év legelején felkerestem klinikai irodájá-

ban, és előadtam, hogy az 1957-ben megvédett kandidátusi cí-

mem megszerzése óta eltelt pár esztendő, és szeretném már be-

nyújtani az Akadémiára a doktori címért írott értekezésemet. 

Mielőtt folytatni tudtam volna, Hedri felugrott az íróasztal mö-

götti hatalmas karosszékéből, mindkét kezével rácsapott az 

íróasztalát halomban fedő könyvekre, és rám ordított: 

– Meg vagy őrülve? Hiszen biztos, hogy megesznek a főse-

bészek. Mind az Egészségügyi Minisztérium fősebésze, mind a 

Hadseregé csak kandidátus. Átharapnák a torkodat, mielőtt egy 

szót ki tudnál nyögni. 

Hedri professzor intelmét mégis csak komolyan vettem, mert 

A szabad átültetéssel kombinált nyeles lebenyplasztikák kor-

szerű szemlélete és módosításai című doktori disszertációmat 
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csak 1965-ben mertem beadni, így 1966. június 8-án védhettem 

meg az Akadémián. 

Opponenseim Kettesy Aladár és Littmann Imre professzorok 

voltak, valamint egy kandidátus, dr. Kós Rudolf sebészadjunk-

tus, mert az előbbieken kívül más doktori fokozattal rendelkező 

sebész akkor még nem volt található. Igazi sebész ezzel a foko-

zattal csak Littmann volt. 

Törekvésemnek és a védésnek természetesen híre ment, úgy-

hogy az Egészségügyi Szolgálat akkori főnöke – egyébként ne-

ves klinikus – hirtelen beadott egy disszertációt, és annak 

eredményét meg kellett várnom. Csak akkor kaphattam meg a 

diplomámat, amikor már előtte ő is átvette. Mert hát „hogy néz-

ne ki az, hogy Zoltán János lesz az első akadémiai doktor a ka-

tonaorvosi szolgálatból?!” 

Szóval átkerültünk Petrovszkijhoz, aki nagyon udvariasan 

fogadott bennünket. Átadott két helyettesének, Rubányi és 

Littmann professzoroknak, akik tájékoztattak, milyen részlegen 

és milyen beosztásban kell dolgoznunk. 

Petrovszkij általános elismerést aratott udvariasságával. Nem 

lehetett vele úgy szembetalálkozni a folyosón, hogy ne ő kö-

szönt volna előre. 

Előreszaladok az elbeszélésben, és elmondom, hogy itt tar-

tózkodása utolsó hónapjaiban magatartása 180 fokkal megfor-

dult. Az asszisztensekkel ordítozott, az orvosokkal gorombás-

kodott. A műtősnőre azt mondta, hogy buta magyar liba. Egy-

szer megtette azt, hogy a műtősnőre valami tényleges, vagy 

csak képzelt hibáért ráförmedt: 

– Ezek a magyar műtősnők olyan ostobák és ügyetlenek, 

hogy ha egy 16 éves orosz kislányt állítnék egy hétre a műtő-

asztal mellé, ennyi idő alatt többet tudna, mint bármelyik ezek 

közül. 

Ezt a változást csak azzal tudták megmagyarázni, hogy meg-

ijedt attól, hogy haza kell mennie. 
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Ottlétem első néhány hónapja után következett be az első 

komoly ijedelemre okot adó jelenet. Hívtak a professzor irodá-

jába. Ott ült Petrovszkij, mellette dr. Szántó Katalin, az első 

számú tolmácsa. (Később tudtam csak meg róla, hogy az apja a 

Szovjetunióban élő jó nevű közgazdász, és a nő mellesleg a 

„féllábú hóhér”, Kaiser elvtárs felesége.) 

Petrovszkij hűvös, tárgyilagos hangon közölte velem, hogy 

súlyos kifogásai vannak működésem ellen. Először is: tudtára 

adták, hogy lefordítottam Böhler könyvét, és ki akarom adni. A 

könyv nagyon jó – mondta szárazon –, minden traumatológus 

tanulhat belőle, de ennek az irománynak a kiadása most nem 

aktuális, mert Böhler a náci párt tagja volt. Másodszor: minden 

klinikai beosztott orvosnak kötelessége egy kiadásra szánt 

könyvet az igazgatóval engedélyeztetni. Ennek elmulasztása 

mindenféle egyetemi szabállyal ellenkező vétség! 

Valami gyanússá vált nekem ebben az ügyben. Azt kértem, 

hogy védekezésem előtt hívassa a másik tolmácsát, dr. János 

Györgyöt! Furcsállotta ugyan ezt a kérést, de azért teljesítette. 

Akkor elmondtam, hogy a vád második pontja koholmány. 

Böhler könyvét valóban lefordítottam, de jóval korábban, még 

Miskolcon, saját szórakozásomra, mintegy passzióként. Amikor 

a klinika orvosai tudomást szereztek a fordításról, megkértek, 

tegyem lehetővé, hogy hozzájussanak. Dr. Remete Tibor, a kli-

nikai szakszervezeti bizottság elnöke azt javasolta, hogy sok-

szorosítsák a magyar fordítást, hogy minél többen hozzáférje-

nek. Semmi kifogásom nem volt ez ellen, de feltételül szabtam, 

kérjék előbb a professzor engedélyét. 

Ezt hallván Petrovszkij megcsóválta a fejét, és elküldött Re-

mete Tiborért. Ő megerősítette az elmondottakat. Erre 

Petrovszkij azt mondta: 

– Sajnálom, engem tévesen informáltak. Ez ügyben félreve-

zettek, ezért elnézést kérek öntől, kolléga, hogy megvádoltam. 
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Közbenjárok, hogy az ön ellen indított szakszervezeti fegyelmi 

vizsgálatot megszüntessék. 

Tehát a „féllábú hóhér” hitvese őnagysága férje révén már el-

indította kinyírásomat – de nem vette számításba, hogy 

Petrovszkij szovjet ugyan, de becsületes ember! 

A következő összeütközésem Petrovszkijjal ugyancsak nagy 

csörte volt. 

Kitűzték a szakvizsga napját. Hárman álltunk neki. Akkori-

ban az volt a szokás, hogy a jelöltnek egy műtétet kellett végez-

nie, majd elméleti vizsgán felelnie. 

Meglepetésemre a vizsga előtt közölte velem a professzor, 

hogy nekem egy dolgozatot kell írnom, A csípőízületi kiízesítés 

különböző módszerei címmel. Nem értettem, miért kell nekem 

egy szakdolgozatot is írnom, de természetesen összeszedtem az 

irodalmat, megírtam a cikket, szemléltető rajzokat is készítet-

tem hozzá, és még arra is maradt időm, hogy díszesen beköttes-

sem. Később árulta el a professzor egyik tolmácsa a szakdolgo-

zat célját: a professzor ebben a tárgykörben publikálni akar egy 

új műtéti eljárást, és így jutott hozzá a szükséges irodalmi ada-

tokhoz. 

Eljött a vizsga napja, 1950. október 9-e. Előző nap közölték, 

hogy az egyik jelöltnek egy vakbélműtétet kell operálnia, a má-

siknak egy sérvet – nekem viszont egy gyomorfekélyes embert 

kell megműtenem. Amint az a páciens szemrevételezése után 

kiderült, egy csontvázszerűen lefogyott ember 12 éve fennálló 

fekélyét kellett megoperálnom. És ha mindez önmagában nem 

lett volna elég, még azt is hozzátették, hogy a professzor utasí-

tása szerint én csak 10 órakor kezdhetek operálni, amikor a pro-

fesszor befejezte a medikusoknak tartott előadását. Az elméleti 

vizsga pedig 12 órára van kitűzve, nekem tehát két órám van 

egy nagyon nehéz műtét elvégzésére, ahol ráadásul komplikáció 

felléptét sem lehetett kizárni. 
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Ebben Szántó doktornő kezét véltem felfedezni, aki megpró-

bált visszafizetni azért, amiért vádaskodásával nem sikerült cél-

ját elérnie. A Szovjetunióban megtanulhatta az intrika, a rá-

galmazás technikáját, és képes volt Petrovszkijnak, ennek a ki-

váló szaktekintélynek és egyúttal becsületes embernek beadni 

valamit, hogy „törlesszen”. 

Littmann professzort kértem fel asszisztálásra, és 10 órakor 

nekifogtam a műtétnek, amint Petrovszkij befejezte az előadá-

sát. Sietnem kellett a műtéttel, mert az elméleti vizsgáig 120 

perc állt a rendelkezésemre. Alig érkeztem el a hasfal megnyitá-

sa után a gyomor feltárásához, amikor nyílt a műtő ajtaja, és 

bemasírozott Petrovszkij, maga elé engedve Kiss professzort, 

az anatómust. „Végem van!” – gondoltam, ismerve a „Püspök” 

– mert így nevezték Kis professzort, lévén valami szekta elöljá-

rója – kekeckedő természetéért. Ezt is azért vonultatták fel mint 

vizsgabiztost, hogy a kinyírásomban segédkezzék. 

Érzéseim kezdtek valósággá formálódni. Kiss odaállt a hátam 

mögé, és a vállamon átnézve kérdezgetni kezdett: 

 – Most mit vágott át? Most melyik ér területén dolgozik? 

 Rettentő ideges lettem. Gondolkoztam, szóljak-e neki, hogy a 

kérdéseivel elvonja a figyelmemet, és nem leszek képes időben 

végezni. Aztán jobb megoldást választottam. Rászóltam a mű-

tősnőre: 

– Hasfallapocot kérek! 

A kezembe nyomott egy hatalmas, hosszú nyelű, nehéz né-

gyes fémkampót. Ráordítottam: 

– Ez magának hasfallapoc? – és hirtelen a hátam mögé dob-

tam a nehéz fémeszközt. A dobás jól sikerült: telibe találtam 

Kiss professzor lábszárcsontját, mire feljajdult, és lábához kap-

va kisántikált a műtőből. Győzelem! 

A műtéttel nem remélt gyorsasággal végeztem, úgyhogy a 

szóbeli vizsga előtt még volt időm letusolni – kellett is nagyon 

–, és tiszta ruhát venni. 



A klinikán 

27 

Aztán leültünk a vizsgáztató páros elé. Petrovszkij meghall-

gatta a másik két kolléga válaszait a fölöttébb könnyű kérdésre, 

majd meglepetésemre nekem azt mondta, hogy dolgozatom át-

nézése után számomra neki már nincs is elméleti kérdése. 

Bezzeg volt Kiss professzor úrnak! Gondolom, megsimogatta 

sajgó lábszárát, és úgy lőtte rám az első kérdést: 

 – Kérem, mondja meg, ha az arteria subclaviát leköti a kö-

zépső és a szélső harmad határán, milyen erek vesznek részt a 

kollaterális keringés kialakulásában? 

Kétségbeesetten biluxoltam Littmann professzorra, segítsen, 

hiszen ő érsebészeti tudásáról is híres volt. Sajnálatomra fel-

húzta a vállát, jelezve, hogy ő sem tudja a választ. 

 Erre megdühödtem, és azt mondtam: 

– Professzor úr, hadd mondjam válaszképpen erre a kérdésre 

azt, hogy önök anatómusok és mi sebészek között van egy alap-

vető különbség. Önök tudják hogy akár a legkisebb érnek is mi 

a neve, mi pedig tudjuk, hogy mit kell és mit lehet vele csinálni, 

akárhogy hívják is. 

Petrovszkij cinkosan elmosolyodott, ránézett Kissre, aki ezek 

után úgy legyintett, mintha azt mondaná: „hagyjuk a fenébe az 

egészet”. 

A szakvizsga után háromnegyed évvel elhagytam a klinikát, 

mert kivittek Koreába. Ennek az útnak a történetét már megír-

tam az Add vissza az arcomat című könyvemben.*  

 Kapcsolatom Petrovszijjal azonban folytatódott. 1974-ben 

megjelent Cicatrix optima című könyvem, amelyben az operá-

lás korszerű, alapvető módszereit állítottam össze, szemléltető 

módon, atlaszszerűen. Éreztem, hogy nagy sikere lesz, ezért 

Petrovszkijt – aki akkor már a Nemzetközi Sebésztársaság alel-

nöke volt – kértem fel előszó írására. Ezt a bevezetőt annyira 

értékelték, hogy az angol nyelvű kiadáshoz az amerikai könyv-

 
 * Dénes Natúr Műhely Kiadó, 1996. 
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kiadó átvette az orosz előszó fordítását. Természetesen a követ-

kező könyvemhez, a Bőrpótlás atlasz-hoz is Petrovszkijtól kér-

tem előszót, és az angol kiadáshoz ezt is átvették. De akkor 

Petrovszkij már egészségügyi miniszter volt a Szovjetunióban. 

Második könyvem megjelenése után egy évvel, 1985-ben ír-

tam Petrovszkijnak, hogy meg akarom látogatni. Nagyon ked-

ves levélben válaszolt, és megjelölte a látogatás neki megfelelő 

napját. Feleségemmel és leányunkkal mentem ki, utóbbi főleg 

tolmács minőségében jött velem, mert nemrég szerezte meg az 

olajmérnöki diplomát a moszkvai Gubkin Egyetemen. 

Petrovszkijhoz azonnal bevezettek. Barátságosan fogadott, 

majd rövid beszélgetés után azt javasolta, nézzük meg a még 

mindig általa igazgatott klinikát. Maga után intett, és felfutott 

előttünk két emeletet, pedig már betöltötte a nyolcvanat! Ott 

benyitva egy ajtón egy műtő karzatán találtuk magunkat, ahon-

nan felülről betekinthettünk egy szívműtétbe. Majd átkísért a 

mikrosebészeti osztályra, és ott átadott egy nagyon elegáns idő-

sebb úrnak, aki kifogástalan francia nyelven köszöntött. Ő Vik-

tor S. Krylov professzor volt, Állami díjas, a Sebészeti Közpon-

ti Kutató Intézet mikrosebészeti osztályának vezetője. Mellénk 

sodródott Alekszandr Ivanovics Nyerobejev kandidátus is, akit 

ismerősként üdvözöltem, mert előzőleg néhány hetet töltött ná-

lam. 

Az idős professzorral egy ideig elcsevegtünk, mígnem 

Nyerobejev közbeszólt, és kérte főnökét, hogy váltsunk át az 

angol nyelvre, mert azt ő is érti. Erre Krylov: 

– Látja, mindig mondom, hogy nyelveket kell tanulni, így 

franciául is meg kell tanulnia, mert szüksége lehet rá. 

 Azzal zavartalanul folytatta a beszélgetést francia nyelven. 

Ezután Nyerobejev kísért tovább. Végigvezetett bennünket a 

hatalmas klinika folyosólabirintusán. Megtudtuk, hogy ezen in-

tézetben körülbelül 800 orvos dolgozik, nemcsak gyógyítanak, 

hanem tudományos kutató munkát is végeznek. 
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Amit láttunk, az a mi kórházainktól legfőképpen abban kü-

lönbözött, hogy a betegek zöme nem hálóruhában, hanem min-

denféle szedett-vedett lajbiban, melegítőben, ingben feküdt, bár 

előfordult néhány pizsamás ápolt is. Az orvosok pedig fehér 

köpenyük alatt utcai nadrágban, ingben és cipőben mozogtak a 

kórtermekben, amelyek padlóját parketta borította, de minden-

kinek a fején sapka volt, az arcán pedig maszk. 

A látogatás befejezése után a fiatal kolléga visszakísért ben-

nünket Petrovszkij dolgozószobájába, ahova közben az intézet 

néhány vezető emberét is behívták. Az elkerülhetetlen protokol-

láris bemutatkozások után ünnepélyesen átnyújtottam 

Petrovszkijnak legújabb könyvem orosz és angol változatát – 

benne az ő előszavával. A látogatásról, illetve az átadásról 

fényképeket készítettek, amelyek nemsokára megjelentek a saj-

tóban, így a Magyarországon magyar nyelven kapható „Szov-

jetunió” című lapban is. 

A fényképezés után helyet foglaltunk, és akkor felolvastam 

azt a háromoldalas köszöntőt, amelyet még itthon megírtam, és 

lefordíttattam oroszra. Nagy figyelemmel hallgatták. Én méltat-

tam Petrovszkij tudományos érdemeit, és kifejtettem, milyen 

fontos oktató szerepet töltött be Magyarországon. Amikor 

mondókámat befejeztem, Petrovszkij megköszönte a méltatást, 

és elkérte a kéziratot. 

Este a moszkvai magyar katonai attasé, Varga László tábor-

nok vacsorát adott Petrovszkij tiszteletére a magyar nagykövet-

ségen. Ezen rajtunk kívül részt vett maga az ünnepelt feleségé-

vel és leányával. A hölgyeket még Budapestről ismertem. Kö-

tetlen, vidám beszélgetést folyt, közben – orosz szokás szerint – 

tósztok hangzottak el. Ebbe úgy belejöttünk, hogy még Zsuzsa 

leányom is szólásra emelkedett, és nagy tetszést aratott mondó-

kájával. 

Közben örömmel láttuk, hogy Petrovszkij milyen élvezettel 

kortyolgatja a jóféle Egri Bikavért. El is mesélte, hogy Magyar-
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országon szerette meg a vörösbort, különösen a szekszárdi vö-

röset. Ebből be is szerzett egy bizonyos mennyiséget, és vendé-

geit mindig azzal kínálgatta. De megfigyelte, hogy a vörösbor-

nak valami különleges hatása van: fokozza a vitakedvet, még-

pedig úgy, hogy egészen szenvedélyes szóváltást idéz elő. Az 

emberek iszogatás közben már-már szélsőséges módon ütközte-

tik nézeteiket. 

 Petrovszkij leánya elmesélte, hogy ő Magyarországon csitri 

leányként nagyon jól érezte magát, és szívesen visszatérne egy 

látogatás erejéig. Feleségem azonnal közölte, hogy bármikor, 

kötetlen időre vendégül látja, ha el akar jönni. Sajnos most nem 

lehet – mondta a leány –, mert valami szigorúan titkos kutató-

munkát végez, emiatt nem hagyhatja el a Szovjetuniót. Nem 

kérdeztük meg, hogy milyen jellegű kutatásokat végez. 

A vacsora alaposan elhúzódott. Végeztével lekísértük 

Petrovszkijékat a kocsihoz, és ott ünnepélyesen átadtam neki 

díszes dobozban egy úgynevezett „konyakágyút”. Ez egy kere-

kekkel ellátott, ágyútalpra emlékeztető állványon fekvő Napó-

leon-konyakos üveg. 

Visszatérve Petrovszkij történetére, el kell mondanom, hogy 

a magyar professzorok körében nem volt túlságosan népszerű. 

A Sebész-szakcsoportban többször tartott előadást. Annak szo-

kásos orosz felépítését – hosszú történelmi visszapillantás az 

elején, „már a régi görögök is…” – nem nagyon méltányolták. 

Vitába azonban nem szálltak vele, csak egyszer hangzott el egy 

nagyon kemény megjegyzés. 

Petrovszkij a tetanuszról tartott előadást, mondván, hogy ők 

azt olyan módszerekkel kezelik, hogy a Szovjetunióban a teta-

nuszba senki nem hal bele. 

A Szakcsoport ülésén részt vett egy idős, nyugdíjas sebész-

professzor, Makai Endre, aki Petrovszkij ezen kijelentése után 

hangosan megjegyezte: 

– Ha ez igaz, gyalog zarándokolok el Moszkvába! 
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Valószínűleg rossznéven vették tőle ezt a kifakadást és nyil-

ván „eltanácsolták” a tudományos ülésektől, mert többet nem 

jelent meg. Kár volt pedig, mert nagyon nagy tudású ember volt, 

félelmetes szakirodalmi olvasottsággal, akitől minden előadó félt; 

de hozzászólásai értékesek voltak. 

 Egyébként Petrovszkij szorgalmazására Mincsev Mihály ad-

junktussal írtam egy könyvecskét, amely 1951-ben meg is jelent 

A tetanusz címmel az Egészségügyi Kiadó gondozásában. 

Petrovszkij szakmai tudásáról és irányító-szervező feladatá-

ról mindenki csak jót tudott mondani. Egyszer kijelentette, hogy 

szeretne egy vidéki kórházat megszemlélni. Ezért levitték Mis-

kolcra. Amikor megtudtam, hogy egykori munkahelyemre vi-

szik, kértem, hadd kísérhessem el én is. A volt helyemen dolgo-

zó kolléga a látogatáskor még a szobájában tartózkodott, mire 

Petrovszkij be akart menni, mondván: kíváncsi, hogyan él itt 

egy orvos. Én siettem megelőzni és ezt jól is tettem, mert még 

idejében sikerült a kolléga szobája falán lógó pornográf plaká-

tot eltávolítani. Nem hiszem, hogy az öreg értékelte volna. 

Arról is értesültem, hogy politikai tevékenysége is áldásos 

volt. Állítólag neki köszönhető, hogy az érkezése előtt letartóz-

tatott dr. Szántó Györgyöt – aki az Egészségügyi Minisztérium-

ban dolgozott, talán államtitkárként? – kihozatta a börtönből. 

Körülbelül ugyanakkor tartóztatták le dr. Stefaits Géza ezre-

dest, a Központi Katonai Kórház fősebészét, aki régi tiszt volt, 

ezért csukták le. Ennek híre mindenkit megdöbbentett, és valaki 

Petrovszkijhoz sietett, közbenjárását kérve. Ez az akció is 

eredményesnek bizonyult, alig néhány nap után az öregurat ki-

engedték. 

Dr. Stefaits Gézát egyébként később, amikor a kórházhoz ke-

rültem, magam is megismertem. Közszeretetnek örvendett, mert 

kiváló szakember és nagyon készséges, jóságos ember volt. 

A Petrovszkij-klinikára került orvosok nekiláttak az orosz 

nyelv tanulásának, köztük természetesen én is. De bizony elein-
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te nagyon furcsállottuk a Petrovszkij előadásaiban elhangzott 

latin és egyéb idegen szavak szokatlan fonetikáját, például: 

haematoma helyett gematom és hasonlók. Született is erről egy 

vicc, amelyet a lift előtt várakozó két kolléga sütött el: 

– Gova mész? – kérdezte az egyik. 

– Segova – hangzott a válasz, mire: 

– Valagova csak mész?! – folytatta a másik. 

A cirill írásjegyek átírása latin betűkre pedig azt eredményez-

te, hogy Remete Tibort csak úgy szólítottuk, hogy „Pememe”. 

Petrovszkijnál dolgozott Érczy Miklós, a magyar plasztikai 

sebészet egyik kimagasló képviselője, akit Petrovszkij kérésére 

vettek fel a klinikára. Érczy addig csak csellengett, különböző 

kórházakban adtak neki lehetőséget arra, hogy operáljon. 

Petrovszkij felismerte a plasztikai sebészet jelentőségét, ezért 

alkalmazta Érczyt. 

Ahogy Érczy jelenlétéről értesültem, azonnal kértem, hogy 

helyezzenek mellé, mert ezt a szakmát én is szeretném megtanulni. 

Kérésem meghallgatásra talált, annál is inkább, mert más nemigen 

volt hajlandó Érczynek asszisztálni „pepecs” műtéteinél. Így 

hát elkezdtünk együtt dolgozni. 

 Érczy kedves, hozzám képest idős ember volt, nagy gyakorla-

ti tudással. Ő maga autodidakta módon lett plasztikai sebész, 

soha külföldön nem volt és nem látott senkit operálni. Főleg Jo-

seph könyve volt a bibliája, annál is inkább, mert eredetileg fül-

orr-gégész volt. Jól operált, de úgy, hogy aki először meglátta, 

elámult. Intenciós tremora* volt ugyanis, amikor kezébe vette a 

szikét, ollót vagy érfogót, az úgy reszketett a kezében, mint a 

mondás szerinti nyárfalevél. Mi lesz ebből – gondolta a szemlé-

lő –, összekaszabolja a betegét, vagy mit tesz? Abban a pilla-

natban, amikor az eszköz a céljához közelített – a szike a bőr-

höz, az érfogó a vérző érhez –, a reszketés egy csapásra meg-

 
 * Intenciós tremor: szándékos, célzott mozgásnál fellépő remegés 
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szűnt, és keze a legnagyobb precizitással végezte el a tervezett 

mozdulatokat. 

Velem nagyon nagylelkű és jóindulatú volt. Hetente egy-két 

estén meghívott lakására és ott órákig magyarázta nekem a 

plasztikai sebészet alapelemeit, módszereit, amiket én szorgal-

masan jegyeztem. Nemsokára megengedte, hogy a kisebb műté-

teket magam végezzem – de ezeknél nem asszisztált, mert az 

volt a felfogása, hogy a műtétet egyszer látni kell, utána már 

nagyon könnyű elvégezni. Aki erre nem képest, az válasszon 

magának más szakmát. 

 Egyszer egy kozmetikai műtétet osztott ki rám: egy hatalmas 

orr megkisebbítését. Elméletileg felkészültem rá a Joseph-

könyvből, de Érczytől ilyent még nem láttam. Ezért arra kértem, 

hogy kivételesen tegye meg nekem, hogy végigasszisztálja a 

műtétet. Beleegyezett. 

Eljött a műtét napja. A beteg az asztalon feküdt, lemosva, 

steril lepedőkkel letakarva – orvosi nyelven „izolálva”. Ekkor 

megjelent a műtőben Érczy, gumikesztyűs kézzel – soha nem 

mosakodott be, mert félt az ekcémától, hanem két kesztyűt hú-

zott fel és úgy operált. Ezt a módszert is átvettem tőle, mert én 

meg a psoriasis* elhatalmasodásától féltettem a kezemet. 

Odajött az asztalhoz, megnézte a beteget, majd azt mondta: 

– Amíg érzésteleníted a beteget, én pihenek egy kicsit. – Az-

zal odaült a beteg lábához, megtámaszkodott a beteg lábát fedő 

lepedőn és behunyta a szemét. Én elkezdtem a műtétet, szapo-

rán pislogva Miklós bácsira, hogy mikor jön már asszisztálni. 

Csaknem befejeztem a műtétet, amikor ő még mindig édesde-

den szundikált. Amikor már a varrásra került sor, egy horkan-

tással felébredt, mellém lépett, ránézett a betegre, és azt mond-

ta: 

– A többit már meg tudod csinálni egyedül is! 

 
 * Pikkelysömör 
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Amikor én kint voltam Koreában, Petrovszkij elintézte a mi-

nisztériummal, hogy állítsanak fel egy osztályt Érczynek. Ez a 

Kun utcai kórházban történt meg, amely eredetileg bőr- és 

nemibetegek kezelésére létesült. Egyidejűleg egy égési osztályt 

is létesítettek, Frank György vezetésével. Ez volt ennek a két 

szakmának az első önálló osztálya Magyarországon. 
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KOREA UTÁN PRÁGA 

1951 tavaszán hivattak az Egészségügyi Minisztériumba. Fo-

galmam sem volt, mit akarnak tőlem. Annál nagyobb volt a 

meglepetésem, amikor közölték, hogy a háborús Koreában mű-

ködik egy magyar (hadi-)kórház, és kellene nekik egy, a helyre-

állító sebészethez értő orvos. Ortopédet már találtak is, dr. Her-

czegh Miklós orvos-alezredest, aki a Központi Katonai Kór-

házban dolgozik mint ortopéd főorvos. Vele kellene mennem, 

mint a lágyrészek helyreállításához értő plasztikai sebésznek. 

Örömmel fogadtam ezt a felkérést, de volt bennem némi bi-

zonytalanság, mert azért még nem éreztem magam annyira gya-

korlottnak ebben a szakmában, hogy teljesen egyedül, minden 

szakmai konzultáció lehetősége nélkül ellássak olyan sérülteket, 

amilyenek egy háborúban előfordulnak. De nagyon szerettem 

volna kijutni, mert a háborúnál „kedvezőbb” alkalom nincs a 

szakma gyakorlására. Itt nehéz műtéteket kell végezni, gyors 

döntéseket hozni. Tehát nagyon vágytam kimenni, de tartottam 

is tőle. 

Annyira ki akartam jutni, hogy amikor arról is tájékoztattak, 

hogy ott bizony nagyon lőnek, talán veszélyesebb a helyzet, 

mint a második világháborúban Magyarországon volt, mert az 

amerikaiak óriási légi fölényben vannak, minden mozgásra le-

csapnak járőröző gépeik, ez szinte nem is jutott el a tudatomig. 

A történteket röviden összefoglalom. 

Az említett ortopéddel és egy laboratóriumi asszisztensnővel 

ültünk fel 1951. szeptember 6-án a Keleti pályaudvaron a vo-
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natra. Csap után a szovjet határállomáson közölték velünk, 

hogy a Kárpátokban javítanak egy viaduktot, a vasúti közleke-

dés két napig szünetel. Erről értesítették a MÁV-ot is, és nem 

értik, miért indítottak el bennünket. Javasolták, hogy menjünk 

haza, és jöjjünk vissza újra – három nap múlva. Hiszen nem va-

gyunk messze Budapesttől. Kijelentettük, hogy ebből nem ké-

rünk, nem akarjuk a búcsúzkodási ceremóniát megismételni. 

Helyezzenek el minket valahol, és itt megvárjuk, amíg a közle-

kedés megindul. Így is történt, úgyhogy öt nap múlva megérkez-

tünk Moszkvába. 

Innen újra vonattal mentünk tovább Szibérián és Pekingen át 

a kínai–koreai határig. A koreai oldalról ládákkal megrakott te-

herautón, kifejezett életveszélyben az állandóan cirkáló ameri-

kai repülők miatt, október 2-án értünk el a magyar kórházhoz 

Mang Jong De-be. Ez Phenjantól délre, körülbelül 40 kilomé-

terrel, a Teton folyó partján álló emeletes téglaépület volt, ere-

detileg iskola. Itt élt és dolgozott 17 magyar egészségügyi: 7 

orvos, 2 műtősnő, egy röntgenes, 4 ápolónő és 3 műtősfiú. 

Az épület csak nappali tartózkodásra, irodaként szolgált, de 

benne operálni csak éjszaka mertek, félve, hogy a nappali be-

tegforgalom magára vonja az átlagosan 10 percenként megjele-

nő amerikai harci repülők figyelmét. A betegeket négy, a szom-

szédságban másfél-két kilométernyire lévő faluban helyezték el, 

úgynevezett „korpuszok”-ban. Minden papírfalú házban volt 

egy szoba, amelyben 4–6 sebesült feküdt gyékényszőnyegeken, 

a földön. 

A rám váró körülbelül 40 sebesültet is az egyik faluban he-

lyezték el, O-ru-ri-ban, ahol szintén minden házban volt egy 

„kórterem”. Az egyik papírfalú házban számomra műtőt rendez-

tek be, ahol helyi érzéstelenítésben, nappal operálhattam. 

Az amerikaiak – legnagyobb örömünkre – sem az épületet, 

sem falvainkat nem bombázták ottlétünk alatt, úgyhogy egyik 

magyar csoportnak sem volt halottja. Az én falusi műtőmet 
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egyetlen egyszer lőtte át műtét közben egy arra kószáló gép, de 

magasan a fejünk felett. 

Két koreai orvos segítségem volt: egy férfi, aki Moszkvában 

végezte az egyetemet, tehát oroszul beszélt, és egy negyedik 

éves medika, aki angolul tudott. A betegekkel magam is tudtam 

értekezni, mert a vonatban két hétig együtt utaztam egy 

Marienbadban rendezett filmfesztiválról hazautazó koreai film-

színésznővel és egy rendezővel. Tőlük megtanultam vagy 3–

400 szót, és megismerkedtem a nyelvtannal, amelyet tanulva 

megdöbbentem a koreai és a magyar nyelvtan hasonlóságától, 

lévén mindkettő toldalékoló (agglutináló) nyelv. 

Beteganyagom ottlétem alatt állandóan nőtt, a gyógyultan tá-

vozók helyét azonnal újak foglalták el. Legtöbb sérülést a Na-

palm okozta. Ez egy nátrium-palmitátból és benzinből álló ke-

verék, amelyben még egy alkatrész van; ráadásul öngyulladó is, 

amely azonnal lángra lobban, ha oxigénnel érintkezik. Ezt a po-

koli folyadékot alumínium tartályokban dobják le a repülőgép-

ről, a földet érve berobban, és óriási területen szórja széjjel 

cseppjeit, amelyek a bőrön megtapadva izzanak elolthatatlanul, 

mélyre terjedő sebeket okozva. Ezek a sebek gyógyulásuk során 

vastag hegeket, ún. keloidokat hoznak létre, amelyek gyorsan 

zsugorodnak és súlyos mozgászavarokat okoznak – a kezeket 

nem lehet mozgatni –, a szájat és a szemréseket összezsugorítva 

beszédbeli, táplálkozási és látási zavarok keletkeznek. 

 Voltak bomba és tüzérségi, valamint lőfegyverek által oko-

zott sérülések is. Egyetlen „békebeli” elváltozást operáltam 

csak: mégpedig Kim Ir Szen unokaöccsének nyúlajkát. 

Minden délelőttöt végigoperáltam, majd következett a kötö-

zés. Miután a betegek a földön, pontosabban gyékényszőnyegen 

feküdtek, a kötözés a következőképpen történt. A ház ajtaja 

előtt levetettük kabátunkat, kucsmánkat és cipőnket, majd be-

lépve, odatérdeltünk a beteg mellé, a nővér kinyitotta kosarait, 

amelyekben steril kötszer és műszer volt. Térdelve kötöztük át a 
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fekvő betegeket, egyiket a másik után. A használt műszerek egy 

másik kosárba kerültek, a leszedett kötés egy zsákba. Kimen-

tünk a ház elé, felvettük a ruhát-cipőt-kalapot, majd 8–10 lépés-

sel átmentünk a másik házhoz, újra levetkőztünk, letérdeltünk, 

kötöztünk. Ez így ment házról házra. Így vetkőztünk-öltöztünk 

napjában tizenötször-hússzor, míg végeztünk a kötözéssel. 

Csaknem egyéves kintlétem alatt több mint 800 műtétet vé-

geztem. Egy sokkal később megismert statisztika szerint 1952 

első 9 hónapjában 1517 műtét történt a kórházban, ennek 

61%-a volt helyreállító műtét. Ezek 86,1%-a helyi érzéstelení-

tésben történt. 

A sok elvégzett műtét közül visszaemlékeznék egyre, amely-

lyel „kudarcot vallottam”. 

Egy 16 éves kislányt hoztak be, akinek arcát egy évvel előbb 

bombaszilánk érte. A két szemöldök között és felette a homlo-

kon zsugorodott heg jelezte a sérülés helyét. Alatta hiányzott a 

csont, amitől akkora mélyedés keletkezett, hogy a hüvelykujjam 

begye belefért. 

A műtét előtt napokig tanulmányoztam a koreai ápolónők 

arcformáját, hogy jó esztétikai eredménnyel pótolhassam a hi-

ányzó csontot. A műtétkor a kislány csípőcsontjából vettem ki 

egy darabot és megfelelő alakúra faragtam. A beültetett csontot 

bukósisak alakú gipszkötéssel rögzítettem. 

Tíz nap után óvatosan, de izgatottan bontottam le a kötést. 

Amikor feltárult az arc, nagyot sóhajtottam és örömmel néztem 

munkatársaim gyűrűjében a valóban kifogástalan eredményt. 

Hogy örömöm teljes legyen, hozattam egy tükröt, és a kislány 

arca elé tartottam. Az eredmény megdöbbentő volt: a kislány 

arca fintorba torzult, és keservesen elsírta magát. Sokáig csití-

tottuk, ajnároztuk, amíg annyira megnyugodott, hogy megkér-

dezhettük, mi a baja. 

 Hüppögve, fel-felsóhajtva mondta: azt remélte, hogy „euró-
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pai arcot” csinálok neki, magas, keskeny orrnyereggel – és most 

jellegzetes koreai arcát kell viszontlátnia! 

Betegeinkről feljegyzéseket írtam, bár nem hivatalos kórlap 

formájában, de lényegre törő rövidséggel. Hazatérésem után ta-

láltam a tömegben egy olyan papírlapot, amelyen a név és diag-

nózis után az állt: 

dátum – műtét leírása röviden 

dátum egy héttel később – „szarrá ment” 

Az egészen jelentéktelen kis műtéteket kivéve – bár ilyen nem 

sok volt – minden betegemet lefényképeztem műtét előtt és 

után. Egyszerű kis Contax gépem volt, vaku nélkül, tehát csak 

természetes fényben, a ház előtt fotózhattam a betegeket. 

Röntgenhívóval hívtam elő a filmeket és a papírképeket is, 

ezért a kép eléggé szemcsés lett, de dokumentáció számára 

megfelelő, sőt, több közlésre is kerülve felismerhető volt. 

Koreából 1952 nyarán érkeztem haza. Néhány nap múlva 

behívtak az Egészségügyi Minisztériumba. Némileg köntörfa-

lazva megkérdezték, én mit kívánnék – mintegy jutalomként – 

koreai tevékenységemért. Készen voltam a válasszal: küldjenek 

ki fél évre a híres prágai Burian-klinikára, továbbképzés céljá-

ból. Tisztában voltam ugyanis azzal, hogy elméleti ismereteim 

mennyisége igencsak csekély. Bár nagy gyakorlatot szereztem 

műtéttani ismeretekben, de ezt meg kell alapozni az elmélettel. 

Koreában ugyan „felfedeztem” néhány új műtéti eljárást, de 

volt annyi eszem, hogy tudjam: azok csak nekem újak! Nyil-

vánvalóan már régen felfedezték, és le is írták őket, csak éppen 

én nem olvastam, mert még nem vagyok tisztában a szakiroda-

lommal. 

Nagyon gyorsan intézkedtek. Ahogy megvolt a nagy minisz-

tériumi ünnepség, a kitüntetések átadása, szónoklatokkal, már 
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meg is kaptam az értesítést: a minisztérium érintkezésbe lépett 

a csehszlovákiai egészségügyi minisztériummal, azon át Burian 

professzorral, aki megadta az engedélyt. 

* * * 

Prágába olyan kényelmesen jutottam el, mint azóta sem sehová. 

Semmi tenni- és intéznivalóm nem volt. Az Egészségügyi Mi-

nisztérium mindent lelevelezett, a Honvédelmi Minisztérium 

Külügyi Osztálya megszerezte a vízumot, a menetjegyet, kivit-

tek az állomásra és Prágában az állo- 

máson vártak. Kocsival vittek a klinikára, ott szó szerint  

átadtak valakinek, majd azzal köszönt el a kísérő, hogy „vi-

szontlátásra”. 

A klinikai telep Prága egyik dombra futó utcájában, a 

Vinohrad negyedben volt, hosszú kőkerítéssel körülvéve, 

amelynek kapuján az állt: Šrobarová 50. A telepen belül az 

egyik épület második emeletén volt a Plasztikai Sebészeti Kli-

nika. A lépcső az épület közepén ért fel egy mindkét oldalon 

hosszúra nyúló folyosóra, amelyen rengeteg ajtó nyílt a kórter-

mekbe. Ha jól emlékezem, 50 felnőtt betegágy volt, külön női és 

férfi kórtermekben. Végül a folyosónak az egyik végén voltak a 

25–30 gyermeket befogadó kórtermek. 

A felnőttek kórtermeinek végén ajtó zárta el a folyosót; azon 

belül volt a három műtőterem. Az asztalok felett modern nagy 

műtőlámpák, néhány állólámpa, valamint altatókészülékek és 

kiszolgáló asztalok. 

Minden nap operáltak, felnőtteket és gyermekeket vegyesen. 

Kértem, hogy engem ne osszanak be asszisztálni, mert akkor 

pendlizhetek az asztalok között, így szemmel tarthatom az 

egész napi teljes programot. A műtéti program 9 óra tájban 

kezdődött. Mivel mindhárom asztal egyszerre kezdett, a műtős-

nők előbb mosakodtak be, az orvosok később. Ez szinte társa-

dalmi esemény volt, mert nagy beszélgetés folyt a bemosakodás 
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közben, nevetgéléssel. Ebben Burian professzor is részt vett, 

aki igen jó kedélyű ember volt. 

Én az egyik asztaltól a másikig vándoroltam, és ott időztem a 

legtovább, ahol a számomra legérdekesebb műtét folyt. Jegyzet-

füzet volt mindig a kezemben, amelybe nemcsak írtam, de váz-

latokat is rajzoltam. A professzortól előre kért engedély alapján 

fotóztam is, igen változó eredménnyel, mert vakum még akkor 

sem volt, így a műtőlámpa fényerejére hagyatkozva készítettem 

képeket, lehetőleg nagy fényerejű filmmel. 

Feljegyzéseimet és rajzaimat délután ellenőriztem és – ha 

kellett – kiegészítettem. Hazatérve Budapestre összes feljegy-

zéseimet és rajzaimat beköttettem. Ugyancsak vaskos kötet lett 

belőle. 

A műtétek után megebédeltem a többiekkel, de utána a meg-

beszélésen nem vettem részt, mert az csehül folyt, és nem akar-

tam senkit folyamatos fordítással terhelni. 

Ebéd után rohantam az egyetemi könyvtárba, ahol sokféle, 

számomra érdekes folyóiratban búvárkodtam. Mindig kivettem 

egy könyvet is. Sikerült a könyvtárossal megegyeznem, hogy 

könyvemet ne tegyék vissza minden alkalommal tárolási helyé-

re, hanem tartsák valahol a közelben, olyan helyen, ahonnan 

könnyen elvehetem. 

A klinika könyvtárában is voltak szakkönyvek és néhány en-

gem érdeklő folyóirat, amerikai, angol és német plasztikai sebé-

szeti lapok. Ezeket az esti órákban olvasgattam, amikor a kari 

könyvtár már bezárt – valamint szombat-vasárnap, egyéb dol-

gom úgysem lévén. 

A prágai irodalmi anyaggal – amely 1100 közlemény és hat 

könyv kijegyzetelt anyagát tartalmazta – megalapítottam későb-

bi kórházi szobám „könyvtárát”. 

Ez a továbbiakban különlenyomatok gyűjtésével növekedett. 

Ez a következőképpen történt. Egy notesz minden oldalára fel-

írtam egy-egy olyan folyóirat nevét, amelyben esetleg engem 
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érdeklő közlemény előfordulhat. Ezek lényegében az operatív 

szakmák különböző nyelvű folyóiratai voltak, valamint termé-

szetesen a plasztikai sebészeti szaklapok. A cím alá számok ke-

rültek, az egy évben megjelenő példányok száma. Ezeket beka-

rikázva tudtam ellenőrizni, hogy mely számokat láttam és me-

lyeket nem. Ezeket a folyóiratokat több helyen találhattam meg 

kórházunk könyvtárán kívül: a kari könyvtárban és néhány kli-

nika könyvtárában. Közel 30 volt azoknak a folyóiratoknak a 

száma, amelyeket rendszeresen átnéztem. 

Az egyes folyóiratokban talált, érdekes közlemények adatait 

– szerző, címe, a közlemény címe és helye – felírtam. Csináltat-

tam egy különlenyomat-kérő levelezőlapot és azt küldözgettem 

a szerzőknek. Év végén ellenőriztem, hogy mely közleményeket 

kaptam meg, és melyeket nem. Ezeket újból meg kellett keres-

nem és kifotózni – akkor még nem lévén xerox. – Ha olyan köz-

leményt találtam, amely nem kellett nekem teljes terjedelmében, 

akkor arról rövid feljegyzést írtam. 

Készítettem egy szakmai tartalomjegyzéket, amelyben a kór-

formákat, műtéti eljárásokat és testtájakat betű–szám–betű jel-

zéssel láttam el. A megérkezett különlenyomatokat sorszámoz-

tam és tartalmának szakmai jelzésével láttam el. 

 Az ily módon megjelölt különlenyomatokat téma szerint 

gyűjtöttem, és ha egy kötetre való összegyűlt, beköttettem. A 

kötet élére a szakmai jelzést nyomattam. 

Most már csak könnyen megtalálhatóvá kellett tennem az egyes 

különlenyomatokat. Készítettem tehát egy kettős kartonrendszert, 

amely a szerző neve, illetve a közlemény szakmai megjelölése 

szerint mutatta, hogy hol található a cikk. 

 A jelentős számú szakirodalmi gyűjtemény egyes darabjait 

tehát mind a szerző neve, mind a szakmai jelzése alapján köny-

nyen megtalálhatuk. Igénybe is vették sokan, akik készülő köz-

leményükhöz irodalmat gyűjtöttek. Idővel a folyóiratok követé-

sét megosztottam munkatársaimmal. Mindegyik orvos kapott – 
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nyelvtudása szerint – egy listát 3–4 folyóirat nevével, azt neki 

kellett rendszeresen követnie. Az érdekes cikkek címét-helyét 

titkárnőmnek adták le, aki kiküldte a kérő levelezőlapot. Maguk 

pedig a legfontosabbnak tartott közleményt a heti egyszeri fo-

lyóirat-referáló ülésen ismertették. 

Amikor nyugdíjba mentem, utódomnak, Donáth Antalnak 

hagytam az irodalmi gyűjteményt, amely számos könyvet és 

több mint 24 000 közleményt tartalmazott. Sajnos addigra az 

irodalomgyűjtésben az Internet riválisunkká vált. 

Különlenyomat-gyűjtő rendszeremről az 1961-ben közle-

ményt írtam az Orvosi Hetilapnak. Annak főszerkesztője, Tren-

cséni Tibor professzor, a Magyar Hadsereg főbelgyógyásza az-

zal utasította vissza, hogy közlését nem tartja kívánatosnak, 

mert „mások is utánozni akarván, költségeit intézményükre há-

rítják, mert nem mindenki rendelkezik annyi pénzzel, hogy ma-

ga fizesse a postai és egyéb költségeket”. 

* * * 

Térjünk rá ezek után a prágai klinikán dolgozó orvosok bemu-

tatására. 

A vezető professzoron kívül volt egy docensnő, három férfi 

és két női orvos, egy logopédusnő és egy – valószínűleg csak 

konziliáriusként dolgozó – prothetikus, a hasadékos gyermekek 

utókezeléséhez. 

A professzor FRANTIŠEK BURIAN volt, aki katonaorvosként 

már az 1912-es balkáni háborúban végzett helyreállító műtéte-

ket. Az I. világháború befejeztével kis osztályt hozott létre, 

amely a harmincas években már klinikává lépett elő. A szakmát 

is elismerték önállónak. Anekdotaként mesélték, hogy amikor 

Burian először folyamodott a prágai Károly Egyetemen magán-

tanári címért, akkor – ez az 1920-as évek végén volt – azt java-

solták neki az Egyetemen, hogy a Szépművészeti Főiskolához 

folyamodjon, mert szakmai tevékenysége inkább oda tartozik. 
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Visszatérve a főtémához: Burian alacsony, görbe hátú, előny-

telen kinézetű, szapora mozgású ember volt. Általában komoly 

arccal járt és dolgozott, de szívesen elmosolyodott, ha arra va-

lamilyen humor késztette. Akadémikusi címet használt, tagja 

volt a Csehszlovák Elnöki Tanácsnak, díszdoktorrá nevezte ki a 

Károly Egyetem, és nemzetközi elismerésként elnyerte Gillies 

arany emlékérmét. 

Burian hírnevét nemzetközi szinten is annyira tisztelték, 

hogy amikor Hitler elfoglalta Csehországot, az Amerikai Társa-

ság vezetősége elhatározta, Buriant kimenekítik Prágából. Az 

egyik nagynevű kolléga – feltehetően J. B. Brown – hamis papí-

rokkal akarta Buriant kicsempészni, de a professzor nem volt 

hajlandó hazáját elhagyni. 

Burian 75. születésnapja tiszteletére a Purkyne-ről elnevezett 

Csehszlovák Plasztikai Sebészeti Társaság 1956-ban kétnapos 

nemzetközi kongresszust rendezett Prágában, szeptember 27–

28-án. A sok nemzetközi résztvevő közül megemlítem elsősor-

ban Gilliest és honfitársát Kilnert, az amerikai Pick, a skandináv 

Fogh-Andersen és Skoog nevét, a francia Recamiert és 

LeBourgot, az osztrák Traunert. Bulgáriát Kavrakirov, Lengyel-

országot Bardach képviselte. Magyar vendég volt Berndorfer, 

Réthi Aurél és jómagam. 

 Burian tiszteletére az Egészségügyi Miniszter vacsorát adott 

a Hradzsinban, amelyre a nevesebb külföldi résztvevőket is 

meghívták. A vacsora a vár egyik hatalmas termében volt, ame-

lyet óriási kristálycsillárok világítottak meg. Térdharisnyás, 

klasszikus inas-libériába öltözött pincérek szolgáltak fel. A va-

csorán Gillies pohárköszöntőt mondott a „seventy five years 

young” Burian tiszteletére. 

Burian, Gillieshez hasonlóan, festett is. Lakásában – ahova 

vagy kétszer meghívott ottlétem alatt – számos saját képe díszí-

tette a falakat. Főleg tájképekre emlékszem, amelyeket eléggé 

akadémikus felfogásban festett, de a színek jók voltak. 
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Burian szeretett humorizálni. Sima, jól ülő megjegyzései 

munkatársai körében nagy sikert arattak. Sajnos nagy részüket 

nem értettem, mert halkan mondta őket és csehül, amiben 

ugyancsak gyenge voltam. Egyszer én is megengedtem magam-

nak vele szemben egy tréfát. Preferált témájuk volt a női hüvely 

képzése, annak veleszületett hiánya esetén. Egy ilyen, eléggé 

nagy, heroikus műtét után, kimosakodás közben megkérdeztem 

Buriant: 

– Professzor úr, az ilyen műtét eredményét hogyan próbálják 

ki a klinikán? 

Mire Burian: 

– Ezt természetesen legkedvesebb külföldi vendégeinkre bíz-

zuk! 

A klinikán gyakran megjelent Burian férjezett leánya, a filo-

lógus doktor Olga Burianova-Klásková. Gyakran bejárt apjá-

hoz, és minden külföldi útjára elkísérte, tolmácsként is, mert 

Burian csak németül beszélt, angolul nem. 

 Tanulmányutamról Burian meleg hangú cseh és német mű-

ködési igazolványával tértem haza 1953-ban. Buriannal ezután 

sűrűn leveleztünk. Meghívott tudományos üléseikre, én pedig 

meghívtam őt és munkatársait előadást tartani. Erre soha nem 

került sor, mindig kimentette magát azzal, hogy éppen az adott 

időpontban valamivel – legtöbbször a hasadékműtétekkel – 

mindenki fülig csücsül a munkában. 

1953. június 11-én kelt levelében elnézést kér, hogy késve 

válaszol levelemre, de jobb kezéről el kellett távolítani egy 

röntgenfekélyt, és annak helye – szokásos módon – lassan gyó-

gyul. 1957 januárjában ő is írt és Karfik, a brünni professzor, 

amelyben sajnálkoztak a magyarországi harcok miatt, és felaján-

lották szakmai és egyéb segítségüket. 

 Burian 1965. október 15-én hunyt el 84 éves korában. 

 A professzor helyettese, HELENA PEŠKOVÁ docens volt, 

nagytermetű, férfias alkatú és ennek megfelelő hangú nő, kiváló 
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szakember. A többiek közül azokat említem, akikkel jóban vol-

tam, s így nevüket is megjegyeztem. 

FARKAS LÁSZLÓról kell először megemlékeznem, aki szlovák 

volt. Szerintem magyar származása ellenére – érvényesülése 

céljából – jobbnak látta szlováknak mondani magát. 

1953 vége felé meghívásomra válaszolva azt írta: „Burian 

németül fog előadni, Pešková csehül, én pedig magyarul próbá-

lom elmondani.” Szükségesnek tartotta megjegyezni: „ide süly-

lyedtem, hogy próbálkozásról merek csak írni”. 

Farkassal annyira összebarátkoztunk, hogy télen elvitt né-

hány napra nagybátyjához, dr. Kusztra Tibor fül-orr-gégész fő-

orvoshoz Turócszentmártonba (Turč Martin). Emlékezetes ki-

rándulás volt, nemcsak azért, mert egy napra felvittek a Fátrába 

vadászni, hanem főleg azért, mert ekkor volt először – és való-

színűleg utoljára – síléc a lábamon. Első nap bejelentették, hogy 

síkirándulásra is megyünk. De én nem tudok síelni! – siettem 

tiltakozni, mert még a gondolata is megrémisztett. Egyensúlyo-

zó képességem ugyancsak gyenge, korcsolyázni sem tudtam 

megtanulni gyermekkoromban. 

– Sebaj – mondták –, megtanítunk. Ez abból állott, hogy 

másnap kivittek a várost övező dombokra, és ott vagy három 

óra hosszat tanítottak a lábamra kötött léccel siklani, kanyarod-

ni, de főleg megállni. 

Másnap elmentünk kocsival egy derék hegy lábáig, ott a lé-

cekkel felszálltunk egy libegőre, drótkötélpályán mozgó zárt 

kabinba. Ez felvitt a hegytetőre. Ott felkötöttük a léceket, és kö-

zölték, hogy a hegy túlsó oldalán fogunk lesiklani, amelynek 

alján majd ott vár a kocsi. 

El is indultunk, és én nemsokára már bele is álltam fejjel egy 

jókora hóbuckába. Amikor innen kiszedtek, azt a nagyszerű 

megoldást választottam, hogy a továbbiakban a két lábam közé 

szorítottam a botokat, jobban mondva ráültem az összefogott 

két botra és így „három lábon” csúszkáltam lefelé. Ez sem volt 
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egyszerű, de sokkal biztonságosabb, mint a léceken állva. Min-

denesetre eléggé fárasztó tornagyakorlat volt, úgyhogy amikor 

este a kocsival – amely tényleg ott várt a hegy túloldalán – ha-

zaérkeztünk, még enni sem kértem, mert olyan holtfáradt vol-

tam, hogy féltem, a fejem beleesik a leveses tányérba. 

Hazatérésem után Farkas Lacival sűrűn leveleztünk. Talál-

kozgattunk is, nemcsak amikor Prágában jártam, hanem másutt, 

kongresszusokon is. Az 1960-as évek végén hallottam, hogy 

Kanadába települt. Onnan írt is nemsokára. Egy nagynevű kuta-

tóintézetben dolgozott. Az arc fejlődési rendellenességeivel 

kapcsolatos kutatásokat végzett. Hamarosan számos cikke je-

lent meg, majd egy nagysikerű könyve ebben a témában. Nem-

zetközi sikereinek híre még Magyarországra is eljutott. Ennek 

jeleként 1995 nyarán meghívták Szegedre, az ott rendezendő 

kongresszusra előadónak, valamint egy kurzus vezetésére. Saj-

nos a rendezvény ismeretlen okból elmaradt. 

1998-ban Willowdale-i otthonából európai körútra indult 

csinos, fiatal feleségével és 17 év körüli leányával. Ennek során 

két napra Budapestre is eljöttek, hogy meglátogassanak. 

DOBRKOVSKY MARIO volt a másik kolléga, akivel megbarát-

koztam. Félig cseh, félig olasz, rendkívül jó humorú orvos volt. 

Égésekkel foglalkozott, s amikor az égési részleg önállósult, ő 

lett az új intézet vezetője. Vele állandóan nyelvi játékokat ját-

szottunk. Kihasználva az általunk beszélt különböző nyelveket, 

új szavakat kreáltunk. Például: a herpes szót kiforgattuk. Az 

elejéből „her(r)” – németül úr – lett, a cseh „pan”; a végéből a 

„pes” (csehül kutya) helyébe a német Hund-ot tettük. Így lett a 

herpes latin szóból „panhund”. Vele addig leveleztem, míg a 

hatvanas évek végén Amerikába emigrált, onnan nem jelentke-

zett. 

Jellegzetes alakja volt a klinikának VEJVALKA doktor, hosz-

szú, sovány, hallgatag ember, aki főleg kézműtéteket végzett. 
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Úgy láttam, hogy a klinika orvosai általában valamelyik szű-

kebb téma irányába specializálódtak. 

A klinika két női orvosa, KÖNIGOVÁ és ZDENKA BERANOVÁ 

többségében a hasadékos gyermekekkel foglalkozott. Számos 

olyan műtétet végeztek, amilyent én csak könyvben leírva lát-

tam, vagy még ott sem. Fontos személyiség volt a professzor 

titkárnője, VLASTA BERCZUKOVÁ, aki mindenről tudott, és 

mindent elintézett. 

A klinikán találkoztam RUDOLF KLEN főorvossal, aki 

a Hradec Královéban működő szövetbank vezetője volt. Nálunk 

akkoriban ilyen intézmény még nem volt. Meg is hívott intézete 

megtekintésére, de erre csak később került sor. 1954-ben meg-

lepetésemre magyar nyelven írott levelet küldött, amelyben arra 

kér, írjam össze neki az összes magyar, transzplantációval fog-

lalkozó közlemények bibliográfiáját. Megjegyezte, hogy ezt 

összeállítani nyilván nehéz feladat – „különösen hála ezért Ku-

bányinak, Imrének és a többieknek” –, tehát nagyjából ismer-

hette a magyar irodalmat. Azt is kérdezte, kihez fordulhat ebben 

az ügyben Romániában. 

Burian klinikája Kelet-Európában népszerű továbbképző 

központ volt. Főleg lengyelek és bulgárok látogatták, nem be-

szélve a hazai plasztikai sebészekről. Jól emlékszem egy len-

gyel kollégára – humora miatt nagyon megkedveltem, de sajnos 

a nevére már nem emlékszem. Kiderült róla, hogy a háború alatt 

az angol hadseregben pilótaként harcolt a németek ellen, és 

ezen minőségében sok mindent átélt. 

Briliánsan zongorázott, klasszikusokat és tánczenét egyaránt. 

Kotta nélkül játszott, és sokat improvizált, hottolt, hozzá züm-

mögött. Legmulatságosabb száma a szovjet himnusz tánczené-

sített, hottolva előadott változata volt. 

 Egy folyosón laktunk. A klinika legfelső emelete – majdnem 

padlástérnek lehetne nevezni – ugyanis kis szobákból állt, ame-

lyekben főleg tanfolyamos orvosok laktak. Én is egy ilyen kis, 
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de összkomfortos lakásban éltem, ami roppant kényelmes volt, 

nem kellett a városban közlekednem. 

 Szeptemberben mentem ki Prágába, így a karácsonyt és a 

szilvesztert is kint töltöttem. Karácsony második napjára 

Burianhoz voltam hivatalos, több klinikai orvossal együtt. Szil-

veszterre pedig Pešková docensnő hívott meg lakására, ahol 

nagyon vidám társaság jött össze, zömükben számomra ismeret-

lenek. A beszélgetés természetesen cseh nyelven folyt, de köz-

vetlen szomszédaim velem németül beszélgettek. Az est főese-

ménye a jelenlévő egészségügyi miniszter, egy szlovák – vagy 

cseh? – katolikus pap volt. Éjfél után viccversenyt rendeztünk. 

Felváltva mondtunk vicceket, ő egyet, én egyet. Ő csehül, én 

németül. Ő főleg „disznó” vicceket mesélt, én vad reakciós po-

litikai vicceket adtam elő. Mindketten óriási sikert arattunk. 

Az egyik kolléga egyszer elvitt jéghoki mérkőzésre. A cseh 

csapat – úgy emlékszem – a svéd együttessel játszott. Feltűnő 

volt a közönség élénk érzelmi részvétele a játékban. Szinte 

együtt lélegzett vagy tízezer ember – körülbelül ennyien lehet-

tünk a stadionban. Amikor valami veszélyes helyzet keletkezett 

a cseh kapu előtt, a tömeg felmorajlott, majd amikor a svéd já-

tékos ütésre lendítette az ütőjét, az egész közönség egyszerre – 

mintha karmester intett volna be – felsikoltott: „Jezsis Marija!” 

Mi egy páholyban foglaltunk helyet, ahol már ült egy férfi 

meleg bundába csomagolva. Kísérőm ismerősként üdvözölte, 

majd engem mutatott be. A szokott mormolós bemutatkozás 

után mindketten a játékot figyeltük, amely megérkezésünkkor 

már folyt. Aztán csend. Egy idő után úgy éreztem, illendő volna 

már valamit beszélnem, hát oroszul kérdeztem valamit a néző-

társamtól a játékra vonatkozóan. A másik ugyanígy válaszolt. Jó 

néhány mondat után kísérőm vigyorogni kezdett. 

– Mit nevetsz? – kérdeztem. 

– Miért beszéltek ti oroszul? – kérdezett vissza. 

– Hát hogy beszéljünk? 
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– Talán próbáljátok meg magyarul, mert ő a prágai magyar 

nagykövet! 

Kint ismerkedtem meg a brnoi klinika vezetőjével, KARFIK 

professzorral. Csehszlovákiában a Prágain kívül még három 

plasztikai sebészeti klinika működött, ennyit elért már Burian 

úttörő munkássága. Klinika volt Brnoban, Pozsonyban és Kas-

sán. 

Megismerkedésünk alapján úgy éreztem, illik meglátogatni a 

brnoi klinikát, amire meghívást is kaptam. Így aztán a követke-

ző évben, 1960-ban egy prágai kongresszusra utaztamban 

Brnoban megálltam, hogy viziteljek Karfiknál. Kora reggel ér-

keztem, mindjárt meghívott, nézzem meg nemsokára kezdődő 

műtétét. Beöltöztettek, és beléptem a műtőbe. Szimpatikus, ke-

rek képű morva leány volt a műtősnő, aki nagyon ügyesen ado-

gatta Karfik kezébe a műszereket. Egyszer kérdeznie kellett va-

lamit. 

– Pan Professor – kezdte a kérdést a kislány, mire Karfik va-

dul ráordított: 

– Mi az, hogy „pan”? Miért szólít engem így, és nem úgy, 

ahogy nálunk szokás, „soudruh”-nak (elvtársnak)? 

 A jelenetet nyilván az én megjelenésem váltotta ki, ismeret-

len pártállásom miatt. Mégis kellemetlen volt, úgyhogy tíz 

percnyi további bámészkodás után csendben elköszöntem és 

távoztam. Karfik „elvtársból” elegem volt. Egyébként a csehek 

sokkal többet használták a köznapi érintkezésben az „úr” meg-

szólítást. Szakmai körökben soha nem is hallottam senkit elv-

társnak szólítani. 

A pozsonyi plasztikai sebészeti klinika vezetője STEFAN 

DEMJÉN volt. Szlovák létére egészen jól beszélt magyarul, csak 

a kiejtése volt jellegzetesen szlovákos. 

Nagy nemzetközi tekintéllyel rendelkező ember volt. 

Buriannál tanult, azután két évet töltött ösztöndíjjal Ameriká-

ban, ahol a híres J. M. Converse intézetében dolgozott. Farkas-
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torokkal kapcsolatos kutatásokat végzett, amelynek eredménye-

iről több közleményben és egy könyvben számolt be. Kiválóan 

beszélt angolul, és kiterjedt amerikai ismeretségekkel rendelke-

zett. 

Demjénnel mindig csak külföldi kongresszusokon találkoz-

tam. Nyugdíjazása után kerültünk közvetlenebb kapcsolatba, 

mert felkért „akadémiai doktor”-i címének megvédéséhez op-

ponensnek. (Ennek történetét a Hippokratész mosolyog című 

könyvemben* részletesen megírtam.) 

Egyik késői tanítványa, egy bizonyos PAVEL DRAČ keresett 

meg az 1980-as években azzal, hogy legyek ajánlója az Interna-

tional Society of Aesthetic Plastic Surgery társaságba való beju-

tásánál. Ennek a szövetségnek nem a nemzeti társaságok voltak 

tagjai – mint a másik nagy nemzetközi szövetségnek, az Inter-

national Confederation for  

Plastic, Reconstructive, and Aesthetic Surgery-nek – hanem 

egyének, személyek. Nekem – alapító tag lévén – jogom volt 

ajánlásokat tenni. Szimpatikus fiatalember volt, nagyon szépen 

beszélt volt főnökéről, Demjénről. Teljesítettem kérését. Ezt 

követően évente felkeresett, mindig hozott apró ajándékokat, 

rendszerint üvegfigurákat, beszámolt tevékenységéről és Dem-

jénről hozott híreket. Sajnos 2001-ben ő értesített telefonon 

Demjén haláláról, aki életének 89. évében hunyt el. 

Burian halála után Karfik vette át a prágai klinika vezetését, 

de működése nem volt túl hosszú: hamarosan megbetegedett és 

ő is meghalt. 

Utóda PEŠKOVA docensnő lett, akivel hivatalosan többször 

találkoztunk. Prágában ugyanis 1954-ben megalapították az 

Acta chirurgiae plasticae című nemzetközi szaklapot, amely két 

változatban jelent meg: az egyik az orosz, a másik a német és 

angol nyelvű cikkeket tartalmazta. 

 
 * Professio Kiadó, Budapest, 2000. 
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A folyóiratot a keleti tömb országai számára adták ki, de áru-

sították a nyugati országokban is. Minden szocialista országból 

egy-egy plasztikai sebészt hívtak meg hivatalosan – tehát az il-

letékes minisztériumokon át – szerkesztőbizottsági tagnak. A 

felkérésben közölték azt is, hogy az illető országból küldött 

közleményeket csak úgy fogadják el, ha a szerkesztőbizottsági 

tag ellátja ajánlásával a cikket. 

 Ez nálunk az elején némi zavart okozott, mert például erről a 

rendelkezésről nem tudván, Berndorfer közvetlenül a lapnak 

küldött egy közleményt. Ezt visszaküldték azzal, hogy csak raj-

tam keresztül, az én jóváhagyásommal közlik az írást. 

Berndorfer a maga ismert, szarkasztikus humorával az alábbi 

levében reagált az értesítésre. 

 

 

 

Dr. Alfred Berndorfer 

chirurgien plastique 

Budapest, VI., 

Benzur u. 39/A. 

 

 Budapest, 1959. április 23. 

 

 

Igen tisztelt Szerkesztő Úr! 

 

Burian professzortól értesültem, hogy mint egyedüli 

magyar szerkesztője a cseh plasztikai sebészeti 

lapnak, Önhöz kell alázattal fordulni, ha cikket 

bátorkodnék ott elhelyezni. Ezért méltóztassék meg-

engedni, hogy mellékelt irományomat lektorálás és 

továbbítás végett elküldjem azzal az alázatos és 

tiszteletteljes kéréssel, hogy amennyiben tetszését 
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a cikk kivívta, azt jóváhagyólag támogatni szíves-

kedjék, hogy meg is jelenhessen. Szabadjon megje-

gyezni, hogy a cikk az Orvosi Hetilapban múlt héten 

megjelent cikkem német fordítása. 

Rendkívüli módon lekötelezne, ha kérésem meghall-

gatásra találna, és büszke öröm töltené el hájjal 

dagadó keblemet, ha méltónak találná cikkem további 

közlését. 

 

Fogadja legmélyebb és legalázatosabb tiszteletemet 

 és nagyrabecsüléssel csókolom kezeit 

 

Berndorfer Alfréd 

 

(Drága Frédi! Hol vagytok, Ti régi játszótársak?!) 

 

 

 

A folyóirat megjelenéséről minden magyarországi érdekeltet 

levélben értesítettem és kértem, használják fel ezt a nemzetközi 

közlési lehetőséget. Írtam rokon szakmák neves képviselőinek is, 

így Csapody István szemész, Varga Gyula fül-orr-gégész és Ba-

logh Károly szájsebész professzoroknak. Mindannyian öröm-

mel nyugtázták a lehetőséget. 

A szerkesztőbizottság üléseire minden évben ki kellett utaz-

nom Prágába. Az utolsó ülés, amelyen 1966-ban részt vettem, 

botrányban fulladt és gyors távozásommal, majd lemondásom-

mal végződött. 

Az egyik prágai osztályon felüli szálloda halljában volt a ta-

lálkozó. Együttes ebéd, majd délutáni megbeszélés után átadtak 

egy cédulát, rajta egy szálloda címével. A román kollégával, 

Agripa Jonescuval együtt ültünk taxiba, mert neki is oda szólt a 

beutalása. Megérkeztünk egy elhanyagolt, nagyon rossz kinéze-
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tű épület elé, valahol a külvárosban. A bejáratnál a portás – ne-

vünk bemondása után – adott egy-egy kulcsot, és felmutatott a 

lépcsőre: a második emeleten vannak a szobáink. Felérve ho-

mok- és betonhalmok között botladozva találtunk rá szobáinkra, 

amelyek még a vártnál is sivárabbak és elhanyagoltabbak vol-

tak. Koszos falak málladozó tapétával, vaságy, pléh éjjeliszek-

rény, faasztal két hokedlivel – sehol mosdó, WC – für-

dőszobáról nem is beszélve. 

Körülnéztünk, kerestünk egy fürdőszobát. Meg is találtuk a 

folyosó végén, de az ajtaja zárva volt. A portás, akihez dühöng-

ve rohantam le, közölte, hogy a szálloda renoválás előtt vagy 

alatt áll, fürdési lehetőség egyáltalán nincs. 

Felkaptattam a szobámba, megfogtam a bőröndömet és rá-

kiáltottam a román kollégára: 

– Gyere velem, mert itt nem vagyok hajlandó aludni. 

 – De nekem nincs pénzem, itt meg a csehek fizetik a szállást. 

– Ne törődj vele, majd én elintézem. 

Hozattam a portással egy taxit, és kértem a sofőrt, vigyen 

bennünket valami rendes szállodába, amelyben ismeretei sze-

rint van üres szoba. Odavitt, ahol reggel a találkozó volt. Kap-

tam két egyágyas szobát – nem is elérhetetlen áron. Lefekvés 

előtt a portással megérdeklődtettem a pesti vonat indulási idejét 

– ami valamikor másnap déltájban volt. 

Amikor az ülésteremben összejöttek a küldöttek, napirend 

előtt szót kértem az elnöktől, majd heves és indulatos kifakadást 

rendeztem a minisztériumi küldöttnek, hogy micsoda disznóólban 

akarta a román kollégát és engem elhelyezni. Hebegett valamit, 

hogy máshol nem volt hely, és nem is akart bennünket valami 

drága helyen elszállásolni, mert feltételezése szerint nem lehe-

tünk valami vastagon devizával eleresztve. Erre lehordtam: ne 

minősítsen bennünket koldusnak. Kikérem magamnak ezt a bá-

násmódot. Felszólítottam, hogy a román kollégát helyezzék el 

tisztességesen. A mai éjszakát én fizetem, de a továbbiakban ők 
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gondoskodjanak róla úgy, ahogy egy külföldi vendégről illik. 

Én pedig bejelentettem, hogy tiltakozásul a megalázó elbánás 

miatt azonnal hazautazom, és otthon hivatalosan lemondok a 

szerkesztőbizottsági tagságról. 

Azzal elköszöntem Peškovától, a bizottság elnökétől, a ta-

goktól – a minisztériumi küldöttet csak lesújtó pillantásra mél-

tattam –, és kivonultam a teremből. 

Hazaérkezve az Egészségügyi Minisztériumban – a nagyobb 

nyomaték kedvéért írásban – bejelentettem lemondásomat, és 

utódot is ajánlottam: helyettesemet, Donáth docenst. Szegény 

feje nagyon rosszul járt ezzel a megbízatással, mert a következő 

évi szerkesztőbizottsági ülést – a minisztériumok megegyezése 

alapján – Budapesten rendezték, és szegény Tóninak volt mit 

futkosnia és leveleznie, hogy a találkozó zökkenőmentes lebo-

nyolítását nyélbe üsse. 

Illendőnek tartottam erre a találkozóra elmenni, hogy utódo-

mat bemutassam a résztvevőknek, akiket egyébként mind jól 

ismertem. 

Az Acta chirurgiae plasticae 1984-ben Kalinyinban meg-

tartott szerkesztőbizottsági ülésén még megünnepelte fennállá-

sának 25. évfordulóját – majd a folyóirat fanfárok mellőzésével, 

csendben megszűnt. 
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ITTHON, ALBÉRLETBEN 

Prágából hazatérve fogadott a Honvéd Egészségügyi Szolgálat 

vezetője, bizonyos Urai ezredes. A szokásosnál rövidebb előze-

tes beszélgetés után rátért arra, hogy most további munkámat 

kell megbeszélni. Közölte, hogy le kell mennem Székesfehér-

várra, az ottani katonai kórház sebészeti osztályára, ahol majd 

egy idő után főorvos-helyettessé neveznek ki. 

Kissé értetlenül, ezért enyhén ingerülten kijelentettem, hogy 

nagy tévedésben van. Én nem sebészként tevékenykedtem Ko-

reában, hanem egy másik szakma, a plasztikai, avagy helyreállí-

tó sebészet képviselőjeként. Nem vagyok tehát hajlandó 

sebészkedni, hanem ezt a szakmámat akarom itthon folytatni. 

Erre ő felvilágosított, hogy ilyen szakma pedig nem létezik. 

Én igenis sebész vagyok, és le kell mennem Székesfehérvárra, 

sebésznek. 

Csökönyös ellenkezésemet nem vette figyelembe, sőt várat-

lanul nagyon kedves lett hozzám. Azt ajánlotta, menjek haza, 

pihenjek néhány napot, úgy látszik, rá is szorulok, mert olyan 

hangon tárgyalok vele, amihez ő nincs hozzászokva, ilyet han-

got vele nem szoktak megütni. Ő megérti, hogy idegeim zakla-

tottak, tépázottak. Ez a jelenség nem véletlen, nyilvánvalóan 

Korea hatása nyilvánul meg viselkedésemben. Pihenjek néhány 

napot, majd közöljem vele, mikor megyek le Fehérvárra. 

– Nincs szükségem pihenésre – közöltem –, és egyáltalán: 

soha nem fogom elhatározásomat megváltoztatni. Értse meg, 

nem vagyok hajlandó szakmát változtatni. 
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Erre goromba hangon távozásra szólított fel. 

Akármilyen dühös és felháborodott is voltam, nem volt mit 

tenni, le kellett mennem Fehérvárra. Az egyetlen protektorom, 

Gyopár János, aki két évvel előbb segített klinikára kerülni, 

nem volt már meg, a naiv, hithű kommunisták parázstáncát já-

ratták vele. 

Nem akartam katonai bíróság elé kerülni, hát szépen lemen-

tem Fehérvárra. Ott a parancsnok, Pintér Zoltán – aki néhány év 

múlva a Központi Kórház fertőző osztályának főorvosa lett, és 

nyugdíjazásáig jó barátom maradt – bemutatott a sebészeti osz-

tály vezetőjének és orvosainak. Még egy szobát is adtak és na-

gyon tapintatosan közölték, hogy egyelőre semmi feladatom az 

osztályon nincs, mert ők is biztosak abban, hogy a Nagyfőnököt 

valaki majd csak észre téríti és visszamehetek Pestre. 

Így hát üdülésnek tekintettem a helyzetemet és félretettem 

aggodalmaimat. Tudván, hogy a Velencei tó közelében leszek, 

magammal vittem a horgászfelszerelésemet is, és majdnem na-

ponként lerándultam a tóra. Egyik alkalommal még Pintér Zolit 

is magammal vittem. 

Néhány nap múlva jött az értesítés: menjek haza, és jelent-

kezzem a Honvéd Kórház traumatológiai osztályának vezetőjé-

nél, dr. Diner Ottó ezredesnél. 

Közbevetőleg elmesélem, hogy múltak az évek, de én nem 

futottam össze Urai ezredes elvtárssal, sőt, nem is hallottam ró-

la, még azt sem, hogy rövidesen leváltották, leszerelt, és civil 

pályán helyezkedett el. 

Néhány évvel később az Orvostovábbképző Intézet nőgyó-

gyászati tanszékének igazgatója, Prochnov professzor  

 

kért fel telefonon konzíliumra. A megbeszélt időpontban felke-

restem. Szobájából fehér köpenybe öltöztetve, az egyik kórterem 

felé irányított, és közben elmondta, milyen kérdésben várja ta-

nácsomat. 
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A kórterembe benyitva, a betegágy előtt ott állt Urai doktor, 

az egykori Nagyfőnök. Prochnov professzor mellém lépett és 

rászólt: 

– Mutatkozz be a tanár úrnak! 

Félszegen fogadta felé nyújtott kezemet, miközben csak any-

nyit mondtam: már régi ismerősök vagyunk. Megálltam, hogy 

ne vigyorogjak rá azzal, hogy „Na ugye, mégis csak szakma ez 

a nem-szakma…” 

Fogalmam sincs, hogy ügyemben ki intézkedett, ki ismerte 

fel, hogy a helyreállítás mégis csak önálló szakterület. 

 Kissé feszülten utaztam haza Budapestre és még aznap felke-

restem Diner Ottót, aki arról tájékoztatott: hajlandó nekem az 

osztályán működési lehetőséget adni. Meghatározott napokon 

és időben operálhatok az egyik műtőben, operált betegeimet fel 

is veszik az osztályra, természetesen nem elkülönülten, hanem a 

többiek közé. Segítségül kapok egy orvost és egy ápolónőt, aki-

nek kötöző-nővéri gyakorlata van. Szerezzek betegeket, és 

másnaptól már el is kezdhetem a munkát. 

Hát így kezdődött itthoni szakmai tevékenységem. 

Egyébként a Honvéd Kórházba bekerülni nagyon kedvező 

fordulatnak tűnt, mert rövid idejű ismerkedésem és az orvosi 

berkekben hallott információk szerint ezt a kórházat a háború 

után kiváló erőkkel látták el. Voltak orvosai az előző hadsereg-

ből, a szakmájukból jól ismert és tekintélynek örvendő orvos-

tisztek, mint Stefaits Géza, a sebészeti osztály, dr. Lőrinc Sán-

dor, az urológiai osztály főorvosa és dr. Pastinszky István, aki-

nek egyetemi magántanári címe volt. 

Rajtuk kívül behívtak néhány fiatal, tehetséges klinikust, akik 

előtt nagyszerű szakmai jövő állt, alkalmazták őket a kórház-

ban, és be is váltották a hozzájuk fűződő vérmes reményeket. 

Voltak ez irányú személyes tapasztalataim is. Mint „rendelke-

zési állományban” lévőt, az első hónapokban kirendeltek olykor 

ún. „alaki kiképzésre”. A Kiss Jánosról elnevezett laktanya ud-
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varán kellett néhány kollégával gyakorlatoznom. Egy-két óra 

hosszat egy hivatásos őrmester parancsszavára különböző gya-

korlatokat végeztünk. Komikus látvány lehettünk, ahogy civil-

ben, felöltőben, kalappal, vállunkon egy irdatlan hosszú puskát 

hordozva csináltuk a „jobbra át, balra át”-ot. Derültem is szom-

szédomon, akiről kiderült, hogy ő Juhász Pál neurológus, aki 

már a Központi Honvéd Kórházban dolgozik mint a neurológiai 

osztály főorvosa. Nem sokáig volt az, mert hamarosan kinevez-

ték a budapesti klinika professzorává. 

Diner Ottó alapos felkészültségű orvos és jó gyakorlati szak-

ember volt. Az osztályával sokat törődött, működését állandóan 

elemezte, és tapasztalatait későbbi feldolgozás céljából napra 

készen nyilvántartotta. Jó főnöknek tartották, bár kissé szar-

kasztikus humora a beosztottai körében nem okozott osztatlan 

örömet. Határozott ember volt, kissé katonás fellépéssel. Az 

osztrák baleseti iskolán Böhler tanítványaként alaposan elmé-

lyült a német szakirodalomban. Ez beszédében is megnyilvá-

nult, mert Európa helyett következetesen „Ajrop”-ot mondott. 

Ő is megjárta Koreát, méghozzá az első csoport vezetőjeként. 

Mindig érdeklődött műtéteim iránt, gyakran belátogatott ope-

rálásom közben a műtőbe, és sokat kérdezgetett. Nem éreztette 

soha főnöki pozícióját, bár néha kemény kis csörték zajlottak le 

közöttünk. De mindig az én pimaszságom volt a kiváltó ok. 

Például egyszer így szólt: 

– Te János, nekem nagyon kellemetlen, hogy a parancs-

nokság állandóan korhol azért, hogy nem jársz be pontosan, 

nem is töltöd ki a munkaidődet, és főleg nem jársz egyenruhá-

ban. Légy szíves változtasd meg a szokásaidat! 

 – Sajnálom, Ottó – válaszoltam –, de nekem sokfelé kell jár-

nom: klinikákra, kórházakba, konzíliumba, könyvtárakba iro-

dalmazni – nem tudok állandóan bent ülni, ha nincs dolgom. 

Egyenruhában ugyanezért nem vagyok hajlandó járni. Elnézést, 

hogy neked kellemetlenséget okozok, ha ezért neked szólnak, 
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de ezzel sem tudok törődni, mert engem az sem érdekel, ha en-

gem piszkálnak. 

Időnként valóban elszemtelenedtem. Néhány évvel már ké-

sőbb történt, hogy a kórház udvarán megszólított Trencséni or-

vos-vezérőrnagy, a Honvédség főbelgyógyásza: 

 – Te János, miért nem jársz te mindig egyenruhában? 

 – Te Tibor – válaszoltam –, mi közöd van hozzá? 

Ottóban a határozottsága mellett rengeteg humor volt. 1956-

ban, a forradalom idején, a sok munka miatt csaknem mindenki 

beköltözött a kórházba. Egyik délben a kantin dugig volt kávé-

zó orvosokkal, közöttük ott volt Diner is. Megjelent Hermann 

Ottó, a sebész főorvos, a pulthoz lépett, és kérésére 5 vagy 6 

köteg WC-papírt adtak át neki. Mire Diner: 

– Mi van, Pista, vendégeket vársz? 

Diner mellett 4 vagy 5 másodorvos dolgozott a balesetin. So-

ha egyikük sem nézett nálam műtétet, és soha nem tettek fel 

egyetlen szakmai kérdést sem. Nem érdekelte őket, a „nagy se-

bészeket” ez a „segédszakma”. Néha olyan megjegyzéseket kel-

lett zsebre tennem, hogy: „Te, én szívesen foglalkoznék plaszti-

kai sebészettel, de tudod, nincs se időm, se türelmem olyan 

hosszadalmasan piszmogni, mint ahogy a ti műtéteiteknél törté-

nik!” 

Nem szálltam velük vitába. 

Első feladatom az volt, hogy betegeket „toborozzak”. Abból 

indultam ki, hogy hazánkban az orvosok általában, de – sajnos 

– még a sebészek sincsenek tisztában azzal, hogy mi a plaszti-

kai sebészet, melyek a feladatai és milyenek a lehetőségei. Ezért 

írtam egy tájékoztatót sebészek számára, amelyet az Egészség-

ügyi Minisztérium segítségével eljuttattam az ország minden 

sebészeti rendelőjének. Ebben valóságos „étlapot” tártam a se-

bészek elé a plasztikai sebészet javallatairól és lehetőségeiről, 

kezdve az anyajegytől és a hegektől egészen a hasfali sérvig és 

a hüvelykujjpótlásig. 
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Megkerestem ugyanilyen módon az „Országos Ágynyilván-

tartót”, azt a szervezetet, amely a betegek kórházba juttatását 

intézte. Nagy segítségemre volt kórházunk traumatológiai osz-

tálya, valamint annak ambulanciája. A kollégák szívesen 

együttműködtek abban, ha az ellenőrzésre jelentkező volt bete-

geik vizsgálatakor valamilyen alaki vagy működési zavart ész-

leltek, a beteget hozzám irányították. Ugyanígy megkértem őket 

arra is, hogy ha az elsődleges sebellátásra kerülő betegek között 

olyat találnak, akinek a műtéte inkább rám tartozik, azt is küld-

jék hozzám, vagy hívjanak engem a beteghez. 

Amikor elkezdtem a traumatológián dolgozni, segítségül két 

embert kaptam, méghozzá két nőt. Az egyik egy nagyon apró 

termetű orvosnő volt, orvos-százados, állítólag sebészeti kép-

zettséggel. De nem töltött két hónapnál többet nálam, mert egy-

általán nem bizonyult alkalmasnak a szakma elsajátítására. A 

másik Papcsi, a kötözősnővér volt, akiről a továbbiakban még 

többször lesz szó. 

Egyébként az első kétéves működésem folyamán további há-

rom férfi orvos jött és távozott is nemsokára. Általában olyano-

kat irányítottak hozzám, akiket munkahelyükön nem tartottak a 

jövő kiemelkedő sebész reménységének, és ilyen módon igye-

keztek tőlük megszabadulni. 

Két-három hónapig figyeltem az új embert, képzettségét, il-

letve inkább tanulékonyságát és manualitását, majd leültettem a 

szobámban és azt mondtam: 

– Nézd, öregem, te nagyon rendes ember vagy, eléggé jól 

képzett is. Jó orvos lesz belőled, de ez a szakma nem neked va-

ló. Azt tanácsolom, váljunk el békességben. Keress magadnak 

egy neked való szakterületet, amelyben képességeidet megvaló-

síthatod. Az itt töltött rövid idő még nem jelent nagyobb idő-

veszteséget. Ha viszont itt maradsz és egy idő után magad is 

rájössz hátrányaidra, akkor már nehezen tudod bepótolni az el-

vesztegetett éveket, hogy aztán elérd célodat: valamiben sike-
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resnek lenni. 

 Három fiú jött és ment ilyen módon, az egyik nem is volt túl 

fiatal, közelebb volt a negyvenhez. Harag és neheztelés nélkül 

váltunk el. 

Az „albérleti” időszakban volt egy rendkívül fontos „ma-

gánbetegem”, mégpedig Szántó György doktor, a Honvédelmi 

Minisztérium fősebésze. A kezein lévő kifekélyesedéseket kel-

lett eltávolítanom, amelyeket Rákosi börtönében szerzett. Mint 

már említettem, Petrovszkij professzor közbenjárására engedték 

szabadon. 

Szántó doktor Molnár professzor neveltjei közé tartozott. 

Molnár arról volt híres, hogy nem közölt soha semmit, de olyan 

„iskolát” teremtett, amelyből több kiváló sebész került ki. 

Szántó érdeklődése a traumatológia felé fordult. Az ő szor-

galmazására alakult meg a Honvéd Kórházban 1952-ben a tra-

umatológiai osztály, nemkülönben neki köszönhető a Trauma-

tológiai Intézet megalakulása is, a volt III. sz. sebészeti klinika 

épületében. Egy team élén komoly kutató munkát végzett a seb-

gyógyulás témájában. 

Őszinte elkötelezettje volt a szovjet orvostudománynak, ami-

nek következményeként például a honvéd kórházakban beve-

zette a „Szpaszokukocski–Kocsergin-féle” bemosakodási mód-

szert; valamint azt, hogy a műtősnőknek úgy kellett a fejkendő-

jüket hordaniuk, ahogyan a filmekben a kazah fejőnőkön lehe-

tett látni. 

Meg kell mondanom, hogy pályafutásom során mindig szá-

míthattam támogatására. 

Az „albérletben” dolgozva bőven volt szabad időm, hiszen 

hetente 5–6 műtétnél többet nem végezhettem, mert erősen kor-

látozott volt betegeim kórházba fektetésének lehetősége. Az 

ambuláns műtéti forgalmam pedig akkor még nem volt jelentős. 

Szabad időmet egyrészt az irodalom tanulmányozásával töl-

töttem ki, ami sok mozgással járt, mert több könyvtárat kellett 
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felkeresnem, hogy azokat a folyóiratokat átnézhessem, ame-

lyekben engem érdeklő közleményeket találhatok. 

 Hetenként egy délelőttöt azonban feltétlenül arra szántam, 

hogy Érczy Miklós operációit nézegessem. Műtéteit nemcsak 

látni volt hasznos, de élvezetes volt végighallgatni is. Érczy na-

gyon büszke volt irodalmi és zenei műveltségére. Büszke is le-

hetett. Asszisztensét és az esetleges szemlélőket állandóan 

vizsgáztatta műtét közben: valamilyen dallamot dúdolt vagy 

versrészleteket szavalt, és meg kellett mondani, hogy ki a szer-

ző. 

Külön műsorszám volt a Cyrano, amelyből hosszan idézett, 

és jaj volt annak, aki nem tudta folytatni. Kedvenc részlete volt 

az alábbi: 

Tölgy nem vagyok, 

Nincs bükk-természetem, 

De egyedül növök, 

Ha már magasra nem! 

Érczyvel néhányszor összeakaszkodtunk, míg odajártam mű-

téteit nézni, és esténként is, amikor közös könyvünkön dolgoz-

tunk. Érczynek sok jó tulajdonsága mellett volt ugyanis egy na-

gyon nagy hibája: betegesen anyagias volt, ami abból a gyötrő 

kényszerképzetből táplálkozott, hogy éhen fog halni. 

Ebből eredt néhány összetűzésünk. Egyszer például egy cse-

csemő hasadt ajkát készült megoperálni. Elképedve néztem, 

ahogy egy hatalmas, felnőttnek is nagy, ún. Cooper-ollóval 

akarja a csecsemő parányi ajkát vágni. 

– Miklós bácsi, csak nem ezzel az ollóval akarja a csecsemőt 

operálni? – súgtam, hogy még a műtősnő se hallja. 

 – Hát láthatod, hogyan látja el a híres Tanács ezt az osztályt, 

csak ilyen ollóim vannak. 
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– De hát láttam otthon, a műszerszekrényében finom, ilyen 

műtéthez való műszereket. Miért nem hozza be azokat? 

– Meg vagy őrülve? Csak nem kívánod, hogy SzTK beteget 

saját műszereimmel operáljak? – hördült fel. 

Este a műtét után csúnyán összevesztünk, mert megmondtam 

neki, hogy ebben a korban, amikor végre elérte azt, hogy önálló 

osztálya van, igenis köteles a legjobb saját műszereit alkalmaz-

ni, tekintet nélkül arra, hogy kap-e külön pénzt a műtétért, vagy 

sem. 

Szabadjon most időben előreszaladnom, hogy Érczy tör-

ténetét befejezhessem. 

1967-ben Érczyt valami miatt hirtelen nyugdíjazták. Megle-

petésemre a Fővárosi Tanács Egészségügyi Osztályára hivattak 

és felkértek, vállaljam el az osztály vezetését, amíg találnak va-

lakit főorvosnak. Adjunktusként mellém adták Galambos Józse-

fet, aki néhány vargabetű után került Érczyhez. Korea után 

ugyanis rövid ideig a Honvéd Központi Kórház sebészetét ve-

zette, majd Vietnamba ment ki. Onnan hazatérve került végül 

Érczy osztályára. 

Elvállaltam az ideiglenes osztályvezetést, bár addigra már a 

saját osztályom is kiteljesedett és volt dolgom elég. Emellett 

egy nagy osztályt vezetni, a betegek zömét megoperálni – iga-

zán nem volt kis feladat. De hát csinálni kellett! 

Így, dupla munkával eltelt 3–4 hónap, amíg hivatott a Kun 

utcai kórház igazgatója, egyben a bőr- és nemibeteg osztály fő-

orvosa. Közölte velem, hogy a mai napon a Tanács Egészség-

ügyi Osztálya felmentette az igazgatói posztjáról és helyébe Ga-

lambos Józsefet nevezte ki. 

A beszélgetés befejeztével az igazgató szobájából hívtam fel 

a Tanács illetékesét, és közöltem, hogy ugyancsak a mai nappal 

befejeztem ténykedésemet a plasztikai osztály élén, mert na-

gyon durva lépésnek tartom azt, hogy megkérdezésem nélkül 

kinevezik a saját adjunktusomat a fejem fölé igazgatónak. 
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Ezzel megszűnt a kapcsolatom a Kun utcai kórház plasztikai 

sebészeti osztályával, és csak akkor újult meg, amikor Galam-

bos nyugdíjba ment, és Kartik Ilona lett a főorvos. 

 Az „albérletben” tevékenykedő időszakban egy kalandom is 

akadt, amely először megijesztett, de aztán baj nélkül végző-

dött. 

Egy nap felhívtak a Honvédelmi Minisztériumból, és uta-

sítottak, hogy másnap reggel kilenckor jelentkezzem a had-

tápszolgálat vezetőjénél. Miután semmi félnivalóm nem volt, 

másnap a megadott időben nyugodtan jelentkeztem a titkársá-

gon. Azonnal bevezettek a nagyfőnök irodájába. 

 Hatalmas termetű ember emelkedett fel egy nagy íróasztal 

mögül, tábornoki egyenruhában. Kinyújtott kézzel elém sietett, 

szívélyesen üdvözölt, majd egy karosszék felé terelt. Amikor 

mind a ketten leültünk, kérdezgetni kezdett. Születésemtől 

kezdve rendszeresen elmondatta velem az élettörténetemet, 

egészen a jelenlegi állapotomig. 

 Nekem egész idő alatt az motoszkált a fejemben, hogy ugyan 

mit akar tőlem ez az ember, de nem tudtam rájönni. Végül azt 

mondta: 

– Önről csupa jót jelentettek nekem: jó orvos, jó szervező. 

Hadd kérdezzem meg, mi lenne az ön képességei számára a 

legmegfelelőbb, legméltóbb munkakör? 

Ebben a pillanatban döbbentem rá a rejtély megoldására: sej-

tettem, hogy az orvosi csoportfőnökkel valami baj van. Inog 

alatta a trón. Atyaúristen! Ez az ember engem szemelt ki cso-

portfőnökségi várományosnak. Ezt megsejtvén azonnal készen 

voltam a válasszal: 

– Kérem szépen, számomra a legjobb az volna, ha leszerel-

nének, és civilként folytathatnám a szakmámat! 

Az udvariasság máza rögtön leolvadt róla. Megmerevedett 

arccal közölte: 

– A beszélgetést befejeztük. Távozhat! 
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Boldogan mentem el, és közben azt ismételgettem magam-

ban: Megúsztam! Megúsztam! 

A beszélgetésnek volt egy humoros részlete. Koreai tevé-

kenységemet faggatva egyszerre a következővel állt elő: 

 – Ide figyeljen! Azt hallottam, hogy ön sokat fényképezett 

Koreában. Munkásságát fotókkal dokumentálta. Ez nyilván azt 

jelenti, hogy ért a fényképezéshez. Akkor adjon nekem tanácsot 

fotózás ügyben. Az történt, hogy a szovjet elvtársaktól kaptam 

ajándékba egy fényképezőgépet. 

Felállt, odament az egyik szekrényéhez és elővett egy Kiev 

típusú szovjet fényképezőgépet, amelyről valóban azt hallottam, 

hogy nagyon jó konstrukció. 

– Nézze, én egy egész filmet telefotóztam – folytatta –, de 

nincs rajta semmi! 

Azzal kinyitotta a gépet, és a benne lévő filmet teljes hosszá-

ban kihúzva felém nyújtotta! 

Nagyon kellett vigyáznom, hogy el ne nevessem magam. Azt 

is alaposan át kellett gondolnom, hogyan magyarázzam meg 

neki a saját tudatlanságát úgy, hogy közben meg ne sértsem. 
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AZ ÖNÁLLÓSULÁS 

A traumatológián dolgozva korlátaim egyre szorítóbbá váltak. 

Gyülekeztek szépen a betegeink, volt már úgy, hogy 10 ágyat is 

elfoglaltak az általam operáltak. A főorvos, Diner ezredes nem 

szólt, de beosztottai néha a fejüket csóválták, ha újabb ágyat 

kértem tőlük, főleg nőbeteg számára. 

 Körülnéztem, hogyan lehetne a lehetőségeimet bővíteni. El-

sősorban a későbbi kórházparancsnokhoz, dr. János Györgyhöz 

fordultam, akivel a Petrovszkij-klinikán ismerkedtem meg, de 

Koreában már szoros barátság alakult ki közöttünk. Mint már 

említettem, János György a Petrovszkij-klinikán főtolmácsi mi-

nőségében már segítségemre volt. Mint sebész szakorvos nem 

elégedett meg adminisztratív elfoglaltságával, hanem a betegek, 

főleg a baleseti sérültek utókezelésével foglalkozott. Írt egy 

könyvet is, Komplex functionalis kezelés címmel, amelyhez én 

rajzoltam „pálcikaemberkéket” illusztrációként a gyakorlatok 

szemléltetésére. 

Őhozzá fordultam tehát gondjaimmal, és rövidesen meg is ta-

lálta rá a megoldást. (Feltételezem, hogy Szántót is bevonta a 

tanácskozásba.) A nőgyógyász főorvossal, dr. Czeising Emillel 

megegyezett, hogy az átadja nekem 50 ágyas osztálya felét és az 

öt műtéti napból hármat átenged. Czeising főorvos rendkívül 

megértő, kollégiális ember volt, hajlamos az együttműködésre. 

Így hát 1955-ben át is költöztünk a III. épület második emele-

tére, és elfoglaltuk a nőgyógyászati osztály felét. Itt már több 

munkatársra is szükségem volt, főleg orvosokra. Így került hoz-
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zám előbb Kőporosi Jenő dr., majd nem sokkal később Endreffy 

Géza dr. Mindketten sebész szakorvosok voltak. Nem tetszett 

meg nekik a plasztikai sebészet annyira, hogy végleges szakmá-

jukká válasszák, s így az első adódó alkalommal visszatértek az 

általános sebészeti gyakorlathoz. 

A nekünk átengedett 25 ágyon rövidesen akkora forgalom 

kerekedett, amit nehéz volt két orvossal ellátni. Csak egy műtő-

asztalunk volt, az is csak a hét három napján, így aztán reggel 

nyolctól délután háromig operáltunk. Gyakran előfordult, hogy 

az előkészítőbe beállíttattam egy guruló hordágyat, és én azon 

végeztem kisebb műtéteket, míg a benti asztalon a két orvosom 

operált, egymásnak asszisztálva. 

Ekkorra már szoros kapcsolat alakult ki osztályom és a kór-

ház többi osztálya között. 

A traumatológiával volt a fentebb elmondottak miatt a leg-

szorosabb a kapcsolat. Diner Ottó után 1972-ben ZÁBORSZKY 

ZOLTÁN vette át az osztály vezetését, aki 1987-ben a Debre-

cenben létesített Traumatológiai Tanszék professzora lett. Utá-

na FARKAS JÓZSEF lett a főorvos. Barátom lévén, érdemesnek 

tartom pályafutását röviden ismertetni. 

 Farkas Józsefet a Rákosi-rendszerben nem vették fel az orvo-

si egyetemre, mert „osztályidegen” volt. Ezért kórházunk trau-

matológiai osztályán dolgozott mint műtős, majd mint „felcser”. 

(Ez egy rövid ideig létező, szovjet mintára létesített egészség-

ügyi középkáder munkakör volt.) Ott ismerkedtem meg vele 

1952-ben. Végre 1957-ben felvették az orvosi egyetemre, még-

pedig „Honvédorvosi ösztöndíjas”-ként. Ennek következtében 

tanulmányai elvégzése után csapatorvosként kellett dolgoznia 

Zalaegerszegen. Rövidesen felkerült Budapestre a Tiszti Kór-

ház sebészetére, onnan át a Központi Kórház traumatológiai 

osztályára, ahol kézsebészettel is foglalkozott. 1987-ben lett fő-

orvos, majd gyors egymásutánban hadseregfősebész, tábornok, 

akadémiai doktor, végül professzor. 
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Az általános sebészettel legfőbb kapcsolatunk az volt, hogy 

több orvosunk ott szerezte meg sebész-szakképesítését. Kolla-

borációra általában csak a hasfalpótlások műtétével kapcsolat-

ban került sor. 

A két első osztályvezető: STEFAITS GÉZA, majd SZILÁGYI 

PÁL nyugdíjazása után kórházi fősebészként segített nekünk, 

ahányszor csak kértük. Stefaits Géza állandóan a cigarettáról 

való leszokás állapotában volt, ennek ellenére folyamatosan 

égett a cigaretta a szájában, mert akárkivel találkozott, első sza-

va az volt: „Nincs egy cigarettád?”. Szilágyi Pál ezredes pedig 

mindenki szeretett „Pali bácsi”-ja volt. 

Valamennyi őket követő osztályvezetővel jó kapcsolatot tar-

tottunk fenn. 

Aránylag rövid ideig dolgozott a sebészeten DR. PEER GYU-

LA, majd a János Kórházban létesített ortopéd osztály vezetését 

vette át. Nyugalmáról több történet forgott közszájon. 

Az egyik úgy szólt, hogy egyik éjjel felhívta az I. sz. Sebésze-

ti Klinika ügyeletes tanársegédét, és azt kérdezte, van-e gyakor-

lata a gyomorperforáció műtétében. A „miért?” kérdésre azt fe-

lelte: 

– Itt állok Ercsiben a kocsimmal. Perforált a gyomrom. Ha 

vállalod a műtétet, fél órán belül nálatok leszek. 

Meg is érkezett, és valóban rögtön meg is kellett operálni. 

A másik eset még a Honvéd Kórházban történt: gerinc-

műtéthez hosszú csontlécet vésett ki a beteg csípőcsontjából. 

Ezt fiziológiás konyhasóoldattal átitatott törlőbe csomagolta be 

gondosan, majd átnyújtotta a műtősnőnek, aki a műszerelő asz-

talkája sarkára tette. Amikor a gerinc befogadó helyének előké-

szítésével végzett, a műtősnő – szokott módon – „rendet csi-

nált”. Eldobta az addig használt műszereket – és velük együtt a 

becsomagolt csontlécet is. Gyula hosszan, tűnődve nézett a ki-

dobott csontléc után, majd nyugodt hangon csak annyit mon-

dott: 
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– Hát ezért kár volt. 

Az 1957-ben megalakult Anaesthesiológiai osztályra nagy 

szükségünk volt, mert ők altatták azon betegeinket, akiket így 

kellett operálni. WITTEK LÁSZLÓ, az osztály első főorvosa volt 

egyik megalapítója hazánkban ennek a szakmának. Nemcsak 

kiváló szakember volt, de nagy olvasottságú, mélyen művelt 

ember is, akit ezért nemcsak tiszteltem, de irigyeltem is. Irigyel-

tem azért is, mert VEKERDI LÁSZLÓ, a neves orvos-

kultúrtörténész barátja volt. Sajnálatosan korai halála után 

mindkét utódával, GIACINTO és BARNA kollégákkal változatla-

nul kiváló volt az együttműködés. 

Az 1962-ben megnyitott égési osztállyal a kapcsolat még 

természetesebb, még magától értetődőbb volt, hiszen szakmánk 

később megkapott önállósításakor a minisztérium „Plasztikai 

(égési) sebészet” elnevezéssel a két szakmát összeboronálta. 

NOVÁK JÁNOS, az égési osztály vezetője nagy tudású orvos-

ként, tudományos munkásságából eredő sok közleményével 

kapta meg a katonaorvosok közül harmadikként az akadémiai 

doktori minősítést és a professzori címet. 

Később a szakorvosi cím megszerzéséhez szükséges vizs-

gáztatásba mindig bevontunk egy égési szakembert, így ismer-

vén el a szakma fontosságát. 

A szemészet első főorvosa a híres GROSZ-család ISTVÁN nevű 

tagja volt, akit azonban rövidesen letartóztattak és csak 1953-

ban szabadult. Személyes emlékem róla az, hogy nagyon érzé-

keny volt a hidegre, ezért pulóverben mérte a hőmérsékletet: 

„Ma hárompulóveres idő van!” 

Utóda TÚRI KÁROLY lett, akivel nagyon gyakran konzultál-

tunk. Mély barátság is kialakult közöttünk. 

Túri elismerten az ország legjobb szemész-operatőre volt. 

Nem sokat publikált, de a Szemésztársaságban nagy szerepet 

vitt. Hozzászólásai élményszámba mentek. 1964-től két évig a 

Szemésztársaság főtitkáraként működött. Ő volt az első, akit 
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osztályvezetőként vezérőrnaggyá léptettek elő. Sok kiváló szak-

embert is nevelt. Mindenkit, aki ismerte, megrázott váratlan és 

korai halála 1991-ben. 

A fül-orr-gégész főorvossal. ALPÁR PÁLlal is szoros volt a 

kapcsolat, gyakran operáltunk együtt. Mulattatott bennünket az 

a szokása, hogy mindig hatalmas aktatáskát cipelt magával, 

amelyben minden olyan szerszámot és műszert megtalált, amely 

képessé tette arra, hogy bárhol helytálljon egy váratlanul fel-

bukkanó nehézség megoldásában – a villanyszerelésig bezáró-

lag. 

1975-ben utóda BODÓ GYÖRGY lett, volt aradi gimnáziumi 

osztálytársam, aki kutatásaival nemzetközi hírnevet szerzett 

magának. Még az űrkutatásban is részt vett. Minden tudomá-

nyos címet és rangot megkapott, de sajnos fiatalon elhunyt egy 

közlekedési baleset következményeként. 

 Jó munkakapcsolat alakult ki a szájsebészekkel, főleg a ha-

marosan professzori katedrát kapott BERÉNYI BÉLÁval. Utóda, 

GYENES VILMOS nemcsak kollégám, de vadásztársam is volt. 

1956-ban leszerelt és a Szent János Kórház szájsebészetének a 

főorvosa lett. Ott gyakran operáltunk együtt, és egy közleményt 

is írtunk közösen. 

A belgyógyászokhoz igen szoros szakmai kapcsolat fűzött, 

hiszen minden nagyobb műtét – főleg az altatásban végzettek – 

előtt ők mondták ki a beteg vizsgálata után az „ámen”-t. Szö-

vődmény esetén pedig segítségünkre siettek. 

 Azt hiszem, ennek során kell megemlítenem azt az esetet, 

amikor KELETI BÉLÁt, a Fertőző osztály főorvosát kértem egy-

szer sürgős konzíliumba, bár nem volt osztályunk belgyógyász 

konziliáriusa. Délután az egyik operáltunk rosszul lett, hozzá 

kellett belgyógyászt kérnem. Azonnal átjött, és csaknem éjfélig 

ült – velem együtt – a beteg ágya mellett, amíg meggyőződött 

róla, hogy kezelésétől a beteg állapota rendeződött. 
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Kórházunkban három belgyógyászati osztály működött, ezért 

elnézést kell kérnem azoktól, akikről megemlékezem, hogy nem 

tudom munkahelyüket pontosan megjelölni. Ők általában osz-

tályvezető főorvosok, kórházi vagy hadsereg-főbelgyógyászok 

voltak. 

KENEDI ISTVÁN a kórház háború utáni megalakulásakor lett 

főorvos, de 1951-ben félreállították. Azzal vádolták, hogy egyik 

beosztottja a honvédorvosok számára kötelező napi „célra tar-

tás” során pisztolyával Rákosi Mátyás arcképére célzott!! 

(Aránylag olcsón megúszta.) 1954-ben rehabilitálták, átvette a 

haematológiai osztály vezetését. (Rendszeresen járt uszodába, 

ahol a többiek szakszerű mellúszási technikája miatt csak „fó-

ka” néven emlegették.) 

 BERNÁT IVÁN jelentős tudományos munkát végzett az 

anaemia és a vasanyagcsere területén. Akadémiai doktori és 

professzori címmel rendelkezett. Kapcsolatunkat szorosabbá 

fűzte az a körülmény, hogy György öccse az Akadémiai Kiadó 

igazgatója lévén, gyakran volt egymással dolgunk. 

NÉMET GYULÁra és a sajnálatosan fiatalon elhunyt VALLÓ 

JÓZSEFre elsősorban nem szakmai kapcsolataim miatt emléke-

zem, hanem azért, mert mindketten kiváló bridzsjátékosok vol-

tak. 

TRENCSÉNI TIBOR tábornok legnagyobb érdeme – szakmai 

tevékenysége mellett – az volt, hogy felújította a Markusovszky 

Lajos által alapított és a háború idején szüneteltetett Orvosi He-

tilap-ot 1948-ban. A lap főszerkesztője maradt nyugdíjazásán 

túl is. Ő alapította a Markusovszky-díjat is, amelyet évente a 

legfontosabb belgyógyászati közlemény szerzőjének ítélik oda. 

FARÁDI LÁSZLÓ neves klinikusként került a Honvédséghez a 

háború után. Osztályvezető, majd kórházi főszakorvos, hadse-

reg-főbelgyógyász lett, azután egészségügyi főcsoportfőnök, 

végül az egészségügyi miniszter helyetteseként fejezte be pálya-

futását. 



Az önállósulás 

75 

Főcsoportfőnökként kivívta azt a jogot, hogy a katonabete-

gek maradéktalan ellátása mellett szabadon maradó ágyakra a 

kórház polgári betegeket is felvehessen. 

Nevéhez fűződik a MNOTT (Magyar Néphadsereg Orvostu-

dományi Tanácsa) megalakítása. Ez a szervezet fogta össze és 

irányította a tudományos kutatásban érdekelt katonaorvosok 

munkáját és közléseit. Jelentős konferenciákat is rendezett. 

Farádi Lászlóval egyszer rövid összetűzésem volt, amikor 

mint egészségügyi főcsoportfőnök az összehívott kórházi főor-

vosokat különböző retorziókkal fenyegette meg, ha nem küldik 

be hozzá jóváhagyásra külföldi közléseik, sőt előadásaik szöve-

gét. Magamnak is váratlanul felálltam, és pimaszul megkérdez-

tem: én mitévő legyek, mert külföldön is csak szabadon, írott 

szöveg nélkül beszélek. 

– Te úgy járatod le magad, ahogy nagyúri kedved tartja – vá-

laszolta rövid gondolkodás után. 

Bőrdaganatok ügyében gyakran konzultáltunk a neves bőr-

gyógyásszal, PASTINSZKY ISTVÁN professzorral, akinek olykor 

latinnyelv-tudását is igénybe vettem, lévén ő a latin nyelvnek és 

irodalomnak avatott szakértője. Környezetének elmondása sze-

rint a hétvégeken kamasz korú fiát sétálni vitte az erdőbe, és ott 

a fák, virágok és bokrok latin nevére tanította. 

1958-ban jelent meg Belbetegségek bőrtünetei című könyve, 

amelyet Rácz Istvánnal társszerzőségben írt. A kétkötetessé bő-

vült második kiadás német és lengyel nyelven is megjelent. 

Dolgozott egy másik könyvön is, amelynek címe Bőrrel kap-

csolatos mondások és közmondások a világirodalomban lett 

volna. Ennek részletei cikkek formájában megjelentek, de a 

könyv ruháskosárnyi kézirata befejezetlen maradt, mert azt 

mondta: „Én már nem huzakodom a kiadókkal!”. 

34 évi főorvosság után, 1976-ban ment nyugdíjba. Méltó 

utódával, MARCZELL ISTVÁNnal folytattuk az együttműködést, 
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akinek hobbija az orvostörténelem kutatása volt, amit 1997-es 

nyugdíjazása után is nagy sikerrel végez. 

A fizioterápiás osztályt főleg kéz-operáltjaink utókezelésé-

ben vettük igénybe. Mindkét főorvos, TANAI JENŐ, majd NYIT-

RAI TAMÁS mindig készségesen segített, gondosan instruálva 

kedves munkatársaikat betegeink szakszerű kezelésére. Magam 

is rendszeres páciensük voltam, gyakran kértem segítségüket 

korán megnyilvánuló derék- és hátfájdalmaimra, amelyek miatt 

minden évben három hétre elmentem Hévízre, a Honvéd Szana-

tóriumba, természetesen márciusban, a vadászszezon zárása 

után. 

El kell mesélnem, hogy Nyitrai Tamás volt az, aki kórhá-

zunkban bevezette az akupunktúrát, amit országos tanfolyamo-

kon is tanított. Én kétkedve gondoltam erre a kínai kezelési 

módra. Egyáltalán nem hittem hatásosságában, mindaddig, 

amíg – már nyugdíjasan – gerinctörést szenvedtem, és a műtét 

utáni talpra állításban és mozgatásban óriási fájdalmakat kellett 

elviselnem. Ekkor fordultam Nyitrai Tamáshoz, aki néhány hé-

tig rendszeres akupunktúrakezelésben részesített, amitől pana-

szaim megszűntek. Ezután nemcsak híve lettem az akupunktú-

rának, de időnként, amikor fájdalmaim kiújultak, ismét Nyitrait 

kértem a kezelés megismétlésére – mindenkor remek ered-

ménnyel. Lényegében Nyitrai Tamásnak köszönhetem, hogy 

felépültem. 

A tudományos könyvtárnak mi voltunk a legszorgalmasabb 

látogatói. A könyvtár vezetője, DR. VERSEGHI GYÖRGYNÉ, Má-

ria nagy igyekezettel szolgálta ki érdeklődésünket. Még arra is 

kapható volt, hogy nagy könyvtáraktól kérjen kölcsön egy-egy 

könyvet, amelyet tanulmányozni szerettünk volna. 

A könyvtár állományában dolgozott, de külön teremben 

ROZANITS TIBORNÉ, Margó, a kiváló grafikus. Neki több köny-

vem köszönheti parádés kiállítását, mert ő készítette a remek 



Az önállósulás 

77 

illusztrációkat; vázlataim alapján alkotott művészi, szemléltető 

rajzokat. 

1955-ben foglaltuk el a III. épület második emeletét és dol-

goztunk teljes egyetértésben Czeising Emillel, aki az osztály 

másik felén folytatta nőgyógyászati tevékenységét. Barátságos 

ember volt és remek bridzsjátékos, akivel 1956-ban – miután 

mindannyian éjjel-nappal a kórházban tartózkodtunk – szabad 

időnkben hatalmas bridzscsatákat vívtunk helyettesével, dr. An-

tal Sándorral és negyedikként alkalmi partnerekkel. 

Ha már szóba került 1956, akkor elmondom, hogy a forrada-

lom kemény időszaka volt életünknek. Szinte mindannyian be-

költöztünk a kórházba, hogy éjjel-nappal helyt tudjunk állni, el 

tudjuk látni az özönlő sérülteket. Ugyanezt tették a műtősnők és 

a nővérek, elvállaltak minden túlórát. A beköltözött orvosok 

közben nem igen tudtak családjukról, mert a telefonösszekötte-

tés vagy működött, vagy nem. Tettük a dolgunkat. 

Az ellátott sérültek pedig békésen feküdtek egymás mellett, 

szabadságharcos és ÁVH-s katona. Mindegyik tudta a másikról, 

hogy melyik oldalon állt, de rossz szó nem hangzott el. Látták, 

hogy mi is minden sérültet megoperálunk és gondosan ellátunk, 

tekintet nélkül arra, hogy melyik oldalon harcolt. És hát megvi-

selte idegeiket a harc, gyógyulni akartak, nem vitatkozni. 

A később megismert statisztikai adatok szerint a kórház 

1956. október 23-ától november 30-ig 490 beteget vett fel, és 

560 sebesültet látott el. Ebből mi alaposan kivettük a részünket. 

1957. április 1-jén kineveztek a plasztikai sebészet osztály-

vezető-főorvosává. 1959 telén utasítást kaptam, hogy tervezzem 

meg az osztály átépítését. Minden emberemet bevontam a ter-

vezésbe. Wittek Lacinak volt egy építész rokona, de maga is 

nagy szakértője volt a kórházépítésnek és -berendezésnek. Se-

gítségükkel hamarosan készen volt a részletes és alapos műsza-

ki terv, és a munka is serényen folyt. 
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1960 tavaszán foglaltuk el a III. épület egész második emele-

tét. Itt volt 13 kórterem 50 betegággyal, kötöző, két orvosi szo-

ba, egy gyógyszerraktár, iroda, nővérszoba, a folyosó keleti vé-

gén csapóajtóval elválasztva a műtő, két asztallal és két kiszol-

gáló helyiséggel, a főorvosi szoba és iroda, egy műtősnői szoba, 

mellette tusoló és WC. 

Mindennek lett helye – de valahogy a nőgyógyász főorvos-

nak nem jutott szoba. Eközben az történt, hogy a Tiszti Kór-

házban megnyílt egy teljes emeletet elfoglaló, kitűnően beren-

dezett szülészet-nőgyógyászat. Ez lényegében elszívta a bete-

geket Czeising Emiltől, úgyhogy ő tulajdonképpen már csak 

ambuláns betegekkel foglalkozott. Ezért nem vette rossz néven, 

hogy némineműleg „odahatottam”, hogy megkapjam az egész osz-

tályt. Ma ezt úgy fordítanánk, hogy „kifúrtam” Emilt. Vállalom. 

Operálási lehetőséget az urológián biztosítottak számára. A 

barátság megmaradt. 

 Tevékenységünk egyre több irányú lett, feladataink bővültek. 

Sok volt a beteg, sokat operáltunk, emellett folyt a továbbkép-

zés, előadásokat tartottunk más tanfolyamokon és az egyete-

men. Részt vettünk a kórházi tudományos üléseken, kliniko-

patológiai konferenciákon, MNOTT-üléseken, az 1966-ban 

megalakult Kórházi Tudományos Tanács, valamint a Honvéd-

orvos című folyóirat szerkesztőbizottsági ülésein is. A tovább-

képzősök száma is gyarapodott. Folyt a tudományos munka, sok 

előadást tartottunk itthon és külföldön. Közleményeket és 

könyveket írtunk. Mindezekre később még visszatérek. Most 

csak annyit, hogy egyre inkább éreztük: a megnövekedett fel-

adatokhoz képest aránytalanul kicsi a létszám. 

Az 1960-as évek elejétől a legkülönbözőbb utakon és for-

mákban bombáztam az Egészségügyi Minisztériumot az osztály 

fejlesztése érdekében. Sokáig nem mutatkozott könyörgésem és 

követelőzésem eredménye. Végre 1967-ben az Országos Sebé-

szeti Intézet és az Egészségügyi Tudományos Tanács felszólí-
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tott, adjak be egy tervezetet a szükséges bővítésről. Részletes 

beadványban ismertettem az osztály feladatait, és az ehhez 

szükséges munkaerő-bővítés mértékét. 

1967 szeptemberében az Egészségügyi Minisztérium illeté-

kese és a Honvédség Egészségügyi Szolgálatának vezetője 

megtanácskozta a helyzetet, és ennek eredményeként novem-

berben közölték, hogy az osztályt megerősítik az Országos Tra-

umatológiai Intézet státusába tartozó öt új munkatárssal. Meg-

ígérték azt is, hogy a jövőben további fejlesztésre számíthatunk. 

(Ebből persze nem lett semmi.) 

 Ennek a határozatnak az eredményeképpen munkatársaim 

létszáma öt státussal bővült: jött két orvos, egy műtősnő, egy 

titkárnő és egy fényképész. 

Az átépítés után két asztalon, párhuzamosan operáltunk. A 

két asztal forgalma nem zavarta egymást. Ennek nyitja az 

atraumatikus műtéti technika volt, amelyet az első perctől beve-

zettem és szigorúan betarttattam. Ez az atraumatizmus a műtéti 

technikán kívül a beteggel való bánásmód minden részletére 

kiterjedt. 

Lényege: a beteget meg kell kímélni minden fizikai és pszi-

chés ártalomtól. Ez azzal kezdődik, hogy az operatőrnek a mű-

tét előtti megbeszélésen a beteggel előre közölnie kell részlete-

sen minden mozdulatot és érintést, ami a műtét során történik, 

onnan kezdve, hogy „egy kis csípést fog érezni, ezzel kezdődik 

az érzéstelenítés”. Ezenkívül  

a betegnek tényleg nem szabad több fájdalmat éreznie. A kímé-

letes érzéstelenítés technikáját mindenkinek meg kellett tanul-

nia. 

A műtéttel együtt járó érzéseken túl a beteget mentesíteni kell 

mindenféle pszichés ingertől: tilos a műtőben hangosan megszó-

lalni, műtét közben olyan beszélgetést folytatni, amibe a beteg 

nem kapcsolódhat be, tilos mindenféle zörej: műszerek csörgé-
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se, dobozok hangos nyitása-csukása. Ilyen magatartás mellett a 

két asztal nem zavarhatta egymást. 

Nálunk nem volt „Csend” tábla a műtőben, mint sok más he-

lyen, mert a csend alapvető, besulykolt viselkedési formánk 

volt. Sajnos halk zene sem szólt, de ennek bevezetését nem tar-

tottam szükségesnek. 

Szombat kivételével minden nap operáltunk. A műtétek túl-

nyomó többsége helyi érzéstelenítésben történt. Ennek kíméle-

tességét olyan fokra emeltük, hogy még 5–6 éves gyereket is 

tudtunk helyi érzéstelenítésben operálni. Az 

anaesthesiológusokkal való egyeztetés alapján altatásban szer-

dán operáltunk. Ilyenkor a másik asztalon is folyt műtét helyi 

érzéstelenítésben. Az ambuláns műtéteket hétfőre jegyeztük 

elő, ilyenkor addig operáltunk, amíg még volt műtétre váró be-

teg. Egyébként úgy állítottuk össze a műtéti programot, hogy a 

műtősnők is ebédelni mehessenek az étterem zárása előtt. Kivé-

telt legfeljebb csak nagy altatásos műtétek esetében tettünk. 

Az ambuláns betegeket Papcsi készítette elő: kórházi ingbe, 

nadrágba öltöztetve, bekötött fejjel, papucsban kísérte be a mű-

tőbe. Az operálandó kezeket fertőtlenítős oldatban megáztatva 

szárazra törülte, és steril kendőbe bugyolálta. 

Egy orvos minden nap szabadon maradt, hogy a vizsgálatra 

vagy kötözésre jövő betegeket elláthassa. A betegek kórtermi 

elhelyezése is a műtét jellegének megfelelően, tervszerűen tör-

tént. Úgynevezett „Shock-szobánk” nem volt, az altatott bete-

geket egy szobába helyezték, és a délután és éjszaka folyamán a 

nővérnek külön figyelemmel kellett őket kísérnie. 

A munkarendet – sebészeti osztályról lévén szó – igen szigo-

rúan betartottuk. A műtéteket pontban fél kilenc órakor kezd-

tük. Ez azt jelentette, hogy minden orvosnak, aki részt vett a 

műtéti programban – akár operatőrként, akár asszisztensként – 

előtte már le kellett vizitelnie a saját kórtermeiben, és nyolc 

órakor meg kellett jelennie az előkészítőben, hogy fél kilenckor 
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bemosakodva léphessen az asztalra felfektetett beteghez. Ne-

kem könnyebb dolgom volt, mert én nem „mosakodtam be” a 

szokásos módon. Féltettem a kezemet a psoriasis (pikkelysö-

mör) kiújulásától, ezért jól megmosott kezemre két gumikesz-

tyűt húztam, és úgy operáltam. Ha az egyik beteggel végeztünk 

és a következő operációhoz kezdtünk hozzá, csak a felső gu-

mikesztyűt cseréltem. De féltettem a kezemet a szokásos sebé-

szi bemosakodástól is, a kétszer 10 perces dörzsöléstől szappa-

nos kefével, ezért operáltam két gumikesztyűben. 

 Ennek magyarázatául el kell mondanom, hogy Német-

országban, ahova medikusként 1944-ben kivittek, psoriasis tört 

ki rajtam. Nemcsak a könyökeimen és a hátamon jelentek meg a 

pikkelyek, hanem a bal kezemen is, mégpedig ott olyan tömeg-

ben, hogy nem tudtam az ujjaimat behajlítani, a kezemmel fog-

ni. Miután tudatosan sebésznek készültem, annyira kétségbe 

estem, hogy már az öngyilkosság gondolatával foglalkoztam. 

Budapestre hazaérve rohantam egy bőrgyógyászhoz, aki azt 

mondta, hogy szerinte a kezemen csak a röntgen-besugárzás 

segíthet. A többire kenőcsöt adott. A Bakáts téri kórházba kül-

dött, ahol a röntgenosztály vezetőjében legnagyobb örömömre 

volt aradi iskolaigazgatóm, Fischer Aladár fiát ismertem fel, az 

akkor már Bihari Ödön néven szereplő orvost. 

Több ülésben adott besugárzást a kezemre, amitől a végén el-

tűnt a kezemről a vastag, összefüggő pikkelyréteg. Nagyon 

örültem, de sokáig aggályoskodtam, hogy a besugárzástól eset-

leg elsorvad a kézhátamon a bőr, de ez – szerencsére – nem kö-

vetkezett be, a kezem végleg meggyógyult. 

Érdekes, hogy a későbbi években, amikor gyakran kellett ki-

utaznom Németországba, hazajövet minden esetben kiújult raj-

tam a psoriasis, de szerencsére csak a hátamon és a könyökö-

mön, a kezemen nem. 
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Visszatérve az osztály munkarendjének megbeszélésére, ott kell 

folytatnom, hogy a szabadon maradt orvosnak csak nyolcra kel-

lett beérkeznie, mert az ő dolga volt a délelőtt folyamán a vizs-

gálatra érkező betegek megvizsgálása, befekvésre, illetve mű-

tétre történő előjegyzése.Az első kötéscserét mindig annak kel-

lett végeznie, aki a beteget operálta. Ez vonatkozott az 

ambulanter operált betegre is. Tehát az operatőrnek a beteg tá-

vozásakor saját műtéti elfoglaltságát figyelembe véve kellett el-

ső kötésre berendelnie páciensét, olyan időpontra, hogy a be-

tegnek ne kelljen várakoznia. 

A további kötözésekre mindenki megkérhette a szabadon 

maradt orvost, valamint a kötözősnővért, Papcsit is. 

 Ebéd után volt a „nagyvizit”. Ezt követően a másnapi műté-

tek megbeszélése és beosztása történt. Hetenként egyszer volt 

irodalmi referáló ülés, amiről már volt szó. 

 Aki végzett a munkájával, az engedélykérés nélkül távozha-

tott. Nem a munkaidő betartása volt nekem a fontos, hanem az, 

hogy mindenki elvégezze a dolgát, és hasznosan töltse szabad-

idejét. Tehát olvasson szakmai irodalmat, fogalmazzon közle-

ményt vagy javítgassa, csiszolgassa azt. Egy dolog hozott ki a 

sodromból, ha valakit a nap folyamán az orvosi szobában azon 

kaptam, hogy keresztrejtvényt fejt vagy napilapot olvas, netán 

cseveg – mert akkor kiborultam és tekintet nélkül arra, hogy ki 

van még jelen, az illetőnek kemény szavakat kellett elviselnie. 

Ebben magamból indultam ki, mert én is fel- és kihasználtam 

minden szabad percemet. Ha két műtét között volt egy kis üres-

járat, akkor is dolgoztam. Attól függően, hogy a szünet – az 

operált beteg kivitele a műtőből és az operálandó előkészítése – 

hány percig tartott, levelet olvastam vagy diktáltam a titkárnő-

nek, esetleg közleményt mondtam a diktafonomra. Gyermekko-

rom óta megszoktam, hogy minden percet ki kell használni – ez 

volt a nyitja rengeteg közleményemnek, könyvemnek – operá-

lás, oktatás, előadás mellett. Így jutott időm a vadászatra is, 
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amelynek nyugodt, szabad perceiben gondolkodhattam, műtéte-

ket terveztem és jövendő publikációimat formálgattam nagy 

vonalakban. 

Évente átlag 1000 műtétet végeztünk, legtöbbet (30–35%) 

kézen. A további operációk nagyjából egyformán oszlottak meg 

a legkülönbözőbb testrészek között. Az ambulanter elvégzett 

beavatkozások száma 400–450 körül mozgott. A legtöbb műtét 

(48%) az előzetes (baleseti vagy műtéti) sérülés miatt történt. A 

többi kórok megoszlása a következő volt: daganat: 22%, fejlő-

dési rendellenesség: 11%, betegség: 9%, orvosi beavatkozás: 

4%. Esztétikai hibák korrigálása a műtétek 6%-ában történt. 

Hazai betegeinknek nagyjából a fele katona volt. A civilek a 

Központi Ágynyilvántartó útján kerültek az osztályra, vagy kol-

léga felkérésére. Az átlagos ápolási idő 17 nap volt. 

Hírünk terjedésével egyre többször hívtak konzíliumba, első-

sorban műtéti szakmából, de olykor más osztályokról: a nőgyó-

gyászatról, a belgyógyászatról is. A konzíliumokra szívesen vál-

lalkoztam, mert ez annak jele volt, hogy a szakmánk elismerése 

terjed, növekszik. A konzílium olykor együttműködéssé válto-

zott: bizonyos műtétekben vettünk részt. Ez már valódi élvezet 

volt, mert egy másik szakmával – például fül-orr-gégészekkel, 

szájsebészekkel, gyermeksebészekkel – való együttműködés 

saját szakmai ismereteinket is gyarapította. Az 1970-es években 

már 10 fővárosi klinikán, 6 országos intézetben és 16 közkór-

házi osztályon fordultunk meg, ami összesen 12 szakmával ho-

zott össze bennünket. 

Ahogy múlt az idő, egyre nehezebb volt saját gyakorlati 

munkám mellett kiszállásokra menni. Közben a „fiúk” is felnőt-

tek, időnként közülük is el mertem küldeni egyet-egyet magam 

helyett. 

Az új státusok birtokában bevezettük, hogy egyszer egy hé-

ten a traumatológia felvételi napján mi kézsebészeti ügyeletet 

tartunk. Ez rendszerint a hétfői nap volt. Ilyenkor egy orvos és 
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egy műtősnő látta el a sérülteket. Ügyeletenként átlagosan há-

rom sérült érkezett, akiket 1–2,5 órás műtéttel lehetett ellátni. A 

sérülteket a traumatológia küldte át, vizsgálat és osztályozás 

után, röntgenfelvétellel és kitöltött kórlappal. 

1977 júliusától a kórház traumatológiai ügyeletét heti egyről 

két napra emelték. Ezzel együtt a mi kézsebészeti ügyeleteink 

száma is megduplázódott. 1986-ban például a kézsebészeti 

ügyeletben 195 sérültet láttunk el, közülük 63 felvételre került. 

Külföldről is jöttek elég nagy számban betegek. Legtöbben a 

Német Demokratikus Köztársaságból érkeztek, de jöttek Er-

délyből magyarok, sőt Amerikába emigrált „hazánkfiai” is. Vol-

tak „előkelő” betegeink is, mint például egy izraeli képviselő 

felesége. Egy magas rangú palesztinai tisztről külön is meg kell 

emlékeznem. 

A palesztin tiszt a harcokban a hasán szenvedett sérülést, 

aminek következtében a hasfala teljesen tönkrement. Csak fű-

zőben tudott járni, mert vékony hasfala nem tudta az előre bukó 

beleket megtartani. Kezelték Moszkvában, Berlinben, de lénye-

ges javulást nem tudtak elérni. Így került hozzánk. 

Az eset érdekessége az, hogy ahányszor bejött az előzetes 

vizsgálatok során – kivizsgálását is ambulanter kellett végezni –

, mindig más útlevelet mutatott fel. Amikor befeküdt, az ajtaja 

előtt mindig ott posztolt egy hatalmas termetű arab (vagy pa-

lesztin) testőr. A combjáról vett, hatalmas irhadarabbal sikerült 

meggyógyítani. 

A műtét után 4 vagy 5 héttel közölte a páciens, hogy megér-

kezett a felesége, és meg szeretnének együtt látogatni. Meg is 

jelentek a lakásomon feleségével, egy igen csinos ifjú arab 

hölggyel és egy palesztin orvossal, aki nagyon jól beszélt ma-

gyarul, mert már több éve egy pesti kórházban dolgozott. 

A beszélgetés során páciensemről kiderült, hogy igen olva-

sott, művelt férfiú, határozott ismeretekkel és felfogással a kép-

zőművészet több ágában. Nagyon élveztük a jó tolmácsolás ré-
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vén megismert gyönyörű, költői arab nyelvezetet, amely kép-

szerű volt, teletűzdelve szóvirágokkal és fordulatokkal – ame-

lyek az angol beszédben természetesen nem jelenhettek volna 

meg. Szegény tolmács állandóan mentegetőzött, hogy „nálunk 

így beszélnek”, mert azt hitte, hogy ezt mi nem értékeljük. Té-

vedett. 

Volt egy időszak, amikor sok albán betegünk volt. Ezek sorát 

az akkori albán miniszterelnök fia nyitotta meg, akinek elálló 

füleit kellett „lesimítani”. De volt olyan albán nőbetegünk is, aki 

epilepsziás rohamában arcával a tűzhelyre zuhant és a fél arca 

szénné égett. 

Aztán jöttek a háborús sérültek. Ezekről hallgassuk meg ked-

ves barátom, dr. Farkas József professzor, nyugállományú or-

vos-vezérőrnagy elbeszélését, aki erre a legilletékesebb, mert 

akkoriban a Hadsereg fősebésze volt. 

„1974-ben, amikor az izraeli–szíriai háború folyt, Czinege 

Lajos, a honvédelmi miniszter kiküldött engem dr. Novák Já-

nossal, az égési osztály vezetőjével Szíriába. Különgéppel men-

tünk azzal a feladattal, hogy az ország politikai gesztussal a szí-

reknek egészségügyi segítséget nyújt. 

Damaszkuszban – mondta a miniszter – a vezérkari főnök 

fogad, és elvisznek a Golán-fennsík szíriai oldalára, hadikórhá-

zak megtekintésére. Onnan válasszunk ki olyan sérülteket, akik 

egyrészt szállíthatók, másrészt van remény, hogy elfogadható 

állapotba lehet hozni őket. 

– Ez rendben van – mondtam –, de úgy gondolom, hogy ez 

ugyan rövid ideje tartó, de véres háború, sok sebesültre lehet 

számítani. Hány sérültet hozhatunk el egyáltalán? – tettem fel a 

kérdést. 

A miniszter gondolkodott: 

– Nem tudom pontosan megmondani a számot. Mondjuk azt, 

hogy ahányan egy ilyen TU gépre felférnek. 
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Lényeg az, hogy összesen 30–35 sérültet hoztunk el, elsősor-

ban lágyrész- és csonthiánytól, valamint égéstől deformáltakat. 

Ezek zömét a Traumatológia vette fel, de jutott bőven a 

plasztikai sebészetre is. Nekem figyelnem kellett ezen sebesül-

tek sorsát, és azt tudom mondani, hogy rövidebb-hosszabb idő 

alatt lényegében munkaképes állapotban tértek haza Szíriába. A 

legtovább itt tartózkodó két évet töltött a kórházban. 

Ez eritreai–etióp háborúból csak kevés sebesült került hoz-

zánk, s ezek mind a plasztikai sebészetre. 

Az 1970-es évek végén a jemeni háborúban több éven át 

dolgozott egy magyar orvoscsoport egy adeni hadikórházban, 

amelyben 70 ágyon főleg sebészeti típusú betegeket kezeltek. 

De onnan Magyarországra nem hoztak beteget. Egyébként eb-

ben a kórházban dolgozott a plasztikai sebészetről Takács Mi-

hály és ott volt a pécsi Kenyeres Miklós dr. is, aki mint fül-orr-

gégész ismert volt jelentős plasztikai sebészeti tevékenységéről. 

Úgy tudom, az angolai polgárháborúból is került kórhá-

zunkba néhány sebesült, de csak a plasztikai sebészetre.” 

 

Az 1980-as évek közepe táján hoztak hozzánk az etióp–

eritreai háborúból néhány sérültet. Jött velük egy tiszti rangú 

felcser is, aki nagyon hamar megtanult magyarul, így ő látta el a 

tolmács szerepét. Ez a fiú egyébként később elvégezte az orvosi 

egyetemet és hazánkban folytatott orvosi tevékenységet. 

A sebesültek egyike egy Mulu nevű fiú volt, akiről meg-

tudtuk, hogy 15 éves korában az utcán egyszerűen elfogták, be-

sorozták katonának, és rövid kiképzés után már ki is vitték a 

frontra. Ott hamarosan megsebesült: tüzérségi lövedék roncsol-

ta az orrát és a száját. Behegedt szélű sebekkel, de tátongó orral 

és alig csukható szájjal került be hozzánk. A műtétre én vállal-

koztam. Több mint egy évig tartott, amíg a mellkasáról az arcá-

ra vándoroltatott hengerlebennyel, porcátültetéssel kiegészítve 

pótoltam az orrát. A száját is sikerült kiegészíteni, úgyhogy táp-
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lálkozása és légzése zavartalanná vált, és az arca is tűrhető ala-

kot kapott. 

 Ekkor feltettük a kérdést: mikor és hogyan akar hazatérni? 

Elmondta, hogy ő Magyarországon akar maradni. Otthon nincs 

senkije, mert már otthonról történt elutazása előtt megtudta, 

hogy szülei a háború során elpusztultak. De azért sem mehet 

haza, mert az azóta lezajlott forradalomban létrejött új kormány 

a frontot megjárt katonákat hazaárulóknak nyilvánította, és ha 

kézre kerülnek, rövid úton kivégzik őket. 

Mitévők legyünk? A fiút – aki udvarias volt és készséges, és 

közben magyarul is megtanult – ott tartottuk betegállományban, 

és közben műtősegédi munkát végzett az osztályon. Amikor 

nyugdíjba mentem, Mulut már nem tudták betegállományban 

tartani. A nővérszálláson kapott egy fekhelyet és műtősegéd-

ként alkalmazták az általános sebészeti osztályon. 

Attól kezdve minden vasárnapra meghívtuk ebédre. Nagyon 

megszerették egymást az unokáimmal, főleg az akkor 2–3 éves 

Misivel. Anyanyelvén beszélt a gyerekhez, az meg a saját nyel-

vén válaszolt. 

Az 1990-es évek táján tragikus fordulat következett be Mulu 

életében. Egyik este, amikor tőlünk a kórház felé tartott, a Vá-

rosliget szélén huligánok, vagy „skinheadek” csúnyán összever-

ték. A kórházban néhány sebet össze is kellett varrni a fején. 

Ettől kezdve Muli nem merte elhagyni a kórházat. Rabként élte 

magányos életét, depressziós lett, és rövidesen öngyilkosságot 

követett el. Nagyon sajnáltuk. 

Tragikus volt az élete annak az etióp sebesültnek is, aki légi-

támadás során az arcán sérült meg, és mindkét szemére megva-

kult. Szegény feje nagy gondot okozott nekünk, mert fejébe vet-

te – lehet, hogy sugalmazták is neki a téveszmét –, hogy ha mi 

megoperáljuk, visszanyeri látását. Nagyon kínos volt meg-

megújuló kérdéseit megválaszolni. 

 Aktív tevékenységem utolsó 3–4 esztendejében már nem 
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kezdtem több szakaszos műtéti sorozatba, mert közeledett 

nyugdíjazásom, és nem akartam „elvarratlan szálat” hagyni ma-

gam mögött. Ha ilyen beteg került felvételre, akkor felajánlot-

tam valamelyik munkatársamnak, és magam csak annyit tettem, 

hogy részt vettem a műtéti sorozat tervezésében. Ezen elhatáro-

zásomat két beteg esetében megszegtem: az egyik volt a már 

elmondott Mulu nevű etióp sérült, a másik egy medve által 

megharapott székely gyerek. 

Erdélyben vadásztam medvére 1989 tavaszán, amikor egyik 

szomszéd faluból, Bükszádról hoztak hozzám egy 18 év körüli 

fiút, K. Józsefet. Elmondták, hogy előző évben az apa két fiával 

szénát gyűjtött az egyik havasi réten. Déltájban a két fiú elin-

dult az erdőben elkóborolt teheneik megkeresésére. A kisebbik 

megkerült egy bokrot, amelyben egy medve aludt. A lábdobo-

gásra az állat felébredt, a fiú után vetette magát, ledöntötte a 

lábáról, majd a hátára fordította, és belemart az arcába. A fiú 

ekkor elvesztette az eszméletét. Amikor magához tért, érte kia-

báló bátyjához botorkált, és az szinte nem akarta megismerni, 

mert a fiú fél arca hiányzott. 

A medve kiharapta az arca közepét: a bal szemét, orrát, szá-

jának bal oldalát, sőt még a szájpad egy részét is. A súlyosan 

vérző fiút ökrösszekérrel szállították a faluba, ahova többen 

már előreszaladtak, úgyhogy mire ők leértek, már ott volt a 

mentő, és bevitte Sepsiszentgyörgyre. 

Az ottani kórházban elállították a vérzéseit, és közben Ma-

rosvásárhelyről kértek mentőt. A szegény fiú hallotta, amint a 

mentőre várva az orvosok arról beszélnek, hogy nincs értelme a 

továbbszállításnak, mert szegény gyerek rövidesen úgyis meg-

hal. 

De aztán mégis átvitték Marosvásárhelyre, ahol bőrátültetés-

sel igyekeztek az arcüregeket nagyjából zárni. További műtéte-

ken esett át Bukarestben. 
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Hazaérkezve elintéztem, hogy a kórházukba felvegyék „tan-

célos”, tehát ingyenes betegnek, és hosszas tervezés után meg-

kezdtem a műtéti sorozatot. Sok bőrt kellett az arcára felvinni 

az orr, az ajkak pótlására. Műszemet befogadó szemhéjakat is 

kellett teremteni. Több mint egy évig tartó hosszadalmas műtét-

sorozattal sikerült emberi külsejét nagyjából helyreállítani. 
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KÜZDELMÜNK A SZAKMA 

FELLENDÍTÉSÉÉRT 

1943–44-ben láttam először plasztikai műtétet. A kolozsvári 

Novák-klinikán Migray Jenő operált egy nyúlajkas orrot és egy 

elálló fület. Ebből szerelem lett az első látásra. 

 1949–50-ben Érczy Miklós mellett dolgozva a Petrovszkij-

klinikán beletanultam a szakmába. 

1951–52-ben Koreában lehetőségem nyílt háborús sérülteken 

helyreállító műtéteket végezni. 

1952–53 telén Prágában, Burian professzor klinikáján mó-

dom nyílott a legmagasabb szinten végzett műtéteket nézni, és 

elmélyülten tanulmányozni a nemzetközi szakirodalmat. 

1953-tól önállóan gyakorolhattam a plasztikai sebészetet. 

Ekkor már nem kellett attól tartanom, hogy más pályára kény-

szerítenek, véglegessé vált, hogy annak szentelhetem életemet, 

amire már régen vágytam. 

Tisztán láttam magam előtt a feladatokat: 

 Megalapozni az optimális elméleti és gyakorlati tudást, 

minél több betegen minél jobb eredményt elérni. 

 A plasztikai sebészet presztízsét – mai szóval: imázsát – 

kialakítani. 

 Ismeretanyagunkat minden sebészeti szakmával megis-

mertetni. 

 A szakma önállóságát elismertetni. 

 Tudományos téren elismertté válni. 
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 A szakmának otthont teremteni: egyetemi klinikához, tan-

székhez vagy intézethez jutni. 

 

A klinikai gyakorlatba hamarosan belelendültünk. 1960-ban 

már ötven ágyon, átlagosan havonta 80–100 műtétet végeztünk, 

és eredményeinket jónak lehet nevezni. Özönlöttek a betegek 

itthonról és külföldről. 

 

A presztízs megteremtése 

Abból kell kiindulnom, hogy – saját személyes tapasztalataim 

szerint is – hazánkban a plasztikai sebészet fogalma egyet je-

lentett az esztétikai műtéti tevékenységgel, magyarán a kozme-

tikai műtétekkel. Ilyenformán a „gyógyító” orvosok körében le-

nézést váltott ki, főleg a műtéti szakmákban. Tájékozatlanságuk 

folytán ellenérzésüket azzal fejezték ki, hogy nem lehet egyetér-

teni azzal, ha valaki ép, egészséges emberi testre „szikét emel”, 

csak a hiúság kiszolgálása érdekében. Na de ha a plasztika 

egyenértékű a kozmetikai műtéttel, akkor az, aki azt végzi, 

mintegy lesüllyed a „kozmetikus” szintjére, és azt nyilvánvaló-

an csak a pénzért csinálja. Tehát a plasztikai sebészeket pénz-

éhes mesterembereknek tekintették. 

Elzárkóztak a szakma elismerése elől, még arra sem adtak le-

hetőséget, hogy egyáltalán kifejtsék, mit takar az a név: „plasz-

tikai sebészet”. Ennek oka elsősorban az volt, hogy nem voltak 

ismereteik, nem olvastak róla, nem ismerték a feladatait és lehe-

tőségeit. Ezért a tudományos társaságok sem szóbeli, sem írás-

beli közlésre nem igen adtak lehetőséget. 

1976-ban a Szentesen rendezett, kétnapos Országos Plasz-

tikai Konferencia megnyitásakor a Bugyi István professzor osz-

tályán plasztikai és kézsebészettel foglalkozó Tari Gábor a kö-

vetkezőket mondta: „Szűkebb pátriámban, errefelé a Tiszatájon 

a kollégák körében is teljesen azonosítják a plasztikai sebészet 

fogalmát az esztétikai műtétekkel, holmi dekadens, netán 
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kapitalisztikus, felesleges vadhajtásnak vélik. Talán ezért is, 

amikor közel ötszáz felkérő levelet küldtünk szét az országba 

plasztikai előadás megtartására, egyben tesztvizsgálatot is vé-

geztünk: vajon mit művelnek és mit értenek hazánkban a 

»plasztikai sebészet« címszón.” 

A nagygyűlésen elhangzott 24 előadás mindegyike helyreállító 

jellegű volt. 

Feladatom az volt – ezt világosan láttam –: meg kell győz-

nöm az illetékeseket arról, hogy a plasztikai sebészet nem azo-

nos a kozmetikai sebészettel, hanem jelenti elsősorban a bal-

eset, műtét vagy orvosi kezelés által sérültté váló ember helyre-

állítását. Ezt a tényt nem győztem előadásokban, oktatási ter-

vekben, közleményekben, sőt könyvekben is hangsúlyozni. 

Még egy népszerűsítő könyv írására is vállalkoztam, amely a 

Gyógyító kés, vagy szépítő kés sokatmondó címmel 1965-ben 

jelent meg a Medicina könyvkiadónál. 

Ebben a könyvben azt írtam, hogy „Az idősebb orvosok kö-

zül legtöbben sajnos még napjainkban is azt hiszik és azt is 

mondják, hogy a plasztikai sebészet nem más, mint öreg nők 

megfiatalítója, valamiféle »orr- és mellszabászat«, tehát luxus-

igényeket kielégítő, nem teljesen indokolt foglalkozás, amelyre 

azonban az »orvostudomány« megjelölés nehezen alkalmazha-

tó.” 

Ezen felfogás szerint, ha a sebész foglalkozásának jelképe, 

aki gyomrot, vakbelet, daganatot operál és életeket mentő műté-

teket végez, a „gyógyító kés”, akkor a plasztikai sebész kezében 

legfeljebb csak „szépítő kés” lehet. 

Szóban és írásban hangoztattam tehát, hogy a plasztikai se-

bészet fogalma nem azonos a kozmetikai műtéti tevékenység-

gel, hanem elsősorban helyreállítást szolgáló ténykedést jelent. 

Igyekeztem viszont a kozmetikai műtéteket is rehabilitálni, ki-

fejtve azt a tényt, hogy az alaki hibák pszichésen károsítják az 

arra hajlamos egyéneket. Ennek műtéti megszüntetése is indo-
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kolt bizonyos esetekben. 

Tevékenységünknek annyi hatása mindenesetre volt, hogy 

amikor az átépített, önálló plasztikai sebészeti osztály megkezd-

te működését, a szakmát elismertnek lehetett tekinteni. Nem-

csak a jelentkező és küldött betegek száma nőtt napról napra, 

de szaporodtak a konziliáriusi felkérések is Budapest klinikából 

és kórházaiból. 

Aztán megindult az előadások és írásbeli közlések áradata. 

Az első 20 évben – 1955 és 1975 között – nem kevesebb, mint 

39 tudományos és 180 továbbképző előadást tartottunk, 76 köz-

lemény jelent meg hazai és 13 külföldi lapokban. 

 

Az első elismerés 

Szakmánk elismerésének és megbecsülésének első jele az volt, 

hogy 1954-ben a Magyar Sebésztársaság – amelyet akkor még 

úgy hívtak, hogy Orvos-egészségügyi Szakszervezet Sebész 

Szakcsoportja – kétnapos kongresszust rendezett, amelynek el-

ső napi témája a gyomorfekély kezelése volt, a másodiké a bőr-

pótlás. Az első témát Petz Aladár győri főorvos, a gyomorvar-

rógép feltalálója és Klimkó Dezső professzor, az I. sz. Sebészeti 

Klinika igazgatója referálta. A második nap referensei voltak: 

Érczy Miklós, a másodlagos hiánypótló eljárásokkal, magam 

pedig az elsődleges, tehát azonnali pótlások ismertetésével, 

egy-egy órai terjedelemben. 

A kongresszust a Semmelweis-teremben rendezték. Az al-

kalmat kihasználva az előtérben műtéti anyagomból kiállítást 

rendeztem. Már volt elég illusztrációm, a fotókat fekete karton-

ra applikálva a közönség elé tárhattam. 

Volt egy nyugdíjas sebészprofesszor, MILKÓ VILMOS, aki az 

1954-es nagygyűlésről elemzést írt, méghozzá verses formában. 

Ebből sajnos csak a befejező sorokra emlékszem: 

Bőrhiányok pótlásáról 

Beszélt ma az Érczy s Zoltán, 
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Be kell vallani, hogy 

Mindkettő legény a talpán. 

Fenekedtől az orrodig 

sétáltatnak lebenyeket, 

s lábujjadból készítenek 

Új hüvelyket. 

Ezekben foglaltam össze 

A sok dicső tanulságot. 

És ha nektek ez nem tetszik 

Érczy, Zoltán, Petz és Klimkó, 

Azt sem bánom, mondjátok, hogy 

Szenilis már ez a Milkó! 

1954 nagy eseménye volt, hogy megjelent az első magyar plasz-

tikai sebészeti kézikönyv, az Érczy Miklós–Zoltán János által 

írott Plasztikai sebészet és műtéttan I. kötet, ezt követte 1958-

ban a Részletes plasztikai sebészet. 

Milkó Vilmos bácsi vállalkozott Érczyvel írott kétkötetes 

könyvünk lektorálására. Sűrűn jártam fel nagykörúti elegáns 

lakására, mert egy-egy résszel végezvén elmondta, milyen hibá-

kat talált, mit javasol megváltoztatni. Rendkívül precízen dol-

gozott, és megjegyzéseiből megtanultam a magyar orvosi iro-

dalmi nyelvet. Mindig hálával gondolok rá. 

Drága öreg tanítómesterem, nyugodj békében! 

Néhány szóval megemlékeznék e kétkötetes mű születésének 

körülményeiről. Lényegében Érczy Miklós lakásában esténként 

beszélgetve alakult ki a szöveg, amelyet azután én öntöttem 

formába, gépeltem le, vittem a nyomdába és végeztem az akkor 

még használatos „hasáb- és tördelt” korrektúrák javítását. 

Érczy talált rá a rajzok művészi kivitelezőjére, dr. Barabás 

Zsuzsa kolleginára, aki az általunk elkészített, vagy elmagyará-



A szakma szolgálatában 

96 

zott vázlatok alapján készítette el a rajzokat, amelyeken vörös 

szín jelzi a metszést, a varratvonalakat és a sebfelszíneket. 

Az első kötet aránylag gyorsan, alig egy év alatt elkészült. 

Terjedelme 226 oldal lett, benne 111 ábrával, amelyek nem ke-

vesebb, mint 168 rajzot és 58 fotót tartalmaznak. A fényképek 

mind az én anyagomból származnak. 

A második kötet, a Részletes plasztikai sebészet megírása 

csaknem négy évig tartott, ami a terjedelmét tekintve nem is túl 

hosszú idő. Ebben 796 oldalon a számozás szerinti ábraszám 

467, de ez 892 rajzot és 1172 fotót jelent. Érczy ömlesztve tar-

tott fotóanyagát rendezni nem volt kis feladat. Az ő követelésé-

re szigorúan „É” betűvel jelölt saját 286 esetéhez képest az én 

mindössze 92 esetem sokkal szerényebb, azonban a kettőnk kö-

zötti korkülönbségre tekintettel ez nem is olyan kevés. A műtét-

tani képeket én készítettem. 

Ha mindehhez hozzávesszük az elsőben lévő 505 és a máso-

dikban lévő 3105 irodalmi adatot, amelyeket én állítottam ösz-

sze, akkor örömmel nyugtázhatom a magam teljesítményét. Ez a 

könyv – minden túlhaladottsága ellenére – napjainkban is a 

plasztikai sebészeti szakvizsgára készülők alaptankönyve. 

Ha már könyvekről beszélünk, akkor hadd említsem meg az 

1960-tól 1984-ig terjedő időben megjelent könyveimet: A 

félvastag bőr szabad átültetése – 1960; ugyanennek német-

nyelvű kiadása – 1962 és a Szövetátültetés 1967-ben. Ezután 

három kötetem jelent meg, amelyeket a Gohrbandt–Gabka–

Berndorfer szerkesztőtrió felkérésére írtam Handbuch der 

plastischen Chirurgie című és a berlini Walter de Gruyter ki-

adónál megjelent kézikönyv számára. Az elsővel – 

Transplantationslehre – kezdték meg a sorozatot 1965-ben, ami 

nagy megtiszteltetés volt tekintettel a 22 tagú szerzőgárdára. 

1968-ban követte a Hämangiome-Lymphangiome, végül 1971-

ben a Lappenplastiken im Stammbereich. 
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Közben 1968-ban Bethmann-nal társszerzőségben megjelent 

a jénai G. Fischer kiadónál egy Operationsmethoden der 

plastischen Chirurgie című könyv, igen gazdagon illusztrálva: 

439 oldalon 1005 rajzot és 250 fotót tartalmazott. 

Szólnom kell az életem főművének tartott Cicatrix optima 

című könyvemről, amely 1974-ben jelent meg. Ebben a plaszti-

kai sebészet műtéti technikájának alapelemeit és -elveit foglal-

tam össze, teljes oldalt kitevő rajz-fotó kombinációkkal. Célzot-

tan megtervezett fotóit magam készítettem, akárcsak a vázlato-

kat, amelyeket azután Rozanits Tiborné, Margó perfektuált. A jól 

érthető ábrák igen kevés szöveget igényeltek. 

A magyar kiadást a Medicina, az idegen nyelvűeket az Aka-

démiai Kiadó állította elő, az utóbbiakat külföldi kiadó-

vállalatokkal együttműködve. 

A német változatot kiadó Karger (Basel, München, Paris, 

London, Sidney) megváltoztatta a könyv címét. Német precizi-

tással pontosan körülírták a címben a könyv tartalmát. Atlas der 

chirurgischen Schnitt- und Nahttechnik zur Erzielung optima-

ler Wundheilung lett ily módon a cím. 

Az angol kiadás megrendelője, a University Park Press szük-

ségesnek tartotta a könyvet három szakemberből álló bizottság-

gal átdolgoztatni. Ők az alábbiak voltak: E. F. Shaw Wilgis, 

Frederick Hansen és Bernard McGill. A tábla egységét megbon-

tották, a részleteket megnagyobbítva, önállóan, külön helyezték 

el, ily módon az eredetileg 116 oldal terjedelmű könyv 215 ol-

dalra bővült. Magyarázatuk szerint ezt azért tartották szüksé-

gesnek, mert ily módon a tartalom jobban érthetővé vált. 

Mindhárom idegen nyelvű könyv rövid idő múlva újabb ki-

adást ért meg, sőt a német és az orosz hármat. Nagy öröm volt 

számomra a görög kiadás, amely 1985-ben jelent meg. A könyv 

szakmai értékének tartósságát bizonyította, hogy a magyar pél-

dány 1995-ben jelent meg újra, változatlanul. 
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A recenziók közül magam 33-at gyűjtöttem össze, ezek közül 

6 angol, 16 német, 3 orosz, 3 román és egy norvég folyóiratban 

jelent meg. A dicsérő jelzőket szerénytelenség lenne felsorol-

nom. De meg kell említenem a legkedvesebbet, amelyet B. O. 

Rogers írt az Aesthetic Plastic Surgeryben és úgy végződik: 

„…úgy érzem, át kell kiáltanom a magyar kollégának Amerika 

és Európa hegyei és síkságai felett: Bravó, János, Bravó.” 

Az 1984-ben megjelenő Bőrátültetés atlasz a maga 304 olda-

lán szemléltetett 712 rajzzal és 925 fotóval, valamint 1740 iro-

dalmi adatával csak három idegen nyelvű (orosz, német és an-

gol) kiadást ért meg. 

Befejezésül hadd mondjam el, hogy 1989-ben jelent meg a női 

emlő pótlásáról szóló könyvem csak orosz nyelven, a szovjet 

Akadémia felkérésére. Ennek magyar szövegkönyvét Ferenczy 

József kolléga kérte el, és 2001-ben a Professzio Kiadóval meg-

jelentette a könyv magyar változatát. 

 Írtam egy-egy fejezetet Littman Sebészeti műtéttan című 

könyvéhez (1976), amely német nyelven is megjelent, valamint 

Széchény Andor–Berentey György: Sebészet és traumatológia 

című könyvhöz, amely 1989-ben látott napvilágot. Az ismeret-

anyag terjesztésének megbeszélésekor megállapítható, ahogy az 

új osztály megkezdte működését, azonnal széleskörű ismeretter-

jesztő-továbbképző munkába kezdtünk. Az Orvostovábbképző 

Intézeten keresztül meghirdettük, hogy egyéni továbbképzésre 

1–4 hetes időtartamra fogadunk bármely operatív szakmában 

dolgozó orvosokat. 

Egyéni továbbképzésre folyamatosan jelentkeztek a különbö-

ző szakmájú orvosok, elsősorban általános- és baleseti sebé-

szek, köztük számos magasan kvalifikált osztályvezető és klini-

kai emberek. Jöttek fül-orr-gégészek, szemészek és ortopédek is 

– azt mondhatnám, működésünk egész ideje alatt. 

Az egyéni továbbképzés rendszere szerint a jelentkezővel 

hosszan elbeszélgettem, hogy megismerjem elméleti tá-
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jékozottságát és érdeklődésének irányát. Rendszeres oktatás 

nem történt, nem tartottunk előadásokat, de ha tanfolyam idején 

tartózkodtak nálunk, akkor természetesen részt vehettek a tan-

folyam bármely eseményén. Szabad bejárás a műtőbe, kötöző-

be, viziteken és megbeszéléseken való részvétel volt fő tevé-

kenységük. 

Kérdéseket bármikor feltehettek, és arra azonnal kaptak vá-

laszt is, vagy később, ha a betegnek nem volt szükséges a ma-

gyarázatot meghallgatnia. Ezenkívül mindenkinek lehetőséget 

adtam könyvtáram használatára. Az illető által megjelölt témájú 

könyveket kölcsönadtuk, és használhatták az egyre bővülő kü-

lönlenyomat-gyűjteményt is. 

 Jöttek is szép számmal orvosok. Így az 1967-es évben megál-

lapítottuk, hogy 1955 óta 84 magyar és 17 külföldi orvos volt 

egyéni továbbképzésen. 

Szép számmal „ugrottak be” kíváncsi látogatók is, Európa 

szinte valamennyi országából, a tengerentúlról Dél-Afrikától 

Tunéziáig, Kanadától Mexikóig, Ausztráliától Japánig. 1990-

ben eljött két napra, autóbusszal a szarajevói plasztikai sebé-

szeti klinika professzora, valamennyi munkatársával. Meg kell 

mondanom, hogy a nyugati látogatóknak nem örültem túlságo-

san, különösen egyre gyakoribb külföldi szerepléseim után nem. 

Attól tartottam ugyanis, hogy ha valamelyik nyugati kolléga el-

jön, mégpedig nemcsak egy futó beszélgetésre, amely a szo-

bámban zajlik le, hanem több időre, és így látja nyomorúságos 

helyzetünket, a málladozó falakat, kopott lépcsőházat, a vas-

ágyakat, nagyon is hiányos felszerelésünket, akkor a kisebbik 

baj az, hogy leég a bőr a képemről, a nagyobb pedig az, hogy 

megkérdőjelezi: lehet-e ilyen körülmények között olyan munkát 

végezni, amelynek eredményéről én kint beszámolok. 

Két orosz kolléga, akik az 1980-as években három hétre ta-

nulni jöttek Szverdlovszkból, a búcsúzásnál elmondták, hogy 

megérkezésükkor nagyon csodálkoztak. Ők ugyanis a hírem 
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alapján azt hitték, hogy valami csupa üveg, csupa fém palotába 

jönnek, és megérkeztek egy „barakkba”, amely még az ő kórhá-

zuknál is szegényesebb. 

1983-ban az esseni klinikán tartottam három napon át filmve-

títéssel és diapozitívekkel illusztrált előadást, és minden sze-

rénytelenség nélkül mondhatom, hogy „leesett az álluk”. 

El kell mondanom azt is, hogy ezen a klinikán olyan műsze-

reket, eszközöket és készülékeket láttam, amelyek nagy részéről 

azt sem tudtam, hogy léteznek. Azt mondtam esténként a fele-

ségemnek, hogy ha egy jó tündér megkeresne azzal, hogy itt 

van egy darab papír és ceruza, írjam össze, hogy milyen műsze-

reket és készülékeket kérek, akkor a látogatásom előtt a felét 

sem tudtam volna felsorolni annak, ami ott a klinikán tömegével 

sorakozik szekrényekben, asztalokon. 

Egy álmom is volt azokban a napokban. Abból kell kiindul-

nom, hogy vendéglátónk, Minnigerode professzor lakásában az 

étkező és a konyha között volt egy kiszolgáló ablak, amelyen át 

adogatták be-ki az ételeket, evőeszközöket. Álmomban egy 

ilyen ablaknál álltam, amely mögött azonban nem konyha volt, 

hanem egy műszerraktár, és azt mondták, hogy kedvemre válo-

gathatok abból, amit az ablakból elérek. Nagy bajban voltam, 

mert nem nyúlhattam a keskeny ablakból messzire, úgyhogy 

csak a közelemből kapkodtam össze, amit elérhettem. 

Esseni látogatásom búcsúestéjén a házigazda közölte velem: 

annyira hatott rá az előadásom, a konzultáció, hogy elhatározta: 

rövidesen eljön hozzám legalább egy hét tanulmányútra, és kéri 

ehhez beleegyezésemet. Egyedüli reményem az volt, hogy a 

Honvédelmi Minisztérium csak nem engedi meg, hogy egy 

nyugati professzor – méghozzá a német nehézipar fellegvárából 

– egy hetet töltsön a Honvéd Kórházban! 

Hosszabb időre, továbbképzés vagy tapasztalatszerzés céljá-

ból elsősorban a „szocialista” országokból jöttek. Nekik mi kér-

tünk a Honvédelmi Minisztériumtól engedélyt, és azt meg is ad-
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ták. Többen saját hatóságaik útján intézték tartózkodási enge-

délyüket. Többnyire egy hónapot töltöttek nálunk. Legtöbben a 

Német Demokratikus Köztársaságból jöttek, aztán Csehszlová-

kiából, főleg Kassáról az ottani klinikán dolgozó magyar orvo-

sok; ketten jöttek Romániából és egy-egy Bulgáriából, Szlové-

niából és Lengyelországból. 

Csaknem egyszerre érkezett két kolléga Kubából és Viet-

namból. A kubai Borges Muñio professzor jövetelét magam in-

téztem el. 1985-ben ugyanis az öt fős tábornoki csoporttal Ku-

bában üdültünk feleségemmel. A búcsúvacsorán kér-

tem/javasoltam a vezérkari főnöknek, engedjék hozzám jönni 

Borges Muñio professzort. Válaszára, miszerint erre nincs az 

országnak pénze, közöltem, hogy pénz csak az útiköltségre kell, 

a többit magam állom. Úgy is lőn, nálunk lakott és étkezett egy 

hónapig. Jó humorú, kellemes vendég volt, az osztályon min-

denki megszerette. 

 Vietnamból a már említett Lam Ngoc An doktoron kívül – 

aki mint aspiráns az indiai Lilly doktornővel volt három évig 

nálunk – másik két kolléga is megfordult rövidebb ideig. 

Nguyen Huy Phan professzor egy hónapot töltött Magyarorszá-

gon a kubaival egyidejűleg. Magas szintű szakmai tudásával és 

nyelvtudásával tűnt ki, mert a francián kívül angolul és oroszul 

is kiválóan beszélt. Részt vett velünk 1988. június 29-én egy 

Lillafüreden rendezett nemzetközi „maxillofacialis” kongresz-

szuson. Szereplésre számítva egy orosz nyelvű, hosszabb elő-

adást hozott magával. Ezt kérésemre éjszaka néhány óra alatt 

lefordította angolra, alaposan lerövidítve. (Néhány külföldi kol-

légáról megemlékeztem a Hippokrates mosolyog, a Kollégák 

villanófényben és Külhoni vendégeim című könyvemben. – 

Profesz-szio Kiadó, 2000, illetve 2002.) 

 

Továbbképző tanfolyamok 
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Visszatérve az ismeretterjesztés témájára elmondom, hogy 

1961-ben átírtam az Orvostovábbképző Intézet Oktatási Főosz-

tályának és közöltem, hogy osztályunk tanfolyamokat hajlandó 

rendezni az alábbi témákban: 

 Plasztikai sebészet, 20 fővel, egy hónapos időtartammal, 

sebészek, traumatológusok és ortopédek számára. 

 A fej–nyak plasztikai sebészete, 20 fő számára, egy hó-

napos időtartammal. Ebben szemészek, fül-orr-gégészek, 

szájsebészek vehetnek részt. 

 Korszerű metszés- és varrástechnika, 15–20 fő számára, 

egyhetes időtartammal, minden műtéti szakma orvosának. 

Tervünket több tárgyalás-megbeszélés után már 1965-ben elfo-

gadta az OTKI. Tudtommal nemcsak a sebész, hanem általában 

az orvos feladata az, hogy gyors döntésre jusson valamilyen 

kérdésben, különben nem tud a betegén segíteni. Nem tudom 

eldönteni ennek tudatában, hogy vajon csak az általános nemtö-

rődömség és közömbösség okozta az ötévnyi késlekedést javasla-

tunk megítélésében, vagy szerepe volt ebben annak az irigység-

nek is, amely a gyorsan népszerűsödő plasztikai sebészettel 

szemben alakult ki. 

 Szabadjon ennek kapcsán azt a drasztikus mondást hasz-

nálnom, amely akkoriban népszerű volt, miszerint: 

 – Isten barmai lassan őrülnek! 

Amikor tehát végre elfogadták javaslatunkat, az OTKI min-

denesetre egyetlen tanfolyamra szűkítette le az oktatást. Hogy 

azon belül kinek mit mondunk, azt ránk bízták. Mindenesetre a 

tanfolyam részletes tematikáját fel kellett terjeszteni jóváhagyás 

végett. 

Attól kezdve minden évben tartottunk egyhónapos tovább-

képző tanfolyamot. Az elsőn tízen vettek részt, a többiekben a 

résztvevők száma 25–30 között mozgott. 
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Eleinte az előadások zömét magam tartottam, de 1–2 év után 

szétosztottam az osztály orvosai között a tematikát, mindegyik 

kapott témát, ahhoz diavetítési lehetőséget. Voltak felkért külső 

előadók is: például Ditrói Sándor főorvos Miskolcról, 

Záborszky Zoltán professzor Debrecenből, Farkas József, a 

Honvédség fősebésze. 

Később magunk változtattunk az oktatás módszerén; csök-

kentettük az előadások számát és több gyakorlati foglalkozást 

iktattunk be. 

A tanfolyamokat gondosan megterveztük, de a beteganyagtól 

függetlenül, nem úgy, mint a filmezéseknél, amire visszatérek. 

Hogy a műtő megterhelését csökkentsük, már a második al-

kalommal segítséget kértünk és kaptunk az OTKI-tól: egy ipari 

TV-kamerát, illetve láncot. Így aztán a tanfolyamosok zöme egy 

erre a célra kiürített kórteremben a TV-n nézte a műtéteket és 

közben kérdéseikre választ is tudtunk adni. 

Az előadások megtervezésekor négy témát szabtunk meg – 

általános műtéttani ismeretek – bőrpótlás módszerei – a fej, arc 

és nyak bizonyos műtétei – a végtagok és a kéz műtétei. Eszté-

tikai műtétekről csak akkor beszéltünk, ha hébe-hóba ilyen mű-

tét történt. 

Saját tanfolyamainkon kívül előadásokat tartottunk az égési, 

traumatológiai, katonaorvosi, kézsebészeti tanfolyamokon, va-

lamint az OTKI szakorvosképző és továbbképző tanfolyamain 

is. 1978-tól lehetőséget kaptam évi két előadásra az Egyetem 

sebészeti oktatásán belül. 

Komoly feladatot jelentett az aspiránsképzés. Az Akadémia 

felkérésére el kellett vállalnom több aspirantúrára jelentkező 

kolléga felkészítését a kandidátusi tudományos fokozat elérésé-

re szükséges disszertáció megírására és megvédésére. Összesen 

három külföldi – indiai, vietnami és német – aspiránst készítet-

tem fel és hat magyar kollégát. Mindannyian sikeresen védték 
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meg disszertációjukat, a külföldiek a maguk választotta nyel-

ven. 

Az Akadémia más munkát is adott: opponensként, bíráló bi-

zottsági tagként, sőt egy ízben elnökként kellett részt vennem a 

disszertációs vitákban. Néhány orvosi folyóirat gyakran meg-

tisztelt, hogy lektorálásra küldött olyan közleményeket, amelye-

ket szakmámba vágónak tartottak. 

 

Filmek készítéséről 

a Kollégák villanófényben című könyvemben részletesen be-

számoltam. Ezért itt csak annyit, hogy Bethmann professzorral, 

a lipcsei szájsebészeti klinika és a thallwitzi hasadéksebészeti 

intézet igazgatójával az idők folyamán annyira összebarátkoz-

tunk, hogy az 1970-es évek közepén megígérte: klinikája filmes 

stábját minden évben elküldi hozzám, hogy műtéteimet filmre 

vegyék. 

A következő évtől kezdve, előre megbeszélt időben egy hó-

napra el is jött egyik orvosa, Manfred Körner, asszisztensnőjé-

vel, akinek személye időnként változott. Feleségem szerzett nekik 

szállást az OKI Orvosok házában, egyéb költségeiket magam 

fedeztem. 

A filmezéshez jó előre kiválasztottam azokat a betegeket, 

akiknek a műtéte „tancélos” szempontból fontosnak látszott. Ha 

ilyen beteg jelentkezett és a halasztásból hátránya nem szárma-

zott, akkor megkértem, jöjjön vissza a megadott időpontban. 

Természetesen megmagyaráztam nekik, hogy miért kérem ezt. 

Ily módon a filmesek érkezése előtt már össze tudtam állítani a 

filmre kerülő betegek listáját. 

Filmfelvételhez operálni nem könnyű, mert az embernek úgy 

kell állnia és a kezét úgy használni, hogy a kamera mindent lás-

son. Ebbe azonban hamarosan beleszoktunk. 

 Egy hónap alatt sok száz méter filmet készítettek. Hazautaz-

va a nyersanyagot előhívták, majd értesítésükre kiutaztam és 
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együtt vágtuk meg. A szöveget is megírtam, de azt egy kellemes 

orgánumú német mondta rá a filmre. Hatalmas anyagunk gyűlt 

össze, félórástól a másfél órásig. Ezeket azután Bethmann-nal 

együtt, mindketten felhasználtuk az oktatásban. 

Befejezésül még annyit, hogy amikor a videó kezdte kiszorí-

tani a filmeket, néhány filmemet megrövidítettem, magyar szö-

veggel láttam el; ezeket videóra tették át és eltettük, ha másért 

nem, „múzeumi” anyagként. 

 

Oktató-továbbképző munkánk 

hatásáról és későbbi következményeiről is szót kell ejtenem. 

Az oktatás eredményes volt, mert a különböző operatív 

szakmák orvosainak munkája jelentősen javult, az ismeretek 

terjedtek is, mert a tanfolyamot végzettek átadták kollégáiknak 

a tanultakat. A későbbi következményekről pedig szólni kell, 

mert a század utolsó két évtizedében ezek érezhető változáso-

kat okoztak. 

A műtéti technika, metszésvezetés és -varrás módszerei min-

den sebészeti ágban jelentősen javultak. Különösen érezhető 

volt ez az általános sebészetben, ahol a nagy tűk, vastag fonalak 

használata és a durva, csipeszekkel elősegített csomózás lassan 

kiszorult és helyét a tovafutó varrás és a műanyag fonalak fog-

lalták el. A feltárások, metszésvezetések okozta torzító hegek 

lassanként eltűntek, mert a fiziológiás metszésvezetés terjedt el. 

A szemészetben, fül-orr-gégészetben és a szájsebészetben egyre 

több plasztikai jellegű korrekciós műtétet végeztek. 

 A gyermeksebészet gyakorlatilag teljesen átvette a fejlődési 

rendellenességek korrigálását, sőt a primer ellátásban is alkal-

mazták módszereinket. Ezzel beteganyagunk meghatározott ré-

sze áttolódott a gyermeksebészethez. 

A baleseti sebészet technikája az elsődleges sebellátásban je-

lentősen javult, emiatt egyre kevesebb beteg szorult helyreállító 

műtétre. Ezek egy részét is átvette a traumatológia. 
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A kézsebészet önálló szakmává vált, és ez érzékenyen érin-

tette betegforgalmunkat, miután azelőtt helyreállító műtéteink-

nek jelentős részét a kézműtétek tették ki. 

A bőrgyógyászat is „operatívvá” vált. A bőrgyógyászati kli-

nikákon és nagyobb osztályokon műtőket állítottak fel, amely-

ben a sebészeti és főleg plasztikai sebészeti kiképzést nyert or-

vosok távolították el a – többnyire jóindulatú – bőrdaganatokat. 

Megalakult a „dermatochirurgia”. 

Ilyen módon a század utolsó két évtizedében betegforgal-

munk gyakorlatilag a nagy torzulások, szövethiányok és moz-

gászavarok pótlásából, a legnehezebb rekonstrukciókból került 

ki. 

Ez az időszak egyébként az egész plasztikai sebészet jelentős 

változását hozta magával. Főleg a „rendszerváltás” következté-

ben az esztétikai sebészet reneszánszára került sor. Lévén ez jól 

fizető foglalkozás, egyre többen igyekeztek ebben ismereteket 

szerezni, plasztikai sebészeti szakvizsgát letenni, hogy a külön-

böző néven megalakult magánrendelőket, magánklinikákat 

megnyithassák. A média egyre többet foglalkozott a plasztikai 

sebészet ezen – mondjuk meg, üzleti – ágával, sőt, ami a háború 

előtt szigorúan tilos volt orvosok számára, megjelentek szabá-

lyos üzleti hirdetések, rádió- és televízióadások. 

De meg kell hagyni, hogy az egyre szaporodó számú „ma-

gánorvosok” a Társaságban is igen aktívak lettek, külön szekci-

ót alapítottak, de ezen felül még tudományos tevékenységet is 

folytattak: huszonegynéhányan összeálltak és írtak egy hatalmas 

Esztétikai plasztikai sebészet című könyvet, amelyet a szerkesz-

tő, Ivanics György doktor kérésére magam lektoráltam. 

Aggodalommal tölt el azonban a plasztikai sebészeti képzés 

és továbbképzés helyzete. Ez ugyanis csak a helyreállító sebé-

szeti osztályon történhet, ezek ágylétszáma azonban tetemesen 

összezsugorodott, az orvosok száma is csökkent, a tudományos 

munkáról és annak eredményéről alig lehet hallani. A hazai és 
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főleg külföldi közlések száma is egyre kisebb. Szerencsére van 

néhány szakember, akik a legkorszerűbb módszereket, 

mikrosebészeti eljárásokat alkalmazzák és jelentős személyes 

külföldi kapcsolataikkal fenntartják a szakma külföldi renomé-

ját. 

 

Tudományos társaság alapítása 

A szakma fejlődéstörténetét folytatva arról kell beszélnem, 

hogy már a kezdetben megkezdtük egy tudományos társaság 

létrehozásának munkálatait. Ebben Érczyn és rajtam kívül a kö-

vetkezők vettek részt. 

BERNDORFER ALFRÉDdal akkor kerültem közelebbi kap-

csolatba, amikor a társaság megalakítására szervezkedtünk. 

Aránylag kicsi, de nagy forgalmú osztálya volt a Heim Pál 

gyermekkórházban. Főleg az arc fejlődési rendellenességeivel 

foglalkozott. Ennek szakmai titkait Veau-nál tanulta. Németül 

és franciául szinte anyanyelvi szinten beszélt, mert német és 

francia egyetemen végezte orvosi tanulmányait. 

Sokat közölt, főleg külföldi lapokban. Írásai miatt heves vitá-

ba bonyolódott külföldi szerzőkkel, akik támadták elméletét. Az 

volt ugyanis a felfogása, hogy az a csecsemő, akin nem látszik a 

méhen belüli „gyógyulás” semmilyen jele, nem alkalmas arra, 

hogy a műtéte jó eredménnyel gyógyuljon. 

Kandidátusi disszertációját sikerült megvédenie, de a doktori 

fokozatot már nem tudta megszerezni. Közleményei, levelezése 

és elég gyakori külföldi szereplései révén határainkon túl is 

rendkívül széles körben ismertté vált. 

 Vonzó, színes egyéniség volt, rendkívüli kiterjedésű és mély-

ségű műveltséggel. A zenével kapcsolatos tudását hetente egy-

szer otthonában, barátaival rendezett vonósnégyesben mélyítet-

te el. 

Sok mindent gyűjtött: afrikai kisplasztikákat, Benin-

szobrokat, japán legyezőket, maszkokat és bélyegeket. Kultúr-
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történeti témájú bélyeggyűjteményét úgy rendszerezte, hogy 

minden, a témához tartozó bélyeget szövegmagyarázattal látott 

el. 

Ennek a bélyeggyűjteménynek az alapján írta meg berlini ba-

rátja, prof. Joachim Gabka háromkötetes Weltchronik in 

Briefmarken című könyvét, amely Berndorfer halála után jelent 

meg. 

Gyűjtött kottákat és orvosi könyveket. Könyvtárában még 

XVII. századi kiadványok is voltak, nem beszélve a szakma ős-

kiadványairól, köztük természetesen a magyar XIX. századi 

könyvek, Balassától Verebélyig. 

Nagy élvezet volt vele beszélgetni. Nyugdíjazása után rend-

szeresen látogattam, havonta legalább egyszer, és ilyenkor 2–3 

óra hosszat beszélgettünk. Élveztem finom, franciás humorát, 

amely tele volt olyan fordulatokkal, amelyek megértéséhez leg-

alább három nyelv és az európai művelődéstörténet ismerete 

kellett. 

FRANK GYÖRGY számára a Kun utcai kórházban, a plasztikai 

sebészeti osztállyal egyidejűleg hoztak létre egy égéskezelést 

szolgáló osztályt, szintén Petrovszkij professzor intézkedései 

nyomán. Ez volt az első alkalom, hogy hazánkban elismerték az 

égéskezelést sebészeti jellegű szakmának. Addig bőrgyógyá-

szok látták el az égett sérülteket, a sérülés lokalizációja miatt. 

Frank széles körű irodalmi ismeretei hatására korszerű kezelést 

alkalmazott: shocktalanítás mellett a műtéti beavatkozást és a 

bőrpótlást tartotta a kezelés legfontosabb módszerének. Mun-

kásságát volt tanítványai és azok követői ma is folytatják. 

Szegény Frank György rövid életű volt. 1959-ben valamilyen 

fertőzést kapott, amelyet antibiotikummal kezeltek. Ma is isme-

retlen okok miatt nem egészítették ki sem B-vitaminnal, sem 

joghurttal, emiatt bélrendszere olyan súlyosan károsodott, hogy 

belehalt. 49 éves volt. 
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KÓS RUDOLF sebész, klinikai tanársegéd társult hozzánk, 

mert kézsebészettel kezdett foglalkozni annyira, hogy 1961-ben 

megjelentette az első magyar kézsebészeti könyvet, amely rövi-

desen orosz és német kiadásban is megjelent. 

GALAMBOS JÓZSEF sebész volt. Vele 1949-ben ismerkedtem 

meg, amikor Hedri professzorral együtt átkerültünk a klinikára, 

amelynek adjunktusa Galambos volt. 1952-ben újra összefutot-

tunk Koreában. Én „keresztféléves”-ként maradtam ott a II. 

csoport távozása után. Miután nekem is közeledett a hazatéré-

sem ideje, megkértem az 1951 december végén váltásra kiérke-

zett III. csoport vezetőjét, János Györgyöt, hogy adjon mellém 

egy sebészt, aki velem dolgozik, megtanul annyit a plasztikai 

sebészetből, hogy távozásom után be tudja fejezni a sorozatban 

operált betegeim kezelését – például a hengerlebenyes pótláso-

kat. 

 Igyekeztem az együtt eltöltött idő alatt annyit beleverni a 

szakmából, amennyit csak lehetett. Koreai együttlétünk alatt 

volt néhány meglepő megnyilvánulása. Mellettem dolgozván is 

végzett néhány sebészeti műtétet, így például megvarrta egy sé-

rült kéz medianusidegét. Néhány hét múlva demonstrálta a be-

teget, mondván, hogy jól tudja, egy ideg regenerációja több hó-

napot vesz igénybe, de az ő betege három héttel a műtét után 

már mozgatja az ujjait, és az érzése is helyreállt. 

Prágából hazatérve meglepve láttam, hogy Galambos a Kun 

utcai kórházban Érczy adjunktusaként dolgozik. A már elmon-

dott távozásom után őt nevezték ki – igazgatói tiszte mellé – az 

osztály főorvosává. 

Miután Koreában csaknem fél évig együtt dolgoztunk, illen-

dőnek találtam az 1953-ban a Honvédorvos című lapban közölt 

nyolcrészes cikksorozatomba társszerzőnek bevenni. 

Ily módon vett részt a tudományos társaság megalapításában 

is. 

* * * 
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Kérvényeket, memorandumokat intéztünk a Szakszervezet illeté-

keseihez, az érintett tudományos társaságok vezetőségéhez, az 

Egészségügyi Tudományos Tanácsnak, az Egészségügyi Minisz-

tériumnak, sőt talán az Akadémiának is. 

Több évi szívós munkával elértünk annyit, hogy engedélyez-

ték a Sebész Szakcsoporton belüli szekció alakítását. Ennek ve-

zetőségét megválasztottuk, majd az első tudományos ülést a 

Központi Katonai Kórházban tartottuk meg 1958. december 

13-án. Az első elnök Berndorfer lett, később én vettem át tőle a 

posztot és adtam át végül Donáth Antalnak 1986-ban, aki ezt 

1994-ig vitte. 

A társaságok később megszabadultak a Szakszervezet fenn-

hatóságától, és önállóvá alakultak. 1990-ben mi is megszűntünk 

a Sebésztársaság szekciójaként működni, és felvettük a Magyar 

Plasztikai Sebészek Társasága nevet. Ekkor már 136 tagunk 

volt. 1994-ben újra változott a név: Magyar Plasztikai, Helyre-

állító és Esztétikai Sebészeti Társaság lett, és még most is ez a 

neve. 

Amikor az elnökségről lemondtam, a Társaság közgyűlése az 

„örök tiszteletbeli elnök” címet adományozta nekem. 1999-ben 

tevékenységemért a Társaság „Életműdíj”-jal tüntetett ki. Ezt a 

díjat később a Társaság „Zoltán János-díjnak” nevezte el. A fe-

leségemtől meg is kaptam: 

– Két emberről neveztek el díjat még életükben; a másik 

Sztálin volt! 

A Társaság megalakulása után igyekeztünk a plasztikai sebé-

szet nemzetközi vérkeringésébe is bekapcsolódni. Értesültünk 

arról, hogy 1955-ben Stockholmban megalakult egy nemzetközi 

szövetség, az IPRS (International Confederation for Plastic and 

Reconstructive Surgery), amely összefogja a nemzeti társasá-
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gokat. A Szövetség ezen megalakuló üléséről Berndorfer tájé-

koztatott. 

Természetesen kapcsolatba kellett lépnünk ezzel a nem-

zetközi szervezettel, tagjává kellett válnunk azért, hogy folyó-

iratából az eseményekről értesülhessünk, és társaságunk tagjai 

részt vehessenek a különböző rendezvényeken, kongresszuso-

kon, jogot nyerjenek előadással is szerepelni – tehát tudomá-

nyunk bekapcsolódjék a nemzetközi vérkeringésbe. 

Ezért az 1959-ben tartott soron következő közgyűlésre, Lon-

donba már magam is kijutottam, és sikerült a vezetőség egyik 

tagjával, Blair A. Rogers-szel megállapodni, hogy elfogadják: 

társaságunk elvileg 10 tagot számlál – a valóságban ekkor már 

hatvannál több tagunk volt. A négy évre szóló díjat, fejenként 

10 dollárt – más megoldás nem lévén – magam fizettem be, és 

ezzel a Szövetségnek hivatalos tagjaivá váltunk. 

Ennek az összegnek a befizetése nemcsak „elevenbe vágó” 

ténykedés volt, de veszélyes is. Akkoriban ugyanis mindenki 

háromévenként kapott engedélyt külföldi utazásra, és ahhoz 50 

(azaz ötven) dollárt vásárolhatott a Nemzeti Banktól. A „valu-

tázást” – még csak abban a formájában is, hogy zsebben volt a 

pénz – szigorúan büntették. Ha valaki vette volna a fáradságot, 

hogy utánanéz az akciómnak, akkor magam is – ha nem is bün-

tetéssel, de komoly eljárással számolhattam volna. 

Egy idő után a tagdíj befizetésére sikerült szereznünk 

valutakiviteli engedélyt – ez az 1970-es évek végén volt –, de 

csak korlátozott mértékben, annyira nem kaptunk engedélyt, hogy 

a teljes tagság után – ez akkor már 86 fő volt – kifizethessük az 

akkor már fejenként 20 dollárnyi tagdíjat. 

 Így aztán arra kényszerültem, hogy a Rogers-szel megkötött 

megegyezést megújítsam az akkori új elnökkel, Roger 

Moulyval, sikerült elfogadtatnom továbbra is a 10 fős létszámot 

– megértették nyomorúságos helyzetünket. 

 A tudományos társaságok életéről beszélve talán itt említhet-
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ném meg, hogy mely hazai társaságokban tartottam az évek fo-

lyamán felkérésre előadást. Ezek az alábbiak voltak: Fogorvo-

sok Egyesülete, Szájsebészeti, Traumatológiai, Dermatológiai, 

Fül-orr-gégészeti, Szemészeti, Gyermekgyógyászati Társaság, 

Rehabilitációs Nagygyűlés, Kossuth Klub és két középkáder 

egyesület. 

Előadást tartottam helyi szervezetek felkérésére Szentesen, 

Szegeden, Miskolcon, Győrött, Székesfehérváron, Pécsett, 

Veszprémben, Balatonfüreden és Debrecenben két alkalommal 

a Nyári Egyetemen. 

 

 

A szakma elismertetése 

Az osztály kialakulása után rengeteget dolgoztunk: nemcsak 

operáltunk – eléggé sokat –, de tudományos munkát is végez-

tünk, előadásokat tartottunk, közleményeket, könyveket írtunk és 

nagyszabású oktató-továbbképző munkát folytattunk. Eközben 

komoly gondot okozott, hogy tulajdonképpen mindenféle cím 

és jog nélkül végeztük tevékenységünket, különösen az oktató 

munkát, hiszen a szakmának nincs hivatalos elismertsége. 

Nincs olyan orvosi szakterület, amely hivatalosan viseli a 

„plasztikai sebészet” nevet. 

Szóban, írásban kértük, követeltük a minisztériumtól a szak-

ma hivatalos elismerését. Ehhez lobbiztunk a Magyar Sebész-

társaságnál, az egyetemnél, az Egészségügyi Tudományos Ta-

nácsnál és mindenfajta fórumon, ahonnan segítséget kaphattunk 

kérésünk teljesítéséhez. 

A szakma elismertetését követelő törekvésünk eredménye-

ként 1978-ban az Egészségügyi Minisztérium „plasztikai (égé-

si) sebészet” címszóval önálló szakmának ismerte el a plaszti-

kai sebészetet. 

A szakorvosi cím megszerzésének feltételéül szakvizsgát ír-

tak elő, amelyre sebész szakorvosok jelentkezhettek, kétéves 
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kiképzés után. A szakma tehát úgynevezett „másodfokú” beso-

rolást kapott. 

A kiképzési idő felét olyan osztályokon lehetett eltölteni, 

amelyek erre jogosultak lettek; a második évet pedig – a vizsga 

előtt – a két budapesti nagy plasztikai sebészeti osztályon: tehát 

a Kartik Ilona főorvos vezette fővárosi osztályon, vagy nálam. 

Tiltakoztam szóban és írásban egyrészt az „égés” címszó 

hozzácsatolása miatt, másrészt amiatt, mert véleményem szerint 

a képzési időt három évre kellett volna felemelni. Mindkét kér-

désben süket fülekre találtam. 

A szakorvosi címhez szükséges szakvizsga újabb feladatot 

rótt ránk: fel kellett készülnünk az egy évre hozzánk kerülő szak-

orvosjelöltek oktatására, majd a szakvizsga tételeinek kidolgo-

zására. Ebben a munkában már az osztály minden tagja részt 

vett, miután már mindenki „felnőtté vált”. 

A felkészítés volt a nagyobb feladat. A szakvizsga tételeinek 

összeállítása nem volt más, mint a szakmai ismeretanyag cím-

szavakba sorolása. Az egyéves oktatási programot magam ter-

veztem meg, majd sokszorosítva kiadtam az osztály orvosainak 

tanulmányozásra. Végül összeültünk, és minden egyes javasla-

tot mérlegelve meghatároztuk a végső követelményeket. Ké-

sőbb az idő és a gyakorlat változásának függvényében mind az 

oktatásban, mind a szakvizsga tételeinek összeállításában fel 

kellett venni néhány alapvető esztétikai plasztikai kérdést is. 

A tanrendet és a vizsgakérdéseket felterjesztettük az Országos 

Orvostovábbképző Intézet tanulmányi főosztályára. 

 Vizsgát – az OTKI-val egyeztetve – akkor tartottunk, ha leg-

alább három jelölt végzett a felkészüléssel és jelentkezett vizs-

gára. A vizsgabizottságban magam elnököltem, az egyik tag az 

osztály orvosai közül került ki, a másik pedig a fővárosi plaszti-

kai osztályról, vagy az égési osztályról. 
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Javaslatot küldtem az Országos Szakképesítő Bizottság elnö-

kének, Kádár Tibor professzornak, hogy mely kórházi osztályok 

kapjanak jogot a szakorvosképzésre. Ezek az alábbiak voltak: 

 A Szent István Kórház égés-plasztikai osztálya, élén Mé-

nesi László főorvossal. 

 A Központi Katonai Kórház égési osztálya (vezető Novák 

János professzor, majd Szűcs András doktor). 

 A győri 6. sz. Honvéd Kórház égés-sebészeti osztálya, 

élén Kósa János főorvossal. 

 A szentesi kórház Plasztikai és kézsebészeti osztálya, élén 

Tari Gábor főorvossal. 

A felsorolt osztályok azért kaptak jogot a szakorvosképzésre, 

mert jelentős plasztikai sebészeti tevékenységet folytattak. A 

győri osztály például 1989-ben 540 plasztikai sebészeti műtétet 

végzett. 

1979-ben javasoltam, hogy a sebészeti szakvizsga mint alap-

követelmény mellett fogadják el a fül-orr-gégészeti szakvizsgát 

is. 

A szakorvosi vizsgára jelentkezőknek minden munkahelyük-

ről működési bizonyítványt kellett csatolniuk vizsgára jelentke-

zésükhöz. 

Tanszék kérdése 

Törekedtünk – mind a mai napig eredménytelenül – arra is, 

hogy hozzanak létre egy plasztikai sebészeti tanszéket, klinikát 

vagy intézetet. Szóbeli válaszként azt kaptam: „Hiszen az osztá-

lyod az Orvostovábbképző Intézet kihelyezett tanszékének fel-

adatát látja el. Ez nem elég nektek?” 

1979. február 11-én feliratot intéztem Hutás Imre egészségügyi 

miniszterhez, kérve plasztikai sebészeti tanszék felállítását, in-
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dokolással, egyben megjelölve a tanszék feladatait és igényeit. 

Egyidejűleg írtam Aczél Györgynek is, kérve támogatását. 

1987-ben (!) felvillant előttünk egy reménysugár: 

Kulka Frigyes professzor, az Orvostovábbképző Egyetem 

rektora felterjesztést küldött az Egészségügyi Minisztériumnak, 

kérve „plasztikai, égési tanszék” létesítését. (Az elnevezés per-

sze nem tetszett, de inkább legyen ilyen címmel valami, mint 

egyáltalán semmi.) 

A rektor szándékáról értesítette Hideg János vezérőrnagyot, a 

Honvéd Egészségügyi Szolgálat vezetőjét azzal, hogy „bízom 

abban, hogy a két minisztérium e fontos döntésben azonos vé-

leményt alakít ki a tanszék létesítése érdekében.” 

Hideg János azonnal továbbította a levelet a honvédelmi mi-

niszternek, azzal a kiegészítéssel, hogy: 

„A tanszék létesítésének minden feltétele megvan a Központi 

Katonai Kórházban. Dr. Zoltán János orvos-ezredes irányításá-

val eddig is folyt ennek a tárgynak a szakorvosképzése és to-

vábbképzése. Az osztályon rajta kívül még három fő rendelke-

zik tudományos fokozattal, ami biztosítja Zoltán János esetle-

ges nyugállományba vonulása után is a magas szintű tudomá-

nyos oktatói tevékenységet.” 

Mivel a felterjesztés katonai módon, tehát „szolgálati úton” 

történt, a Hadtápfőnök miniszterhelyettes, Szórádi Zoltán ve-

zérőrnagy azzal támogatta a javaslatot, hogy hozzáfűzte: 

„A tanszék létesítése első lépést jelentene, hogy a Központi 

Kórház rekonstrukció után alkalmas legyen az Orvos-

továbbképző Egyetem katonaorvosi fakultás funkciójának ellá-

tására.” 

Mindezek után Kárpáti Ferenc honvédelmi miniszter átírt 

Medve László Egészségügyi miniszternek, amelyben megismé-

telte a felterjesztők indoklását és hozzátette: „Kérem, hogy a 

tanszék a fentiekben jelzett tervnek megfelelően történő létre-

hozásával egyetérteni, azt támogatni szíveskedjék.” 
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Mondjam-e hogy Medve miniszter elvtárs az egész ügyet egy 

kézlegyintéssel lesöpörte az asztalról? Én legalábbis nem érte-

sültem arról, hogy valamit is válaszolt volna. 

 

A nagy ellenség 

Szécsény Andor professzor, az I. sz. Sebészeti Klinika igazga-

tója, egy ideig az Orvosi Kar rektora, akit a Petrovszkij klinikán 

ismertem meg és 81 éves korában bekövetkezett haláláig jó ba-

rátom volt, egyszer azt mondta nekem: 

 – Többször megpróbáltam már neked segíteni, többek között 

azzal is, hogy az Egyetemen tanszéket létesítsenek a szakmá-

nak. Bármerre próbálkozom, mintha falba ütköznék! Valami 

nagyon nagy hatalmú ellenséged lehet, aki mindenütt elállja 

előtted az utat!” 

1986. május 29-én 65. születésnapomra a kórház tudomá-

nyos ülést szervezett, amelyen Szécsény Andor professzor kö-

szöntőt mondott Szabadjon ebből néhány részletet idéznem. 

„Az a szakág, amit Zoltán János hazánkban a legmagasabb 

szinten kialakított és amelyben kifejtett ténykedése világszerte 

ismert és elismert, ez a szakág hazánkban az istennek se tud 

megfelelő irányba fejlődni és megfelelő szakmai súlyra emel-

kedni. Mint az Országos Sebészeti Intézet igazgatója módom-

ban volt két hatalmas memorandumot továbbítani hatóságaink 

felé, hogy lépjünk ezen a területen. Sajnos, siker nélkül. 

Nagyon érdekes jellemzője Zoltán Jánosnak, hogy ez őt nem 

keserítette el. Nagyon érdekes tulajdonsága egy embernek, hogy 

harcol, de megtalálja azt a kompromisszumot, amely – vélemé-

nyem szerint – a boldog életvitelhez szükséges.” 

Jól tudjuk, hogy a „nagyhatalmú ellenséget” Aczél György-

nek hívták. Annyit talán a legfiatalabbak is hallottak róla, hogy 

ő, különböző címekkel, hazánkban a kultúra teljhatalmú ura 

volt. Felesége, Csathó Zsuzsa révén az orvostudományt is ural-
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ta: nem volt vidéki főorvosi kinevezés, amelybe bele ne avatko-

zott volna. 

Feleségemmel többször elemeztük, mi lehet ennek az ellen-

ségességnek az oka. Ezeket keresve felsoroltuk a kapcsolat kö-

rülményeit. 

Azt tudtuk, hogy bár felesége száját nekem kellett megope-

rálnom, a szakmámat, illetve az én tevékenységemet mégis le-

nézi. Meg is jegyezte egyszer: „Miért kell magának öregasszo-

nyok ráncait kisimítani, nem találja ezt méltatlannak?” A kérdés 

alapja az volt, hogy a kulturális élet egyik kiemelkedő vezetője 

megkért, hogy felesége arcát ránctalanítsam. Ezen kérés alól 

nem volt kibúvó. 

Az ellenségesség másik okát abban találta feleségem, hogy 

soha nem kértem semmit Aczéltól. Márpedig ő hatalommániás 

ember volt és hiú. Mindent a kezébe akart kaparintani. Imádta, 

ha valaki kért tőle valamit, mert annak teljesítésével az illető 

kiszolgáltatta magát. Aczél úgy rángatta, mint a marionettfigu-

rát. 

– Te soha sem kértél tőle semmit – fejtegette –, nem vagy a 

lekötelezettje, hát mi a fenét szeretne rajtad? Aztán van még 

egy hiba: ugyanazon vadásztársaság tagjai vagytok, az ország 

legkiemelkedőbb, legzártabb vadásztársaságáé, amelynek tagjai 

a kormány és a párt vezető személyiségei. Hogy jössz te, a 

niemand ahhoz, hogy vele együtt vadászhass?! 

Aczél legellenségesebb tette az volt, hogy megakadályozta aka-

démikusi kinevezésemet, mégpedig szinte „Fouché”-i magaslat-

ra emelkedve az intrikában. 

Az 1980-as évek közepe táján megkeresett Petri Gábor, a 

szegedi sebészprofesszor. Róla tudott volt, hogy kiváló vezető, 

aki az embereit okosan menedzseli; külföldi utazásokra küldi 

őket és mindent megtesz előbbre jutásukért. Közölte, hogy fel 

akar terjeszteni akadémikusnak. 
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– A másik ajánlónak felkértem Babics Antal akadémikust – 

mondta nekem –, légy szíves keresd fel, vidd el neki a felter-

jesztéshez szükséges iratokat, tudományos tevékenységed bizo-

nyítékait, és akkor együtt terjesztünk fel az Akadémiára. 

Kellemes meglepetés, nagy öröm volt. Összeszedtem könyve-

im és közleményeim jegyzékét, előadásaim helyszínét és címét, 

majd felhívtam telefonon Babics professzort, és időpontot kér-

tem tőle, amikor felkereshetem. 

Amikor jelentkeztem nála, nagyon udvariasan fogadott, át-

nézte az irataimat, megállapította, hogy megfelelőek – azután 

elbúcsúztunk. 

Körülbelül másfél hónap múlva kaptam tőle egy levelet, 

amely nagyjából így hangzott: 

„Kedves Barátom! Miután engem akadémiai ajánlás ügyében 

sok bántás ért, elhatároztam, hogy többé nem ajánlok senkit 

akadémikusnak. Ezért mellékelten visszaküldöm a nekem át-

adott iratokat, és visszavonom ígéretemet. Üdvözlettel…” 

Kicsit főbe kólintott ez a levél. Amikor elmondtam a felesé-

gemnek, mi történt, azt mondta: 

– Örülj neki, hogy így alakult. Legalább nem kell roggyant 

öregemberekhez bemutatkozó látogatásra menned! 

 Nem örültem, hogy így alakult a dolog, de nem sokáig foglal-

koztam vele. Nem leszek akadémikus, mondd már. Ennél na-

gyobb bajom soha ne legyen! 

Néhány nap múlva találkoztam egy vadászaton kedves bará-

tommal, Pálos László professzor-akadémikussal. Meglepő köz-

lése volt számomra: 

– Te János! Tudod, miért lépett vissza Babics a jelölésedtől? 

Megbízható forrásból tudtam meg a magyarázatot. Aczél felhív-

ta Babicsot, és azt mondta neki: 

„Hallottam, fel akarod terjeszteni Zoltánt akadémikusi címre. 

Kérlek, gondold meg, helyesen jársz-e el, amikor ezt a kegyet-

len karrieristát beajánlod, aki mindent megtesz, hogy vadászati 



Küzdelmünk a szakma fellendítéséért 

119 

tevékenységével minél magasabbra kerüljön. Visszaél azzal, 

hogy Kádár ismeri, hogy operálta Losonczi kezét, hogy PB- és 

KB-tagokkal vadászik együtt, és így akarja feltornászni magát 

az Akadémiára. Gondold meg, mit teszel!” 

Így történt, hogy Babics visszalépett, és ezt levélben közölte 

veled – fejezte be elbeszélését Pálos Laci. 

Erre mondják, hogy „no comment”. 





 

121 

KÜLFÖLDI SZEREPLÉSEK 

Külföldi szerepléseimről azért merek számot adni, mert ezek – 

véleményem szerint – nemcsak az én reputációmat növelték, de 

megbecsülést szereztek a magyar plasztikai sebészetnek s vele 

az egész magyar orvostársadalomnak. 

 Részvételem a külföldi szakmai rendezvényeken változatos 

volt: voltam előadó, kerekasztal-moderátor, üléselnök, prog-

rambizottsági elnök és tartottam vendégprofesszori előadáso-

kat. 

Hatóságaim megértésének hála, minden meghívásnak eleget 

tehettem. A Honvédelmi Minisztérium útlevélosztálya szerezte 

be szolgálati útlevelemhez a vízumokat is, ha kellett és rendezte 

az utazás körülményeit is. Két ízben küldött ki az Egészségügyi 

Minisztérium hivatalosan kongresszusra, a többin – meghívásra 

– magánemberként vettem részt. Örültem az utazások engedé-

lyezésének, és nem érdekelt, hogy senki nem kérdezte, miből 

fogok odakint megélni. 

Egyetlenegyszer történt, hogy kiutazásomat nem engedélyez-

te a Honvédelmi Minisztérium illetékese. Az Amerikai Társaság 

hívott meg előadás tartására azzal, hogy minden költségemet 

fedezik. Ezt a meghívást annyira nagyra tartottam, hogy bemu-

tattam az Akadémia akkori főtitkárának, kérve segítségét. 

Egyetértett velem abban, hogy ez valóban jelentős és megtiszte-

lő meghívás, és megígérte, közben jár a kiutazási engedély 

megadásában. 
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Az illetékes azonban azt mondta, ha a szocialista országok-

ból, de főleg a Szovjetunióból is meghívnának velem együtt va-

lakit, akkor engedélyezné a kiutazást – de így, magamban, 

egyedüli magyarként nem teheti. 

Utazásaimat városonként sorolom fel, és igyekszem mind-

egyikről szűkszavúan megemlékezni, mert több könyvemben is 

ejtettem már szót róluk. 

Londonba vezetett a második nyugati utam. 1959-ben az In-

ternational Confederation for Plastic and Reconstructive Sur-

gery második kongresszusán vettem részt. 

Ezen utazás fő eseményeinek egyike az volt, hogy szemé-

lyesen megismerkedhettem Sir Harold Gillies-szel, szakmánk 

világelsőjével. Gillies-szel 1958-ban „könyvet cseréltünk”. Én 

megküldtem neki az Érczy–Zoltán második kötetét, válaszkép-

pen ő elküldte Millard-ral társszerzőségben írt csodálatos köny-

vét, a „Principles and Art of Plastic Surgery”-t. Amikor mostani 

utamat bejelentettem neki, postafordultával közölte, hogy elhe-

lyezett a „Királyi Angol Sebésztársaság” kollégiumába. Megér-

kezésemkor ennek portáján egy vaskos boríték várt, amelyben 

volt egy okirat arról, hogy levelező tagnak felvettek a Társaság-

ba, üdvözöltek a helyszínen és ismertették a kollégiumi tartóz-

kodás szabályait. 

Londonban lévén, módom volt megtekinteni Gillies festmé-

nyeit a „Trifoils Art Galleryben”. Legalább 60 képe volt kiállít-

va, zömükben remek tájképek. Nem lett volna rossz egyet meg-

venni, de egy sem volt, amelynek ára 100 guinea alatt lett volna. 

A második fontos esemény az volt, hogy megállapodtam a 

Confederatio vezetőségével társaságunk alacsony áron történő 

befogadásáról, amit már említettem. 

Természetesen bejelentett előadásom is volt: „Szemüreg és 

szemhéj egyidejű pótlásának esete”, amely a következő évben 

meg is jelent a British Journal of Plastic Surgery-ben. 
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Volt egy ijesztő személyes élményem is, amely elbizonytala-

nított. Megérkezésem után a Heathrow repülőtéren igyekeztem 

megtudni, hogyan jutok el a szálláshelyemre. Amikor már a má-

sodik megkérdezett válaszából sem értettem semmit, megrémül-

tem: én nem tudok angolul! Volt egy olyan érzésem, legjobb 

volna megkeresni az első, Budapestre induló gépet és haza-

szökni. Aztán valahogy csak ment a szóbeli érintkezés. 

Torinóban többször jártam, először 1958-ban vettem részt az 

olasz plasztikai sebészek társaságának nemzetközi kong-

resszusán, ahol a kéz bőrhiányainak pótlásáról tartottam tízper-

ces előadást. Torinóban minden alkalommal olasz nyelven tar-

tottam előadást. Lefordíttattam olaszra, felolvasni könnyű volt, 

és jó volt a sikert bezsebelni. 1961-ben az orrszárny hiányainak 

pótlásáról beszéltem ugyancsak 10 percig, 1965-ben a hüvelyk-

ujj pótlásának egy esetéről számoltam be, 1984-ben pedig a 

másodlagos nyúlajakműtétekről. 

Ottlétem fő eseménye az volt, hogy megismerkedtem az ola-

szok „nagyjával”, Sanvenero-Rosselli professzorral, aki a má-

sodik alkalommal már vacsorára is meghívott – méghozzá ven-

déglőbe, mert éppen nőtlen volt. 

1965-ben beválasztottak az olasz társaságba levelező tag-

ként. Idők folyamán ez a cím „örökös tiszteletbeli tag”-gá vál-

tozott. 

1961-ben ismerkedtem meg Schuchardt-dal, a hamburgi 

nagysággal, akinek addigra már második könyve jelent meg. 

Találkozásunk emlékezetes eseménye az volt, hogy egymás 

mellett ülve az első sorban, megdöbbentünk attól, milyen hév-

vel reagál az idejét túllépő előadó az elnök leintésére. Olyan 

igazi olaszos szóáradattal és a vele járó gesztikulálással támadt 

az elnökre, hogy Schuchardt ijedten kérdezte tőlem: „Ezek ve-

rekedni is fognak?” 
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Rómában 1967-ben jártam, ugyancsak nemzetközi kong-

resszuson. A hasfali recidiv sérvek irhalemezes zárásáról tartot-

tam előadást. 

Indulás előtt, a budapesti repülőtéren Réthi Auréllal ta-

lálkoztam, aki betegen, magas lázzal akart útnak indulni, mond-

ván, hogy nehezére esik, de kötelessége elmenni, mert őt 

Sanvenero-Rosselli személyesen hívta meg. Ennek bizonyításá-

ra felmutatta a meghívót, amely semmiben sem különbözött a 

mindenkinek elküldött, szokványos második értesítéstől. A római 

repülőtéren szerencsémre várt a magyar katonai attasé. Sürgősen 

elvitettem magunkat a kongresszus helyére, és szerencsésen ösz-

szefutva Sanvenero-Rossellivel, megkértem, sürgősen helyez-

zék el az öregurat kórházban. Visszatértemkor elköszöntem tő-

le, ő pedig további három hét kezelés után tért haza. 

A kongresszus egyik nagy élménye volt a következő jelenet. 

A megnyitón egy bíboros köszöntött bennünket. Elmondta, mi-

lyen jelentős tudományos eseménynek tartja az Egyház a kong-

resszust, milyen öröm az, hogy pont Rómában tartják, és sok 

sikert, tudományos haladást kívánt a résztvevőknek. 

Amikor befejezte, felállt egy magyar orvos, és a bíboros pa-

pírról felolvasott beszédét ékes latin körmondatokban, szaba-

don beszélve köszönte meg. Ettől nemcsak a közönség döbbent 

meg, de maga a bíboros is, aki kötelességének érezte válaszolni. 

Felállt, és nagyon erőltetett latin mondatokkal, olasszal bőven 

keverve köszönte meg a magyar orvos üdvözletét. 

A kongresszus záróbankettjét egy gyönyörű kastélyban ren-

dezték. Ezen sajnos megint rám jött a szokásos esti rosszullé-

tem. Akkoriban gyakran előfordult, hogy ha zárt helyen tartóz-

kodtam és valami szeszt is ittam vacsora előtt, hamarosan el-

ájultam. Ennek okára néhány évvel később jöttünk rá, amikor 

egy vadászatról sürgősen hazatérve eltávolították a már perfo-

rált vakbelemet. Ennek irritációja okozott akkora hasüregi vér-

bőséget, amely vértelenítette az agyamat, ezáltal ájulást okozott. 
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Rómában sem okozott a rosszullétem meglepetést: a mel-

lettem álldogáló osztrák és német kollégák belém karoltak, kive-

zettek a teraszra, ott egyszerűen „ráakasztottak” a mellvédre, 

ahol aztán szokás szerint hamarosan rendbe jöttem. 

A kongresszus második napján, véletlen egybeesés folytán a 

Magyarok Házában hangversenyt rendeztek Kocsis Dénes he-

gedűművész részvételével, akit felesége, Szabó Csilla zongo-

raművész kísért. Itt sikerült megismerkednen a Rómában élő 

híres magyar szobrásszal, Amerigo Tottal. Kedves volt, a meg-

hívó hátlapjára még egy személyes üdvözletet is írt a fiaimnak. 

Bologna volt a harmadik olasz város, ahol 1967-ben meg-

fordultam. Torinóból hazatérőben csábított el az ottani jó hírű 

klinika egyik orvosa látogatásra. A klinikán végigvezetett és 

már jócskán elmúlt dél, amikor a műtő előterébe tekintettünk 

be. Az előkészítőben álldogált vagy üldögélt két beöltözött, 

maszkos, kesztyűs kolléga, akik kérdésemre elmondták, hogy 

már legalább két órája várnak a professzorra, aki nyilván el-

szundított. Ők a kijelölt asszisztensek a professzor kiírt műtét-

jénél. 

Elhatároztam, ha hazatérek, megtanítom az embereimet „vi-

selkedni” olasz módra. 

Pisa San Rosarióról elnevezett kórházában 1961-ben nyílt 

meg a plasztikai sebészeti osztály. Ennek vezetőjével, Paolo 

Santoni-Rugiuval gyakran találkoztam kongresszusaikon. Min-

den alkalommal meghívott, tekintsem meg az osztályát. 1971-

ben írásbeli meghívót küldött, aminek már eleget kellett ten-

nem. A meghívó szerint 1972 szeptemberében rendeznek egy 

kongresszust, amelynek főelőadójaként hívtak meg. 

Megadtam a módját, félórás előadást készítettem elő a torzító 

arcsérülések korrigálásáról ugyancsak olaszul és egy 20 perces 

film kíséretében. Kivételesen feleségem is elkísért, sőt beült az 
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előadóterembe is. Ennek aztán meglepő következménye lett. 

Folyt a vetítés, nejem pedig előrekúszott a sötétben az előadó-

pulthoz, és váratlanul odasúgta nekem: „Én ezentúl nem varrok 

fel neked még egy gombot sem; ha ilyen jól értesz a varráshoz, 

csináld csak magad!” 

Pisába a megjelölt szálloda elé megérkezve nagy reverenciá-

val fogadtak, a kocsit rögtön elvitte valaki a garázsba, minket 

pedig felkísértek a legfelső emeletre, ahol egy szám nélküli 

szobába tessékeltek. Megdöbbenve néztük a legalább három 

helyiségből álló apartmant hall-asztalán díszelgő óriási virág-

csokrot és gyümölcsöstálat. Atyaúristen, gondoltam, ha nekem 

kell ennek a szobának a díját kifizetni, akkor csődbe megyek! 

1985 augusztusában rövid értesítést kaptam Santoni-

Rugiutól, hogy szeptember közepén valamiért Pestre kell jön-

nie. Ha megérkezik, felhív telefonon, hogy találkozhassunk. 

Sajnos szeptemberben a szarvasbőgés miatt nem tudom maga-

mat szabaddá tenni, úgyhogy megkértem adjunktusomat, 

Donáth Antalt, hogy helyettesítsen, találkozzon Paolóval, ven-

dégelje meg, és mentsen ki engem. Úgy is történt. Miután haza-

érkeztem, Donáth beszámolt a „helyettesítésről”. Az olasz kol-

léga beszélgetés közben a következőket mondta: 

– Tudja-e, hogy a főnöke kint volt Koreában, méghozzá a hí-

res svéddel, Skooggal együtt. Az egyik északon volt, a másik 

délen. Miután ismert tudósok voltak, mindkét kormány megbíz-

ta őket, hogy a határvonalon intézzék a hadifoglyok és a sebe-

sültek ügyét, cseréjét. 

És képzelje el, amikor hazatértek, mindkettőjüknek ikrei szü-

lettek! 

Meglepődtem, mi minden történt velem Koreában! 

Ljubljanában Čelesnik professzor meghívására utaztam, 

nemzetközi kongresszusukra, tarsolyomban a keresztezett vég-
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taglebenyekről szóló és ugyancsak filmmel illusztrált előadás-

sal. 

Az előadóterem előtti folyosón Percy H. Jayes-be botlottam. 

Őt már nagyon régen nem láttam, ha jól emlékszem, az 1950-es 

években tartott a Magyar Sebésztársaság meghívására előadást 

Budapesten összenőtt ikrek szétválasztásáról. Az elnök, 

Rubányi professzor kérésére én tolmácsoltam az előadását. Ak-

kor a felesége is vele volt. Most egy nagyon fiatal hölgy kísérte, 

úgyhogy udvariaskodni akarván örömömnek adtam kifejezést, 

hogy a kedves leányát is magával hozta. 

– Bemutatom a feleségemet! – volt a zord válasz. 

Párizsba három évben egymás után kellett kimennem. Az 

1975-ben esedékes ISAPS kongresszusra ugyanis kineveztek a 

programbizottság elnökének. Tehát 1973-ban és 1974-ben egy-

egy hetet kellett kint töltenem, hogy a bizottsággal elbíráljuk és 

besoroljuk az egyhetes kongresszusra benevezett előadásokat. 

1974-ben a bizottsági ülésen kívül még részt vehettem a 

Francia Plasztikai Sebészek Társaságának vezetőségválasztó 

ülésén. Az új elnök, Paul Tessier lett, akiről elég annyit monda-

ni, hogy ő találta ki a deformált csecsemő- és gyermekkoponya 

műtéti korrigálásának a módszereit. Tőle aztán előbb 

Obwegeser vette át a módszert, majd az amerikaiak. 

Tessierről köztudott volt, hogy nagy szakmai híre mellett is-

mert Afrika-vadász. Már előbb is találkozgattam vele és pirulva 

kell bevallanom, hogy beszélgetéseinkben több szó esett vadá-

szatról, mint szakmáról. Az 1980-as évek közepe táján meglá-

togatott otthonomban, és jó fél napig szemrevételezte trófeái-

mat, a vadászati könyvtárat és különböző gyűjteményeket. 

Amikor a szemlét befejezte, azt mondta, hogy ő egy helyen 

ilyen komplett vadászati gyűjteményt még nem látott, de szo-
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morúan kell arra gondolnia, hogy ha én meghalok, mindez úgy 

oszlik széjjel, mint a szappanbuborék. 

Most az ülésen azzal tisztelegtek vadászati szenvedélyének, 

hogy Eric Moberg, a híres svéd kézsebész előadást tartott, 

amelynek címe az volt: „Az elefánt keze – az ormánya”. 

1975-ben a kongresszuson a röntgenfekélyekről szóló kerek-

asztal-megbeszélés moderátoraként ügyködtem. A résztvevőket 

előző évben én kértem fel a bizottság egyetértésével. A téma 

fontosságát mutatta, hogy a nagy terem zsúfolásig megtelt ér-

deklődőkkel. Nehézséget okozott, hogy nem tudtak szinkron-

tolmácsolást szervezni. Emiatt – angolul folyván a megbeszélés 

– több németnek és franciának kellett időről időre tolmácsol-

nom. 

A vitában szólásra emelkedett a kolozsvári román professzor, 

Kiricuţa, akinek neve éppen ezen témájú írásaiból volt ismert. 

Franciául beszélt, de annyira távolról fogott neki a témának, 

hogy kénytelen voltam rászólni: fogja rövidebbre a mondaniva-

lóját, mert sokan jelentkeznek. Kiricuţa majdnem összecsuklott 

meglepetésében, mert románul beszéltem hozzá. Annyira meg-

döbbent, hogy alig tudta mondanivalóját folytatni. 

Az ülés után többen körém gyűltek, és az izraeli kolléga 

megkérdezte, hogy lehet ilyen sok nyelven beszélni. Erre büsz-

kén kihúztam magam, és azt mondtam: 

– Tudja, ehhez magyarnak kell lenni! 

Hadd idézzek fel Párizzsal kapcsolatban egy derűs kis törté-

netet. A kongresszus harmadik napján a hétemeletes kongresz-

szusi palota tetején közös ebédet rendeztek. Tízszemélyes, ke-

rek asztalok körül helyezkedett el a szép számú társaság. Az 

egyik körül már ültek franciák, és amikor elmentem mellettük, a 

következő beszélgetést hallottam: 

– Te, ki ez a pofa? – mutatott rám az egyik. 

– Nem tudod – felelt a másik –, ez a híres magyar, Zoltán. 

– És miről híres? 
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– Az ő felesége lőtte Afrikában a legnagyobb leopárdot. 

 A szellemes francia kollégák jól időzített bon mot-ja volt. 

 

Essenbe Párizsból repültünk át 1973-ban, feleségemmel 

együtt. Bernhard Minnigerode professzor, a fül-orr-gégészeti 

klinika igazgatója hívott meg. Három napon át tartottam medi-

kusoknak 50 perces előadást a következő sorrendben: bőrpótlás 

az arcon; akut bőrhiányok elsődleges pótlása; végül a koponya-

csont pótlása. Az előadásokat a magammal vitt filmekkel il-

lusztráltam. A második napon, előadás közben egyszer csak 

mozgolódás támadt a hallgatók körében: az egyik fiú elájult, 

nyilván a filmen csurgó vér látványától. A mellette ülők kicipel-

ték a padsorok közötti folyosóra, letették, majd sietve visszaül-

tek a helyükre, nem akartak az előadásból veszíteni. 

Erről eszembe jut az, hogy Kolozsvárott, harmadéves medi-

kus koromban az első három sebészeti gyakorlaton úgy mentem 

össze, mint a collstock – ahogy mondják. Háromszor ájultam el 

egymás után, úgyhogy gondolkodnom kellett, nekem való egy-

általán ez a pálya? 

Essenben az előadások után, mindhárom napon átmentünk 

Minnigerode professzor klinikájára, és ott egy nagy kötözőben 

konzultációt rendeztek. Nyilvánvalóan előre kiszemelt és be-

rendelt betegeket állítottak elém egymás után, a legkülönbö-

zőbb bajokkal, és nekem el kellett mondanom, hogy adott eset-

ben milyen műtétet végeznék. Ezt nemcsak elmondanom kellett, 

hanem rajzzal, papíron, táblán, a betegen magán demonstrál-

nom, mire gondolok. (Szerintem a „híres külföldi professzor” 

konzíliumának díját felszámolták a betegeknek, így térítve meg 

vendéglátásom költségeit.) 

Zürichben a világhíres szájsebész professzor, Hugo L. Obwe-

geser vendégeként az 1970-es években tartottam ven-

dégprofesszori előadást az ajakhiányok lokális lebenyekkel tör-
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ténő pótlásáról. Mi egyébként 1959 óta ismertük egymást, és 

sűrűn leveleztünk. 

1980-ban pedig abban a megtiszteltetésben részesített, hogy 

meghívott az Európai Szájsebészeti Társaság fennállásának 25. 

évfordulójára rendezett, egyhetes jubileumi kongresszusra elő-

adás tartására. A téma az arcon lévő hegek korrigálása volt. A 

meghívást kissé bonyolította, hogy a híres amerikai Richard 

Websterrel együtt kellett feldolgoznunk a témát. 

Ettől a párosítástól kirázott a hideg. Richard Webster nevét 

már akkor olvastam, amikor éppen csak elvégeztem az egyete-

met és elkezdtem a plasztikai sebészet irodalmát gyűjteni. Tud-

tam, hogy hatalmas klinika áll a háta mögött. Ennek bizonyíté-

kát Zürichbe érkezésem után láttam, amikor kiderült, hogy 

Webster nem kevesebb, mint 20, egyórás videofilmet hozott 

magával, amelyet a kongresszus ideje alatt egy külön teremben 

vetítettek. 

Elkezdtünk levelezni. Megállapodtunk, hogy én a nagyobb 

kiterjedésű, durvább hegekkel foglalkozom, míg ő a legkénye-

sebb, finom hegplasztikákról beszél; e témában több közlemé-

nye is jelent meg az utóbbi időben, saját eljárásokat is leírt. Zü-

richbe megérkezve felkerestem szállodai szobájában, és néhány 

órás megbeszélésen tisztáztuk a részleteket. Idegességem a 

megbeszélés után sem oldódott, hiszen ő nekem a világhíres 

„nagy öreg” volt. Az is izgatott, hogy tudtam, az én személyem, 

Websterrel párosítva nem kis gondot okozhatott 

Obwegesernek, mégpedig több okból: 

 ez szájsebészeti kongresszus lesz, tehát felmerült, mit ke-

res ezen egy plasztikai sebész – sőt kettő –, még akkor is, 

ha a neve ismert? 

 Az rendben van, hogy az amerikai mellé egy európait vá-

lasztottak ki, de miért nem egyet az ismertebb nyugatiak 

közül, miért valakit a „vasfüggöny” mögül? 
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 Egyébként előreszaladva, el kell mondanom, hogy amikor a 

reggel nyolckor megkezdett előadás és a vita déli egy óra tájban 

véget ért, Obwegeser mint üléselnök meghatottan ölelt át és azt 

mondta: 

– János, megmentettél a lincseléstől, amire többen készültek 

azért, hogy téged kértelek fel erre a szereplésre. 

 Visszatérve az előadásra, megbeszélés szerint én kezdtem és 

Webster utánam következett, ezt a sorrendet a tematikus meg-

oszlás tette szükségessé. Amikor ő kezdett beszélni, bennem 

még mindig dúlt a kétség, hogy jelent-e valamit, amit elmond-

tam, megállja-e a helyét a híres ember ragyogó előadása mellett. 

Aztán megnyugtatóan hatott, hogy Webster előadása közben 

többször hivatkozott rám: „… ahogy Zoltán már 

elmondotta…”. Aztán végképp elmúlt a zavarom, amikor a vita 

megkezdődött, mert záporoztak a hozzám intézett kérdések, és 

sokkal kevesebbet kérdeztek Webstertől! Este felhívtam a fele-

ségemet, hogy beszámoljak. Izgatottan kérdezte, hogy mi tör-

tént. 

Erre én hirtelen kivetkőztem az aradi, kisebbségi sorsból 

származó szerénységből, és azt mondtam: 

– Lemostam a pályáról Webstert! 

Grazban 1976-ban tartottam vendégprofesszori előadást a 

buccahiányok pótlásáról a szájsebészeti klinika professzora, 

Heinz Köle meghívására. Sokat meséltettem a nagy tanítómes-

ter, Ullik professzorról, akit nagyon tiszteltem, de személyesen 

nem találkoztam vele. 

Linzbe csak azért mentem át Grazból, hogy meglátogassam 

klinikáján KREIDEL professzort, aki gyakran járt Budapesten, 

mert Szabó György professzorral közös kutatást végeztek. 

Ilyenkor mindig meglátogatott, főleg azért, mert ő is szenvedé-

lyes vadász volt. Fia a budapesti orvosi egyetemen tanult. 
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Stuttgartban 1965. június 15-től töltöttem 10 napot a 

Marienhospitalban lévő plasztikai sebészeti klinikán, az új eljá-

rásairól ismert Eduard Schmid professzornál, tapasztalatszerzés 

céljából. Ő és két főembere, Widmaier és Reichert docensek két 

asztalon, egyidejűleg operáltak, megfelelő asszisztenciával. 

Akárcsak annak idején Prágában, ismét futottam az egyik asz-

taltól a másikig, vigyázva, hogy semmi fontos ne kerülje el a 

figyelmemet. 

Legmeglepőbb látvány a varrásmódszerük volt, amilyent ad-

dig még sehol sem láttam. Ennek lényege az volt, hogy a két 

összefektetett és egyeztetett sebszélen egy injekciós tűt szúrtak 

át, annak lumenén egy vékony drótot húztak át, és azt csomóz-

ták meg. 

Schmid professzor személyes vendégeként nagy házában lakva, 

élvezhettem felesége, Elza vendégszeretetét és szellemes társa-

ságát. Róla egyébként azt hallottam, hogy valamilyen módon az 

angol királyi családdal áll rokonságban. 

 Nyugdíjazása után Eduard Schmiddel 1989-ben, Hamburg-

ban Pfeifer professzor búcsúkongresszusán találkoztam utoljá-

ra. 

Aberdeenben 1988-ban tartottam vendégprofesszori előadást. 

Témám az akut bőrhiányok elsődleges pótlása volt. A dékán 

úgy mutatott be, hogy röviden ismertette pályafutásomat és iro-

dalmi tevékenységemet, majd azzal folytatta: 

– Vendégünk a regényből ismert Drakula szülőhelyéről 

származik! 

Kénytelen voltam azonnal közbeszólni, mondván, hogy Dra-

kula sem rokonom, sem ismerősöm, egyébként nem volt sem 

magyar, sem székely, lakóhelyünk sem azonos, mert én Erdély-

ből származom, ő pedig a mellette lévő parányi román fejede-

lemségben élte ki iszonyatos szadizmusát. 
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Bukarestben a Seleanu Marcelnél tett látogatáson kívül csak 

egyszer jártam, az 1980-as évek közepe táján, amikor Seleanu 

utóda, Agripa Jonescu hívott meg hatalmas égés-sebészeti kli-

nikájára, konzíliumba. 

A magyar követség egyik alkalmazottja, egy fiatal hölgy égett 

meg súlyosan úgy, hogy műszálas pulóvere kapott lángra. Az 

elvégzett heroikus műtétet a hölgy sajnálatosan nem élte túl. 

Prágában tanulmányutam után jóformán évente megfordul-

tam. Előadást tartottam itt a női emlő és az emlőbimbó pótlásá-

ról saját eljárásom szerint, a zsugororr műtétéről, valamint a 

syndactyliáról,* különös tekintettel a szorosan összenőtt ujjak 

szétválasztására. 

A kongresszusok közül az 1956-os volt a legjelentősebb, 

amikor Burian hetvenötödik születésnapját ünnepelte, igen ne-

ves külföldiek társaságában. 1954-ben volt az Acta Chirurgiae 

Plasticae című folyóirat megindítása, a szerkesztőbizottságok 

megalakulása. Ezután évenként kellett kimennem a szerkesztő-

bizottság üléseire, egészen 1966-ig, amikor a már ismertetett 

körülmények között kiléptem a bizottságból. 

Lodzban Bardach professzor meghívására vettem részt a 

Lengyel Társaság kétnapos konferenciáján, több külföldivel 

együtt. Előadásomban a csontátültetéssel kapcsolatos ta-

pasztalatainkról beszéltem. Itt megismerkedtem Zygmunt 

Kratochvillal, aki ezt követően minden nemzetközi rendezvé-

nyünkön részt vett. Vadászatra is meghívott, de idő hiányában 

nem tudtam élni vele. 

Lipcsébe gyakran kellett kiutaznom. Két ízben tartottam az 

idők folyamán vendégprofesszori előadást, az egyik az 

 
 ** Syndactylia: ujjösszenövés (fejlődési rendellenesség) 
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antethoracalis oesophagus** nyílásainak zárásáról szólt, a másik 

a helyreállító orrplasztikáról. Részt vettem csaknem minden 

kongresszusukon, ezenkívül öt évig a műtéteimről készített fil-

meket vágtam és szövegeztem. 

1980-ban emlékezetes kétnapos nemzetközi kongresszus 

volt. Az első napon kedves magyar kollégám és barátom tartott 

rendkívül érdekes előadást, amelyet több kérdés és hozzászólás 

követett. Barátom kifogástalan nyelvtani szabályokkal használta 

a német nyelvet, csak éppen megérteni nemigen lehetett, mert 

valami speciális debreceni vagy bugaci kiejtéssel beszélt. Ha 

leírhatta volna, akkor kifogástalan lett volna a szöveg. Kényte-

len voltam tehát a helyszínen németről németre fordítani a vála-

szait. 

 Ezen a napon egyébként én elnököltem. Az egyik német elő-

adót helyreigazítottam, mert az általa ismertetett műtéti eljárás 

prioritását egy amerikai szerzőnek tulajdonította, holott tíz év-

vel előbb az eljárást egy német szerző már leírta. Én annak örül-

tem, hogy „a mész alól” kiugrott fejemben a német szerző neve, 

a hallgatóság pedig annak örült, hogy egy németet „rehabilitál-

tam”. Nagy tapsot kaptam. A németeknek nyilván azért esett jól 

a helyreigazítás, mert a második világháború után Amerika any-

nyira fölénybe került az orvostudományban is, hogy a német 

tudomány szinte eltörpült mellette. A tetszésnyilvánítás jól 

esett, de még inkább az, hogy az ülés után többen megkerestek 

és hálájuk jeleként a kezemet szorongatták. 

Berlinben kétszer jártam. Először 1976-ban, amikor Harry 

Mennig professzor klinikáján tartottam előadást az arc nem át-

hatoló hiányainak pótlásáról. Másodszori kiutazásomra később 

visszatérek. 

 
 ** Antethoracalis oesophagus: a mellkasfal előtt készített nyelőcső 
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Thallwitzban szerencsém volt 1965-ben egy nemzetközi 

kongresszus keretében az intézetet megalapító Rosenthal pro-

fesszort személyesen megismerni. Az idős híresség hoz-

zászólása ébresztette bennem azt a gondolatot, hogy a híres 

öregeket meg kellene védeni attól, hogy nyilvános fellépéseik-

kel lerombolják a saját nimbuszukat. 

Hazatérve összehívtam az embereimet, és lelkükre kötöttem 

– különösen Donáth Antalnak, aki a legkritikusabb volt közöt-

tük –, tegyék meg azt, hogy ha észreveszik rajtam a szenilitást, 

vagy akár csak a memóriám gyengülését, akkor határozottan 

szólítsanak fel, hogy többé nyilvánosan ne nyissam ki a számat. 

Védjenek meg engem önmagamtól. Sajnos eddig még nem szól-

tak, ami aggodalommal tölt el: vajon tényleg jól működik-e a 

„gép”, vagy csak tapintatosak. 

 Thalwitzcal kapcsolatban még el kell mondanom, hogy 

Bethmann halála után, 1992-ben a lipcsei klinika új igazgatója 

írt nekem, hogy az új vezetés meg akarja szüntetni a thallwitzi 

hasadék-kórházat, írjak ez ügyben a kormányzatnak. Írtam is, és 

1993. június 5-én kaptam egy hosszú levelet a Szászországi 

Szociális és Egészségügyi Minisztériumtól, amelyben közlik, 

hogy a helyzet megváltozott: a volt keletnémet kormányzat idején 

a hasadékos gyermekekre bejelentési kötelezettsége volt az or-

vosnak, így Thallwitzban ezeket a gyerekeket nyilvántartották, 

ott operálták, és sorsukat továbbra is figyelemmel kísérték. 

Amikor a Német Demokratikus Köztársaság megszűnt, az új 

vezetés nem tartotta lényegesnek a bejelentési kötelezettség 

fenntartását, a hasadékos gyermekeket különböző kórházakba 

irányították, így Thallwitz annyira kiürült, hogy nem volt érde-

mes fenntartani. Az ott lévő betegeket a lipcsei szájsebészeti 

klinikára vitték, Thallwitzban pedig más jellegű egészségügyi 

intézményt helyeztek el. Az intézetet Wolfgang Rosenthal Kli-

nikának nevezték el. Kérték, vegyem figyelembe a megváltozott 
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körülményeket, és nyugodjak bele, hogy ha másutt is, de a ha-

sadékos gyermekek gyógyítása jó kezekben van. 

Egyébként Thallwitzban ottlétemkor a másodlagos nyúl-

ajakműtétekről tartottam rövid, 10 perces előadást. 

Reinhardsbrunn festői környezetében, fenyőerdő közepén, 

egy tó partján elhelyezkedő kastélyszállóban volt a kongresszus 

1965-ben. Itt a zsírátültetés általunk használt módszeréről tar-

tottam előadást. A kongresszus legnagyobb élménye az volt, 

hogy megjelent a híres „nyugati” Schuchardt professzor Ham-

burgból. Viharos örömmel üdvözöltük egymást, és a német kol-

légák megdöbbenve figyeltek fel arra, hogy tegeződünk. 

A Német Demokratikus Köztársaságban, ahova rengeteget 

jártam, nekem már fel sem tűnt, hogy igazi porosz tartózkodás-

sal magázódik mindenki mindenkivel, tehát 25 éve együtt dol-

gozó kollégák urazzák és magázzák egymást. A professzorok is 

szigorúan magázzák beosztottjaikat. Azt is természetesnek tar-

tottam, hogy én is magázódom mindegyikkel – az egy 

Bethmannt kivéve. 

Most nagy feltűnést keltette, hogy én a Nagy Schuchardt-dal 

tegeződöm. Ennek következtében az esti vacsora és beszélgetés 

közben egymás után hívtak le a bárba, hogy egy pohár pezsgő 

mellett pertut igyunk. Divat lett Zoltánnal tegeződni! 

Weimarban 1957-ben tartottam vendégprofesszori előadást a 

félvastag bőr szabad átültetésével szerzett tapasztalatainkról. 

Másik alkalommal kongresszuson vettem részt, amelyet a „Ta-

nítók házá”-ban tartottak. Itt hosszabb, 25 perces előadást tar-

tottam a fülkagyló pótlásáról és korrekciós műtéteiről. A szü-

netben a büfében kávéztunk, ahol is a pénztárosnő legorombí-

tott, amiért dohányzom, pedig  

ki is van írva, hogy tilos. Bethmann sietett védelmemre, meg-

magyarázva a nőnek, hogy én külföldi vendég vagyok, akinek 
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szerinte joga van akkor is dohányozni, ha ki van írva, hogy ti-

los; azonkívül szellemesen hozzáfűzte: én nem tudok németül 

olvasni – csak írni! 

1966-ban megfordultam Erfurt és Magdeburg városában is, 

hogy részt vegyek az NDK plasztikai sebészeti társaságának évi 

konferenciáján mint alapító tag. Előadást nem tartottam, csak 

egy-egy félnapon elnököltem. 

Kubában 1983 márciusában egyhónapos, csoportos nyaralás 

keretében két egészségügyi intézményt látogattam meg. Először 

a havannai Hermanos Amejeiras katonakórház igazgatója és a 

hadsereg fősebésze fogadott. Részletesen ismertették a kórház 

felépítését és működését félórás filmvetítéssel kiegészítve. 

Két héttel később meglátogattam Santiago de Cuba-ban Bor-

ges Muñio professzor plasztikai sebészeti klinikáját. A klinika 

hosszas megtekintése után leültettek és három és fél órán át 

kérdésekkel árasztottak el a magyar plasztikai sebészet helyze-

téről és az általunk alkalmazott műtéti eljárásokról. 

A látogatásom utáni délben a professzor felkeresett a szállo-

dában, és átadott két doboz Dermovate nevű kenőcsöt, amely 

szerinte a legjobb a psoriasis kezelésére. Észrevették a könyö-

kömön lévő néhány pikkelyt! 

 

Amerikai–japán vendégszereplés 

Egészen az 1980-as évekig amerikai kollégákkal csak a nem-

zetközi kongresszusokon találkoztam, de sokukkal sűrűn leve-

leztem. 1986. szeptember 11-én előzetes levélbeli megbeszélés 

után megjelent Budapesten egy 23 tagú orvoscsoport, amely az 

Eisenhower elnök kezdeményezésére létesített „People to 

People Citizen Ambassador Program” keretében sorra járta a 
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szocialista országokat. Két napot töltöttek Budapesten; az egyi-

ken tudományos ülést szerveztem számukra a Péterffy Sándor 

utcai kórház nagytermében. Vezetőjüket, MICHAEL L. LEWINt és 

másik három kollégát vacsorára hívtam meg. 

 Jöttek többen egyénileg is. Közülük megemlíteném a két ma-

gyar származású kollégát, ROBERT ERSEKet Austinból és 

BRYANT TOTHot San Franciscóból. Kétszer is itt járt JACK 

FISHER San Diegóból és az amerikai társaság vezetőségi tagja, 

JAMES HOEHN. 

Az amerikai vendégek közül többen azzal búcsúztak, hogy 

nemsokára én látogatom meg őket. Én a jól ismert kézmozdulat-

tal jeleztem, hogy nekem erre nincs pénzem – de csak moso-

lyogtak: várjam csak ki! 

1986 elején kaptam egy levelet az amerikai társaságtól, va-

lamint a plasztikai alapítványtól, amelyben felkérnek, hogy 

1986. november 2-án az amerikai társaság évi kongresszusán 

tartsak Maliniac-emlékelőadást. Jacques W. Maliniac a fen-

tebb említett két társaság alapítója volt. Emlékére 1979 óta 

minden évben emlékelőadást tartanak. Az erre való felkérést 

nagy megtiszteltetésnek tartottam, a Balassa-emlékelőadáshoz 

hasonlóan. Megtudtam azt is, hogy eddig mindössze egy euró-

pait kértek fel az előadás tartására, aki kedves barátom, a züric-

hi Obwegeser professzor volt. 

Csak később tudtam meg, hogy Lewin a „Maliniac Guest 

Lecturer Selection Committee” (= a Maliniac emlékelőadás je-

lölőbizottságának) elnöke, tehát felkérésemet főleg neki kö-

szönhetem. Egyébként ezen stalluma feltehetően annak kö-

szönhető, hogy Maliniac-kal valamiféle rokonságban állt. 

Maliniac-kal egyébként annak idején leveleztem. Különle-

nyomatot kértem tőle, amire 1956. augusztus 18-án kelt levél-

ben kimentette magát a Bécs melletti Badenből, megírván, hogy 

ha a nyaralását befejezve hazautazik, azonnal küldi a kért köz-
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leményeket. Sajnos a közlemények, ismert okból, soha nem ér-

keztek meg. 

Az amerikai meghívást követően röviddel kaptam egy másik 

levelet, amelyben MITSUHIRO OSADA professzor, a japán plasz-

tikai sebészeti társaság elnöke felkér: az évi kongresszusukon 

Tokióban tartsak előadást. Időben remekül illeszkedett a két 

felkérés. 

Osada 1982-ben látogatott meg először kórházi szobámban, 

európai körútja során, teljesen váratlanul. Órákig beszélgettünk 

a szakma magyarországi helyzetéről, felfogásunkról. Végignéz-

te könyveimet, végül elkérte a Cicatrix optima angol példányát. 

Két év múlva újra beállított és akkor közölte, hogy már jól ha-

lad könyvem japán fordításával, amelyet a Tokai Shuppan Co. 

kiadóval akar megjelentetni. A cég majd felveszi a kapcsolatot 

az Akadémiai Kiadóval a jog megszerzése céljából. 

Osada augusztusban megtoldotta meghívását azzal, hogy a 

kongresszus után elvisznek egy hétre a legszebb és legfonto-

sabb japán helyek megtekintésére. Ez a meghívás feleségemnek 

is szólt, aki közölte, hogy őt Amerika nem érdekli, de Japánba 

utánam jön. Sajnos ez a terv meghiúsult, mert indulás előtt jó 

10 nappal feleségemet vesekő miatt megoperálták és utána 

szeptikus állapotba került. Le akartam mondani az utazást, de 

feleségem nem engedte, mondván, hogy nem sérthetem meg 

meghívóimat. „Utazz el, én egyedül is meg tudok halni, vagy 

meggyógyulni” – ezzel a „vigasztaló” kijelentéssel bocsátott 

utamra. 

Indulás előtt még néhány levelet kaptam a rendezőktől, 

amelyben közlik a részleteket, az előadás utáni meghívásokat 

több helyre, valamint azt, hogy költségeim fedezésére 3000 dol-

lárt kapok a helyszínen. 

A Honvédelmi Minisztérium valószínűleg megértette ezen 

meghívások jelentőségét, engedélyezte az utazást és a Külügyi 
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Osztály megszerezte a vízumokat, gondoskodott a repülőjegyek 

lefoglalásáról. 

Ily módon 1986 október közepén repülőre ültem. Washing-

tonban megálltam 3 napra, az amerikai magyar nagykövet, dr. 

Házi Vencel meghívására. Körbevittek Washington nevezetessé-

geinek megtekintésére, még Washingtonnak a Ptotomac folyó 

mellet lévő birtokára is elvittek. 

Látogatást tettünk a Capitoliumban is. Ennek óriási könyvtá-

rát megtekintve megkérdeztem a hatalmas íróasztala mögött ülő 

könyvtárost, nem akad-e véletlenül náluk a nevemet hordozó 

könyv. Lebetűztette a nevemet, majd zongorázott egyet a szá-

mítógépén és abból kibújt egy hosszú papírszalag, amit átnyúj-

tott. Akkor jött a nagy meglepetés: nemcsak valamennyi szak-

mai könyvem címét olvashattam a papíron, még a magyarokét 

is, de azon vadászkönyveink címét is, amelyek szerzőjeként el-

ső helyen feleségem neve állott, én pedig – mint társszerző – 

csak a második helyen szerepeltem. 

Los Angeles volt a következő állomás, ahova október 29-én ér-

keztem. 36 emeletes, 1474 szobás szállodában, a Westin 

Bonawenture Hotelben volt a szobám, amelybe – elsőként éle-

temben – nem kulccsal, hanem egy kartonlappal jutottam be, 

amely egyben a helyiségek világítását is bekapcsolta. A szállo-

dában egy kongresszusi iroda is működött, amelyben még az-

nap felvehettem a beígért tiszteletdíjat és a kongresszus papírja-

it. 

Másnap elvittek a kongresszus színhelyére, a Convention 

Center Petree Halljába. Autóbusz közlekedett negyedóránként 

ide-oda a két helyszín között. Hatalmas alapterületű, emeletes 

épületben volt a kongresszus. A rengeteg szoba között volt egy 

több ezer személyt befogadó előadóterem is, főfalán körülbelül. 

1015 méteres vetítővászonnal. Több kisebb helyiség is fel volt 
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szerelve a különböző vetítésekhez szükséges készülékekkel; 

voltak kiállítási helyiségek, közöttük egy könyvkiállítás is, 

amelyben örömmel fedeztem fel két angol könyvemet. Volt étte-

rem, kávéház, illetve eszpresszó. A résztvevők ingyen kávéz-

hattak és fogyaszthattak üdítőket. 

Hatalmas tömeg hömpölygött a folyosókon – mint később 

megtudtam, négy és félezer bejelentett résztvevője volt a kong-

resszusnak. Az engem kísérő Lewin karon ragadott és bevitt 

egy irodahelyiségbe, beiratkozás céljából, és egy másikba, ahol 

le kellett adnom a diapozitíveimet. Kiderült az is, hogy a kong-

resszust a plasztikai sebészeti társaság a szájsebészekkel együtt 

rendezi. 

A kongresszus egész ideje alatt nagyon sokat törődött velem 

Lewin, kísérgetett mindenfelé. Egyik alkalommal egy megter-

mett ember állított meg, könyvemet nyújtotta felém dedikálás cél-

jából, közben elhadart néhány mondatot. Amikor odébb állt, 

megszeppenve mondtam Lewinnek, hogy nem sokat értettem az 

illető beszédéből. 

– Ne is törődj vele – nyugtatott meg Lewin –, az illető texasi. 

Az ő beszédüket mi is nehezen értjük meg. 

Az én előadásom a program szerint november 2-án került 

sorra, A magyar plasztikai sebészet múltja és jelene címmel 

reggel 8 órakor. Ettől egy kicsit elsavanyodtam, mert azt gon-

doltam, nem sokan fognak hajnalban felkelni, hogy engem 

meghallgassanak. De tévedtem, mert a hatalmas terem jócskán 

megtelt, tehát sokan voltak kíváncsiak az ismeretlen magyar 

előadására. 

Az előadásról annyit, hogy két részre osztottam mondandó-

mat: először körülbelül 20 perces Magyarország-bemutatót tar-

tottam. Rövid történelmi ismertetés után kultúrtörténeti rész 

következett, a magyar egyetemek alapításának körülményeivel, 

magyar felfedezők, Nobel-díjasok felsorolása, majd rövid 

nyelvleckével fejeződött be. Utána a szakmai rész következett: 
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az agy- és arckoponya csontjainak pótlására általunk alkalma-

zott módszerek bemutatása. Mindezt kettős vetítéssel kísérve 

adtam elő, jó színes diapozitívekkel. 

Előadásomat Rueckert professzor, az Educational Foun-

dation elnöke vezette be, ismertetve pályafutásomat, irodalmi 

tevékenységem fő adatait. Elismerő moraj hallatszott a terem-

ben, amikor közölte közleményeim és könyveim számát. 

A kioktatásnak megfelelően elsőnek a „nagy özvegyet”, 

Maliniac jelenlévő hitvesét köszöntöttem, majd a két elnököt, 

Rueckertet és Lewint, azután megtartottam körülbelül 50 perces 

előadásomat. 

Az előadás utáni napon alig győztem fogadni a gratulációkat, 

ismerősökkel és ismeretlenekkel kellett kezet fognom, úgyhogy 

estére alig tudtam mozgatni a kezemet. Külön öröm volt szá-

momra, hogy Ertl János ott élő leszármazottja, William Ertl kü-

lön megköszönte nagynevű elődje méltatását. 

A záróbanketten a főasztalnál az özvegy, Mrs. Rose Jean 

Maliniac ült, a két elnök és a két magyar származású amerikai 

szakember, valamint egy Chong nevű kínai származású plaszti-

kai sebész, a feleségével. A beszédek elhangzása és a vacsora 

után táncolni is kellett; engem külön felszólítottak, hogy az öz-

vegyet kérjem fel először, akinek alaposan kisimított és kozme-

tikázott arcán örömet lehetett felfedezni a táncolásért. 

A Chongékkal való megbeszélésen kiderült, hogy ők – nyil-

vánvalóan a Társasággal való megegyezés alapján – elvisznek a 

közeli Corona del Mar nevű városban lévő hatalmas, pazar kí-

nai bútorokkal és dísztárgyakkal berendezett házukba. Három 

napig furikázott velem Chong kolléga a tengerpart körüli érde-

kesebb helyeken, majd átvitt legközelebbi helyszínemre, San 

Diegóba. 

San Diegóban első dolgom volt a szállodában előkeresni és 

átrendezni a diapozitíveimet, mert tudtam, hogy a házigazda, 
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JACK FISHER nem szereti a párhuzamos vetítést. 

 Itt a Los Angelesben megtartott előadásom szakmai részét 

megtoldottam az arc sérüléseinek ellátásáról szóló ismertetés-

sel. Az előadásra másnap délután került sor, Fisher klinikájának 

megtekintése után. A hallgatóság nagy száma azt bizonyította, 

hogy a háziak elterjesztették ottlétem hírét. 

Másnap délelőtt értem jött Matthew C. Gleason, Fisher barát-

ja, és elvitt magánrendelője megtekintésére. Mondhatom, hogy 

az övénél nagyobb és jobban felszerelt magánklinikán még nem 

jártam. Utána kérésemre elvitt az állatkertbe, amelyet egyedül 

szerettem volna végigélvezni, így a bejáratnál elbúcsúztam a 

tiltakozó Gleasontól azzal, hogy egyedül is hazatalálok. 

Harmadik nap délelőtt kivittek a repülőtérre. San Franciscó-

ba kellett ugyanis utaznom, a régi ismerős, BRYANT TOTH 

meghívására. A kórházába vittek, a Presbyterian Hospitalban 

lévő klinikájára. Meglepetésemre a kórházigazgató is várt a 

szobájában, akiről kiderült, hogy magyar orvos. 

Itt nem tartottam előadást, csak egy hosszabb beszélgetésre 

gyűlt össze 10–15 kolléga. Másnap Toth felesége vitt körbe a 

város hepehupás utcáin, múzeumot látogattunk és áthajtottunk 

a híres Golden Gate-en. 

Utolsó reggel újra repülőre ültem, vissza Los Angelesbe, ahol 

még aznap beszálltam egy gépbe, hogy Japánba jussak. 

Tokióba 12 órás repülés után érkeztem meg. A repülőtéren 

várt kedves barátom és vadásztársam, Szarka Károly nagykövet. 

A „rezidencián” jól kialudtam magam. Másnap reggel házigaz-

dám kivitt a halpiacra, amelynek megtekintése óriási élmény 

volt. 

Másnap elmentem a rendőrkórházba, mert találkozót be-

széltem meg a japánok „nagy öreg”-jével, SEIICHI OHMORIval. 
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Ottlétem harmadik napján értem jött meghívom, MITSUHIRO 

OSADA professzor, a Tokai University plasztikai sebészeti kli-

nikájának igazgatója, a japán plasztikai sebészeti társaság elnö-

ke. Elvitt a klinikájára, ott hosszan elbeszélgettünk az emberei-

vel. Megmutatta nekem a Cicatrix optima japán fordítását, ame-

lyet azonban nem adtak ki, mert minek, ha angolul már megje-

lent – mondta a kiadó. 

 Végül elvitt hivatalos szálláshelyemre, a 30 emeletes Imperial 

szállóba. Másnap kezdődött a kongresszus, amelynek első dél-

utánján került sorra az én előadásom. Előtte azzal leptek meg a 

„technika csodaországában”, hogy elém tettek néhány másfél 

méteres kartonkettőzetet, amelyek nyílásaiba kellett saját kezű-

leg beraknom a diáimat. Ezt aztán kézzel húzták végig a vetítő-

ben. Nem is volt a vetítéssel zavar! 

Estefelé együtt vittek haza a másik meghívott „díszvendég-

gel”, a philadelphiai Peter Randall-lal. Bejött szállodai szobám-

ba, és whisky mellett megkérdezte: „mi mindent fedeztetek fel ti 

magyarok: a telefont, a helikoptert, meg még mit?”. Beszélgetés 

közben megcsörrent poharainkban a jég: földrengés volt, de 

bennünket nem ijesztett meg, mert már elmondták, hogy Tokió-

ban a „felhőkarcolókat” úgy építették meg, hogy biztonságosak 

legyenek. 

Másnap Randall tartott szép előadást a hasadékos orr mű-

téteiről. Megemlítette, hogy műtéteit általában RETI-féle fel-

tárással operálja. Hozzászólásomban megköszöntem neki, hogy 

rossz kiejtéssel bár, de megemlékezett kiváló barátomról, Réthi 

Aurélról, aki biztosan örül a „magasságban”. 

A kongresszus utáni napon megkezdődött egyhetes kirándu-

lásom Japán legnevezetesebb és legszebb helyein. Vagy 20 te-

kercs filmet „lőttem el”, hogy feleségemnek legalább otthon 

meg tudjam mutatni, miket láttam, ha már ő nem tudott velem 

eljönni. 
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Az utolsó két napot Osakában töltöttem TAKEHIRO 

SHIRAKABE 9 emeletes magánklinikáján. Itt láttam életemben 

először „páternoszter”-garázst, amelynek minden fülkéjében 

egy-egy kocsi állt. Innen repülővel vissza Tokióba, majd hosszú 

repüléssel haza, Budapestre. 

Barcelonába 1987 őszén L. Tuca Barcelo professzor, a 

Hospital de la Santa Creu i San Pau-ban lévő onkológiai-

sebészeti klinika igazgatója hívott meg, hogy elnököljek az ok-

tóber 19–21. közötti kongresszus egyik napján. Volt egy kerek-

asztal-megbeszélés is, amelynek moderátora a madridi Rafael 

de la Plaza volt. Ezen a röntgenfekélyek eltávolítása utáni hiá-

nyok pótlásáról tartottam előadást. A kerekasztal-megbeszélés 

címe az volt: „A nyak és anatómiai környezetének helyreállító 

sebészete”. 

Hamburgba nem sokkal Barcelona után hívott meg 

Schuchardt utóda, Pfeifer professzor a nyugdíjazása alkalmából 

rendezett háromnapos kongresszusra, amelyen az európai 

„nagyágyúk” vettek részt. Bevezetőjében közölte, hogy a jelen-

lévő „nagy öregek” csak annyit üljenek kongresszuson, ameny-

nyi előadást meghallgatni kedvük van, egyébként élvezzék 

Hamburg szépségeit, különös tekintettel a kikötőre. A bankett is 

egy nagy hajó fedélzetén volt. 

 Hamburg után elhatároztam, hogy többé nem utazom sehová, 

mert korom miatt az utazás nagyobb fáradságot jelent, mint 

örömet. 

1991-ben értesítettek Berlinből, hogy kitüntettek a Dief-

fenbach-emlékéremmel. Kérésemre postán küldték el, mert nem 

volt kedvem utazni. 

Elhatározásomban azonban 1993-ban megingatott egy levél, 

amely Berlinből jött, régi barátomtól, HARRY MENNIGtől. Azt 

írta, tudja, hogy engem meghívtak a Confederatio Európai 
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Szekciójának berlini kongresszusára. Kért, hogy tegyek eleget a 

meghívásnak, mert így találkozhatunk. Szeretne ugyanis elkö-

szönni tőlem, mert tudja, hogy nem él már sokáig. Ennek a hí-

vásnak nem lehetett ellenállni, így június 3-án kiutaztam Berlin-

be. 

Két napon át hosszú órákig beszélgettünk, felemlegettük régi 

barátságunk élményeit. Hazatérésem után három hónappal a fe-

lesége felhívott, és közölte, hogy Harry elhunyt. 

Egyébként hiúságom nem engedi meg, hogy ne meséljem el: 

Hamburgban életem legnagyobb bókját kaptam. 

 A kongresszust lebonyolító szálloda halljában egy fiatal né-

met kollegina azt kérdezte, hogy jól látja-e a kitűzőmön a nevet: 

tényleg én vagyok-e Zoltán professzor. Meglepődött ugyanis, 

hogy még életben vagyok, mert ő engem – közléseim és hírem 

után – már a „klasszikusok” közé sorolt. 

Berlinben egyébként egy kerekasztal-megbeszélés keretében 

– amelynek a címe az volt: „Ön mit tenne az én helyemben?” – 

előadtam a medve által megharapott erdélyi fiú esetét. 
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MUNKATÁRSAIM 

Külön kell szólnom munkatársaimról, akik 38 éves kórházi 

munkámban több-kevesebb ideig együttműködtek velem. Ezt a 

megemlékezést a köszönet és hála megnyilvánulásának is szá-

nom, mert az említendők valamennyien szívvel-lélekkel részt 

vettek a munkában, az adott és a maguk elé kitűzött feladatok 

végrehajtásában. 

Időrendi sorrendben írok róluk, először azokról, akik a kez-

dettől voltak társaim, majd azokról, akik az 1967-es bővítéssel 

kerültek az osztályra. Az illem azt követeli, hogy előbb a női 

munkatársakról írjak, és utánuk a férfiakról. 

 Akit lehetett, meg is szólaltattam, hogy saját szavaival érzé-

keltethesse, milyen volt együtt dolgozni. Az általuk diktafonra 

mondott szöveget változtatás nélkül írtam le. 

 PAPP FERENCNÉvel kezdem a sort, aki még az „albérletben” 

került hozzám, és kötözősnővérként dolgozott velünk nyugdíja-

zásáig. Alacsony, gracilis, rendkívül fürge, mozgékony, vörös 

hajú hölgy volt, akit „Papcsinak” nevezett és szólított mindenki, 

munkatársak és betegek egyaránt. Szerették. Ügyes volt, tanulé-

kony, kitűnően tudott a betegekkel bánni. Megbízhatóan készí-

tette elő az ambuláns műtétekre várókat, és gondosan cserélte 

azon betegek kötését, akiket az operáló orvos rábízott. Többen 

azonban nehezteltek rá, mert szeretett mindent tudni, és ismere-

teit olykor azokkal is közölte, akikre nem tartozott. 
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Még aktív voltam, amikor nyugdíjba ment, és nem sokkal ké-

sőbb meg is halt. Gyászbeszédemet csak nagy erőfeszítéssel 

tudtam könnyezés nélkül elmondani. 

Három főnővér váltotta egymást a vezetésem alatt álló osztá-

lyon. 

Az első szintén PAPPNÉ, halk szavú, simulékony, de eléggé 

tehetetlen nő volt. Egy apácarendből lépett ki, amikor ezeket az 

intézményeket megszüntették. Fokozatosan beilleszkedett a vi-

lági életbe, még férjhez is ment. 

Az orvosok panaszkodtak rá, hogy nem tud rendet tartani. 

Vajszívű volt és örökké kétségbeesett, mert maga is érezte az 

alkalmatlanságát. Nem akartam még azzal is elmélyíteni az 

amúgy is benne lévő kisebbrendűségi érzést, hogy áthelyezte-

tem vagy megkérem, hogy távozzon. De a végén véletlenül 

mégis csak sikerült szabaddá tennem a főnővéri állást, váratlan 

körülmények között. 

Minden délben maga a főnővér hozta fel az ebédemet és tál-

cán tálalta az íróasztalomra. Aztán mögém állt, a fűtőtestnek 

támaszkodva, és nekikezdett panaszkodni. Én magam ebédelés 

közben olvastam, így hát a mögülem halkan áradó panaszhal-

mazt meg sem hallottam. Így ment ez hosszú ideig: ő panaszko-

dott, én olvastam. Azután összeszedte az edényeket és szótlanul 

kivonult a tálcával. 

Egyszer valahogy odafigyeltem arra, amit mond. Azt hal-

lottam: „…én ezt nem bírom sokáig. Én fel fogok mondani. Én 

elmegyek!” Erre a magam számára is teljesen váratlanul meg-

szólaltam: 

– Rendben van, Annamária. Írja meg a felmondását és hozza 

be. Én azonnal aláírom, és ezzel el van intézve a dolog. 

Nagyon meglepődött, de félóra múlva hozta a felmondást. 

Ezt aláírtam, és kézfogással el is búcsúztam tőle. 

Annamária távozása után ANCI lett a főnővér. Katonásan eré-

lyes nőnek bizonyult. Rendben tartott az osztályon mindent: 
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beosztottakat, betegeket, sőt, ha nagyon kellett még az orvoso-

kat is. Férje, Wehly Enea hároméves korában Magyarországra 

került görög-sváb származású férfi volt, művelt, több idegen 

nyelvet beszélő kellemes úr, pénzügyi szakember. 

ANCI önmagáról a következőket meséli: 

„A kórházban 1949-ben kezdtem dolgozni. Onnan elmentem 

Szegedre hathónapos tanfolyamra, majd visszajöttem a fertőző 

osztályra, amely akkoriban abban az épületben volt, ahova ké-

sőbb a plasztikát telepítették. Majd elmentem Hévízre, ahol ak-

kor kezdett működni a Honvéd Szanatórium. Ott voltam vagy 

fél évig. Ezután Győrbe kellett mennem, az akkor induló Hon-

véd Kórházat berendezni. Győrből 1968-ban jöttem el, egyene-

sen a plasztikára, a nyugdíjba ment Annamária helyére. 

Az osztályon nagyon jó volt a hangulat. Csak Bori kötözkö-

dött időnként velem, meg a nővérekkel is. Egyszer meguntam, 

nagyon lehordtam, ezután többet nem bántott. 

 Az osztály összes dolgozójával nagyon jó kapcsolatom volt. 

Soha nem volt veszekedés. Ha valami baj volt, megbeszéltük, 

segítettünk rajta, aztán tovább dolgoztunk. Komoly problémám 

soha nem volt, se a vezetőséggel, se az orvosokkal. Nekik is 

megmondtam, amit mondhattam, ők is mondták nekem azt is, 

amit esetleg nem kellett volna. Olyan volt az a társaság, amilyen 

véleményem szerint nem sok van. Összetartás volt, a munkához 

mindenki szó nélkül odaállt és csinálta. Nekem nagyon jó emlé-

keim vannak. Bárkivel találkoztam, aki ott dolgozott, azt hal-

lom: 

 – Jaj, Anci néni, de jó volt! 

Azt hiszem, mindenki szeretett. Azt kell mondanom, sze-

rettem ezen az osztályon dolgozni, mert mindenki kiegyensú-

lyozott volt, jó kedéllyel dolgozott. Nagyon jó volt a hangulat. 

És ami nagyon meglepett: érdekes módon a külföldi betegek is 

fegyelmezettek voltak, semmilyen zavart, rendetlenséget nem 

okoztak. Sőt, kifejezetten derűsek, jókedvűek voltak. Műtét 
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után a fájdalomcsillapító jól hatott rájuk, persze a jó szó kísére-

tében. 

1982-ben mentem nyugdíjba, azt hiszem vagy két évvel 

Papcsi után, aki akkor már kezdett betegeskedni. Úgy gon-

dolom, még dolgoztam, amikor meghalt. 

Már négy éve özvegyen élek, ami eléggé keserves dolog. 

 

* * * 

 

Az utolsó főnővér, aki mellettem kezdett dolgozni, majd 1996-

ban, amikor az osztályt áthelyezték a budai Honvéd Kórházba, 

követte az osztályt és még ma is ott dolgozik, Jutka főnővér. 

CSUHAINÉ JUTKA így mesél a munkájáról: 

„1979-ben kerültem az általános sebészetről a plasztikai osz-

tályra mint helyettes főnővér. Annyira büszke voltam, hogy Zol-

tán professzornak leszek a főnővére. Ez egy álom volt, és még 

ma is büszke vagyok rá. 

Először félénk voltam, mint egy nyuszi, de aztán belejöttem. 

Engem tulajdonképpen Papcsi helyére vettek fel, de én nem 

akartam kötözősnővér lenni, így hát a főnővér helyettese lettem. 

Nem bántam. Nekem az az elvem, hogy az osztály munkájának 

minden szintjével meg kell ismerkedni. Tehát úgy gondolom, 

végig kell járni ezt az utat. Legyek először 3 műszakos, ügyel-

jek stb., akkor tudni fogom, mi az, amit a nővérektől megköve-

telhetek. 

Még ma is úgy vagyok, hogy amit én ma, 52 évesen megcsi-

nálok, azt elvárhatom a többektől is. 

Nagyon jó tanítóm volt az osztályon Erzsi néni, Gyányiné. 

»Picinyem, ezt tedd, azt tedd!«. Nagyon sokat köszönhetek ne-

ki, hogy betanított. 

Voltak persze nehézségeim is, mert más típusú betegek vol-

tak itt, mint az általános sebészeten. Az akut ellátást nagyon so-

káig hiányoltam, ezért nagyon örültem, amikor bevezették a he-
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tenként egyszeri kézsebészeti ügyeletet. Azt még ma is kellene 

csinálni az osztályon. 

Sikerült egy jó nővérgárdát kialakítanom az új helyen. Ked-

vesek, aranyosak, a betegek dicsérik őket. Nagyon büszke is 

vagyok a csapatomra. Nem szigorral vezetek, a szidást csak 

négyszemközt alkalmazom, ha szükség van rá, és főleg nem a 

betegek előtt. Mindig én csináltam meg, amit kellett, és akkor 

látták, hogyan kell, és utána már jól csinálták. Időnként össze-

jövünk, és akkor elmondom, mire kell jobban vigyázni, mit nem 

szabad tenniük. Szeretek itt dolgozni, megbecsülik magukat.” 

* * * 

 

Volt egy gazdasági nővérünk is, az az alkat, akit „könnyebb át-

ugrani, mint megkerülni”. Csendesen és jól végezte a munkáját, 

soha semmi gond nem volt vele. 

Szereplése azzal végződött, hogy egyik délután beviharzott 

hozzám, és megkérdezte: 

– Legyen szíves, mondja meg végre, hogy mi lesz velem? 

Nem értettem, mit akar tőlem, csak kíváncsian néztem rá. Er-

re élesen folytatta: 

– Ne tegyen úgy, mintha nem tudná, hogy a szobámban még 

a fűtőtestben is van mikrofon. Állandóan figyelnek! Mondja 

meg végre, hogy mi a bajuk velem, és mi lesz a sorsom?! 

Egy kicsit megijedtem, mert alig néhány héttel ezelőtt egy 

vadidegen, középkorú nő jött be hozzám, és felelősségre vont, 

miért mondtam egy rádióriportomban, hogy 

a torz fülű embereket megoperálom, amikor pedig azok a sátán 

követei, a Habsburgok kémei, akik őt, Ausztria és Magyaror-

szág jogos trónörökösét meg akarják ölni! Volt gondom vele, 

míg megszabadultam tőle. 
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Most is igyekeztem a gazdasági nővért megnyugtatni, majd 

sürgősen felhívtam Csorba Tónit, az elmegyógyászat főorvosát. 

Szegény nővér eltűnt, nem is hallottam róla többet. 

 

MAJOROSNÉ FISCHER BORI műtősnőként került hozzám. Előéle-

téről annyit hallottam, hogy előzőleg Pommersheim professzor 

mellett dolgozott. Tisztában volt privilegizált helyzetével, és 

büszke is volt rá. 

Aztán valahogy behívták katonának, és főhadnagyi rangban 

dolgozott műtősnőként a Kútvölgyi úti kórházban. Ott barátko-

zott össze a nagyhatalmú „kultúrpolitikus”, Aczél György fele-

ségével, aki szintén műtősnő volt. Ez a barátság mindvégig 

megmaradt, családilag is összejártak, bár Aczélról Bori nem be-

szélt túlságosan dicsérő hangon. Aczélné, Csathó Zsuzsa aztán 

orvosként gyors karriert ért el, bár – a rossz nyelvek szerint – 

senkivel sem lehetett találkozni, aki az orvosi egyetemen évfo-

lyamtársa lett volna. Később még professzori címet is kapott 

mint röntgenes. 

 Bori a Kútvölgyi úti kórházban dolgozott még, amikor férjét, 

Majoros Sándort a Rajk-ügy kapcsán letartóztatták és halálra 

ítélték. Borit felszólították, hogy váljon el férjétől, de erre a fe-

nyegetések ellenére sem volt hajlandó. Akkor rövid úton meg-

fosztották rangjától, és kirúgták a Kútvölgyiből. Ezután került 

hozzánk. Férje 1953 körül szabadult. 

Bori kiváló műtősnő volt. Ha egyszer látott valamilyen – 

számára nyilvánvalóan ismeretlen – műtétet, másodszor már 

nem kellett semmit kérnem, szó nélkül nyújtotta a szükséges 

műszereket. 

Bori az első perctől kezdve meggyőződéses hittel szegődött 

mellém. Ez persze azt is jelentette, hogy csakis ő instru-

mentálhatott nekem, a másik műtősnő – mert 1968-tól ketten 

voltak a műtőben – a közelembe sem kerülhetett. 

 Munkaszeretete odáig ment, hogy az 1970-es évek közepén 
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eltört felkarral sem pihent otthon, begipszelt kézzel minden nap 

megjelent a műtőben, és míg társnője a többieknek műszerelt, ő 

az én műtéteimhez maga állt be – szerintem a fájdalomtól csi-

korgó fogakkal – műszerelni. 

 Keményen bánt valamennyi munkatársával, beleértve az or-

vosokat is. A nővérekkel udvariasan, de a hierarchia magasabb 

fokán állók fensőbbségével beszélt, a betegekkel hűvös udvari-

assággal. Egyébként mindenbe beleszólt. Az operáló orvosok 

gyakran hallhatták: 

– A főnök ezt nem így szokta csinálni – mondta jeges han-

gon, ha valaki szerinte eltért az „iskolától”. Tette ezt akkor is, 

ha a beteget nem altatásban operálták. 

A tanfolyamos orvosokat keményen igazgatta: 

– Maradjon a helyén, ne másszon rá az operatőr hátára! Ne 

sétáljanak össze-vissza a műtőben, ez nem korzó! 

Az orvosok közül volt néhány kiválasztott kedvence. Egy ideig 

Donáth Tóni volt az, hozzá mindig bemosakodott, ha ő operált. 

Ez a „viszony” később megromlott. Az történt, hogy egyszer 

Bori nem a megfelelő hangon szólt rá Tónira a tanfolyamosok 

előtt, aki ezt azonnal kikérte magának. Akkor kiesett a „ked-

vencet” megillető védettségből. 

 Takács Miska mindvégig a szíve csücske volt. Tegeződve, 

olykor gorombaságba hajlóan heccelődtek egymással, ha alvó 

beteget operáltak. 

Egyszer műtősnő társával nagy csörtét vívott. Nem jól tűrte a 

másik műtősnőt, szerinte buta és lusta volt, állandóan szidta 

lassúságáért. Egyszer a nő kifakadt, és azt vágta Bori fejéhez, 

hogy bepanaszolja alezredes férjénél. 

 – Mit akarsz attól a tahótól? – hördült fel Bori. 

A nő panaszra ment a politikai tiszthez. Az hivatta Borit, és 

inkább értetlenül mintsem agresszíven azt kérdezte: 

– De elvtársnő, hogyan mondhatja a Néphadsereg egyik fő-

tisztjére, hogy tahó? 
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– Hát mit mondjak, ha egyszer az? – vonta fel a vállát Bori. 

Engem is megkeresett a politikai tiszt, és próbált meggyőzni, 

hogy vigyázzak jobban munkatársaim viselkedésére. Én azt vá-

laszoltam, hogy a beszélgetés nem nyilvánosan történt, hanem 

négyszemközt. Ki tudja, pontosan mi is hangzott el? 

A vérig sértett kollegina eltávozott. Helyébe Zomboriné Ma-

rika került, akinek végtelen türelme, derűs természete és nagy 

munkaszeretete zavartalan együttműködést biztosított. 

Nagyon érdekesen alakult Bori kapcsolata a feleségemmel, 

Évával. Amikor megesküdtünk, megkértem Évát, jöjjön be az 

osztályra, hogy megismertessem munkatársaimmal. A műtőfo-

lyosó bejáratánál álltunk éppen, amikor Bori kiviharzott a mű-

tőből. Megfelelő szavak kíséretében ismertettem össze őket. 

Bori egy pillanatra megállt, kezet fogott Évával, biccentett a fe-

jével és már ment is tovább. 

 A továbbiakban Éva nagyritkán megjelent az osztályon, úgy 

négy óra tájt, amikor valamilyen közös programunk volt. Ha ta-

lálkoztak Borival, Éva széles mosollyal üdvözölte és „beszédbe 

elegyedtek”. Ez a következőképpen hangzott: 

 – Jó napot, Bori! Hogy van? – És mivel nem jött válasz, za-

vartalanul folytatta: – Örülök, hogy jól! 

Az évek során aztán Bori lassan felengedett. Meggyőződött 

róla, hogy Éva nem akar „közénk állni”, és arról is, hogy nem 

visz engem a lejtőre. Így aztán lassan beszélgetni kezdtek, majd 

családi meghívások követték egymást, sőt meghívtak ráckevei 

nyaralójukba is, ahol nagyokat horgásztunk, majd lakmároztunk 

Bori kiváló bográcsgulyásából. 

Boriék nagyon bensőséges családi életet éltek. Férje, Majo-

ros Sándor kiszabadulása után szakított a politizálással, beirat-

kozott a Műszaki Egyetemre, és mérnök lett. Kellemes ember 

volt és nagy horgász. 

Volt egy aránylag későn született leányuk, akit Turcsinak 

szólítottak, és mindketten nagyon szerették. Lehetett is, mert 
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kötelességtudó, szorgalmas és okos leányzóként örömöt és nyu-

galmat biztosított nem túl fiatal szüleinek. 

 Egyébként anyja felépítését örökölte, de nem formátlanodott 

még úgy el, mint az anyja. Az egyetem elvégzése után újságíró-

ként dolgozott. 

Bori túldolgozta a korhatárát. Előbb az ízületei kezdtek pa-

naszt okozni, miután nagy súlyt kellett elviselniük. A szemei is 

erősen megromlottak. Végül nem tudta már feladatát ellátni, és 

ezt belátva maga kérte a nyugdíjazását. Én sose küldtem volna 

el, mert nagyra tartottam a munkáját. Tulajdonképpen nemcsak 

a fiúk panaszkodtak sokat Borira, de én is sokat nyeltem tőle. 

Beleszólt néha az időbeosztásomba, próbált mellőlem embere-

ket eltávolítani, elnyomni, mert úgy érezte, hogy nem „hozzám 

valók”. Kategorikus véleménye megváltoztathatatlan volt. 

Mindezt kitűnő munkája teljesen másodrendűvé tette. 

– Főnök, nekem már nem megy a munka! – mondta aztán egy 

napon –, és elment nyugdíjba. 

Bori komolyan betegeskedni kezdett. Valami keringési vagy 

szívelégtelenségi panaszai is voltak, amivel kezelték is. Takács 

Miska sűrűn meglátogatta otthonában, segített a gyógyszerelés-

ben, kedvességével mosolyra derítette. Állapota nem javulván 

Miska egyszer megbeszélte egy kardiológus orvosnővel, hogy 

beviszi hozzá komplett kivizsgálásra. Az adott időben Miska 

érte is ment, beültette a kocsiba a még mindig vonakodó Borit, 

és beállított vele az orvosnő szobájába. Az orvosnő, régi isme-

rősként, nagyon kedvesen fogadta. Leültette és megkérte, vár-

jon rá egy kicsit, mert sürgős jelentést kell tennie az igazgató-

nak, de nagyon siet vissza. 

Bori leült, az orvosnő elment, és amikor visszatért – Bori ha-

lott volt. Kegyes volt hozzá a természet! 

Bori halála után néhány évvel férje, Sándor is meghalt. A te-

metése furcsa élményként maradt meg bennem. Az egyik fur-

csaság az volt, hogy a leánya, Turcsi hátizsákkal jelent meg a 
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temetésen. Maga a szertartás is nyomasztó és idegen volt: a ra-

vatalozóban halk, bánatos zene mellett a résztvevők némán áll-

tak a koporsó körül, amely egy adott pillanatban óriási zörgés-

sel elsüllyedt az alatta megnyíló mélységben, eltűnt a hamvasz-

táshoz. 

Turcsit szülei halála után többször kerestem, fenn akartam 

tartani vele a kapcsolatot, de minden közeledésem elől udvaria-

san kitért, „nem ért rá”. Többet nem is láttam. 

 

 

TÓSZEGINÉ ILI volt az a műtősnő, aki még a hősi időkben került 

az osztályra, egymás után három főnököt szolgált, és még ma is 

– az 1996 óta a Tiszti Kórházba költözött – osztályon dolgozik 

mint főműtősnő. Borival jól kijöttek, és annak távozása után 

maga választotta ki munkatársát Lénártné Csiri személyében, 

akinek kedvessége és vidámsága feloldotta a műtő addigi elég-

gé nyomasztó hangulatát. 

 Hallgassuk meg Ilit, mit mesél pályafutásáról: 

„1972-ben kerültem a plasztikai sebészetre. Addig a balese-

tin dolgoztam, míg csak terhes nem lettem. Akkor Záborszky 

professzor úr átküldött engem a plasztikára, hogy ne legyek su-

gárveszélynek kitéve. Ott is szültem meg a fiamat, kis híján a 

ledobóba. Ma már orvos, gerincsebésznek készül. 

Amikor visszamentem a szülés után a balesetire dolgozni, 

nagyon nehéz volt kisgyermek mellett az ottani munkát elvé-

gezni. Szerencsémre visszahívtak a plasztikára, ahol már meg-

szerettek. Nekem ez nagy megtiszteltetés volt, nagyon jól érez-

tem magam ott, és azóta több mint 30 éve ott dolgozom. 

Borival érdekes módon én nagyon jól kijöttem. Megszeretett 

engem, és – bár nála gyakran váltakoztak a műtősnők – engem 

jól tűrt. Igaz, hogy fiatal voltam, a toleranciám is nagyobb volt, 

jól kijöttünk. Igen sokat dolgoztam. Bori már idős volt, szívesen 

is csináltam, és ő is nagyon rendes volt velem. Bori kiváló mű-
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tősnő volt, nagyon sokat tanultam tőle. A mai napig emlegetem, 

mert az ő irányzata még mindig él. Jól csinálta a dolgát, lényeg-

re törő volt. Embernek is kiváló, bár nem volt népszerű az osz-

tályon. 

Most értem meg őt. Míg az ember fiatal, nem törődik azzal, 

hogy az orvos hogyan operál, de ahogy idősödik, igényesebbé 

válik. Ha kiváló sebésszel dolgozott – mint ahogy Bori –, akkor 

igényessé válik, és nagyon nehezen tűri el, hogy a sebész alap-

vető dolgokkal nincs tisztában. Bori ilyenkor azt mondta: 

– Olvassa el a Cicatrix optimát, és nézze a professzor urat, 

amikor dolgozik! – Aztán sajnos azt is hozzátette: – Bár úgyse 

fogja úgy csinálni, mint … – és itt felsorolta nagynevű volt fő-

nökeit. Ezt persze a fiatalok nem jól tűrték. De hát ők is meg-

öregedtek, volt, amelyikből kiváló sebész lett.  

 A szókimondásáért nem szerették Borit. 

Mind a mai napig nekem is ugyanaz a véleményem, amikor 

jönnek ezek a kadétok, felkészületlenül, még a horgot sem tud-

ják rendesen megfogni. Ilyenkor megkérdem, ugyan hallott-e a 

Cicatrix optimáról? Ha idejön, tiszteljen meg bennünket azzal, 

hogy felkészül. Úgyhogy lassan én is olyan vagyok már, mint 

Bori. 

Én közel 5–6 évig akkor dolgoztam mellette, amikor már fá-

radt volt. Miután leműszerelte a professzor úr műtétét, lefeküdt. 

Délután kettőkor megjött érte a férje vállalati kocsija. Azt hi-

szem, 64 éves koráig dolgozott, ami egy műtősnőnél – akik vé-

gigállja az életét – nagyon magas kor. 

 Nagyon szívbemarkoló volt az elmenetele – úgy 1980 körül. 

Nehezen akart megválni az osztálytól. A leánya már felnőtt, a 

férje élte a maga életét. Ő vezéregyéniség volt, szüksége volt 

arra, hogy irányítson. 

Közben műtősnők jöttek-mentek. Nagy elvárásokkal léptek 

be, hogy na, most a plasztikára megyek, mennyit fogok ott ke-

resni, és hát tévedtek, mert ott helyreállítás folyt, abból nem sok 
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esett le nekik. A professzor úrnak csak Bori műszerelt, a többi-

ek meg a többi orvosnak. 

Én nagyon hálás voltam, hogy ott lehettem, mert pici volt 

még a fiam, messze, Pesterzsébeten laktam. Áldás volt, hogy két 

órakor, amikor Boriért jött a kocsi, bezártuk a műtőt, és én is 

hazamehettem. És négy órakor már mehettem a gyerekért az 

óvodába. Nekem ez minden pénzt megért. A szombat-vasárnap 

szabad volt, nem úgy, mint a traumatológián. 

Bori nagyon nehezen viselte el, hogy egészségi okból el kell 

mennie. Még engem, aki kiszolgáltam és védtem mindenkivel 

szemben, engem is megmart. Amikor kiderült, hogy nekem kell 

átvennem az ő szerepét, engem is elkezdett piszkálni: 

– Beszéltem a főnökkel – mondta –, alkalmatlan vagy a fel-

adatra. Nagyon kétségbe van esve a professzor úr, hogy mi lesz 

itt, mert te alkalmatlan vagy! 

Akkor összecsomagolt, a műtőkulcsot átadta nekem. Szív-

szorító volt látni, hogy amikor ment ki a műtőből, az orvosok 

beugrottak a szobájukba, hogy ne kelljen tőle elköszönni. 

Amikor aztán fiatal korom ellenére kineveztek főműtős-

nőnek, élvezhettem, hogy a házban a professzor úr iránti tiszte-

letből nekem is jutott: a szerelőktől a gazdasági igazgatóig, 

minden kérésemet úgy vették, hogy az a professzor úr kérése, és 

segítségemre voltak. Én lubickoltam ebben a jó érzésben, és az 

osztály mindent megkapott, amire szükségünk volt. Nagyon jó 

érzés volt, és mindig mondom most is a fiataloknak, hogy a mű-

tősnő státusa mindig a főnöktől függ. 

Amikor ide kellett átjönni, az óriási törés volt, mert vagy 25 

évet töltöttem abban a régi műtőben. Csomagolni a régi dolgo-

kat, olyasmiket, amiket már rég nem használtunk, csupán ke-

gyeletből őriztük, ezeket muzeális értékűnek tartottam. 

Az én időmben, amikor a professzor úr ott volt, nagyon híres 

emberek jöttek hozzánk: magyar főorvosok és külföldi profesz-

szorok. Ami a műtőt illeti, nagy elismeréssel nézték, hogy mi-
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lyen kevés műszerrel, milyen minimális eszköztárral milyen 

fantasztikusan szép műtéteket csináltunk. Az ilyesmire büszke 

az ember. 

* * * 

 

Rátérve a férfi munkatársak ismertetésére, az első három orvos-

ról sajnos már csak nekrológ formájában beszélhetek. 

ZETO ISTVÁN DR. 

Nagyon fiatalon, éppen végzett orvosként került hozzánk, tehát 

számolni kellett azzal, hogy át kell adnunk az általános sebé-

szetnek, szakképesítés megszerzésére. Egyébként jóképű, töm-

zsi, szőke, jókedvű fiú volt, aki nagyon hamar megkedveltette 

magát mindenkivel. 

Néhány hónapos ténykedés után, megbeszélés szerint átadtuk 

az általános sebészeti osztálynak. Legnagyobb megdöbbené-

sünkre rövidesen meg kellett tudnunk, hogy valami nagyon 

rosszindulatú, rapid lefolyású betegség elvitte. Kár volt érte. 

 

 

RITOÓK LÁSZLÓ DR. 

A Kun utcai plasztikai sebészeten történt főnökösködésem ide-

jén ismertem meg, és onnan eljövet felajánlottam neki osztá-

lyomon az adjunktusi állást. El is jött. 

Tapasztalt plasztikai sebész lévén komolyabb feladatokat le-

hetett rábízni. Vezetőként szigorú, igényes ember volt, aki ke-

ményen megkövetelte a fegyelmet, rendet. Azt gondoltam, ez 

annak tudható be, hogy gimnáziumi tanulmányait katonai inté-

zetben végezte, akkori kifejezéssel „cögerként”. Sebészi szak-

képesítése megvolt. Plasztikai sebészeti irodalmi ismeretekkel 

is rendelkezett, és azok bővítésére gondot fordított, úgyhogy 

még a továbbképzésben is igénybe vettem a munkáját. 
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Sajnos az egészségével nem sokat törődött, úgyhogy egy idő 

után gyengélkedni kezdett. Konkrét panaszai nem voltak, de 

egyre gyakrabban történt, hogy saját betegeinek előjegyzését 

későbbre halasztotta, és a már kiírt műtétei elvégzésére is vala-

melyik kollégáját kérte fel. Végül nem bírta tovább erővel, idő 

előtti nyugdíjazását kérte, ami meg is történt 1982-ben. Bár re-

méltük, hogy a nyugalom jót tesz neki, ez nem így történt, és 

1988-ban a gégerák végzett vele. 

 

 

TAKÁCS MIHÁLY DR. 

Jó családból származó, hatalmas termetű fiatal orvosként került 

hozzánk, de már sebészi szakképesítéssel. Remek manualitása 

volt, rövid idő elteltével a legnehezebb műtéteket is rá lehetett 

bízni. Nagyon lelkiismeretesen foglalkozott a betegeivel, ő tu-

dott legmegértőbben elbeszélgetni velük, mintegy a lelkük mé-

lyére hatolni. 

Elméleti képzettsége mind általános orvosi, mind sebészi té-

ren meghökkentően széleskörű volt. Lelkesen elmélyült a plasz-

tikai sebészet irodalmában. Sokat olvasott, és a tanultakat jól 

hasznosította. Nagy segítséget jelentett tudásához párosult jó 

előadókészsége, ezért a továbbképzésben nagy segítséget jelen-

tett. 

Mindehhez hozzájárult nyitottsága, jó kapcsolatteremtő ké-

pessége és remek humora. Hamarosan közkedvelt lett az osztá-

lyon kívül az egész kórházban. 

Tevékenységéhez nagy reményeket fűztem. Egy hibája volt 

csak: a tudományos munkához nem fűlt a foga. Képtelen voltam 

rávenni, hogy kutasson és írjon valamit, mert a jelszó – ebben a 

szakmában is –: „publish or perish!”, azaz: „közölj, vagy pusz-

tulj!” Nagyon sokat szidtam négyszemközt emiatt, sőt – bármi-

lyen képtelen ötletnek tűnik is – még ahhoz is folyamodtam, 
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hogy az édesapját – aki hatalmas tudású és nagy olvasottságú 

ügyvéd volt – behívtam, és kértem, hasson a fiára. 

Végre úgy látszott, erőszakosságom gyümölcsözni kezd. Ta-

kács kapcsolatba lépett egy konzílium kapcsán a tüdősebészek-

kel, és talált egy témát, amelyik irodalmilag és gyakorlatilag is 

kedvére való volt. Új módszert dolgozott ki a tüdőműtétek után 

gyakran előforduló „maradéküregek” zárására, ami a tüdősebé-

szet egyik legnagyobb problémája. Hengerlebenyt készített a 

hasfalon, amelyet a hiány széléhez ültetet, majd a lebenyt – 

hámfelszínétől megfosztva – befordította az üregbe, az ott meg-

tapadt, az üreg kitelítődött, a beteg meggyógyult. Új műtéti eljá-

rásáról a tüdősebész kollégával együttműködve, közleményben 

számolt be. 

Takács Mihály egyre jobban kiemelkedett a bolyból, jövőbe-

ni tevékenységéhez nagy reményeket fűztem, Ritoók nyugdíja-

zása után őt neveztem ki másodfőorvosnak, és őt tekintettem 

utódomnak. Emberi kapcsolatunk is annyira megerősödött, 

hogy egyik legjobb barátomnak tekintettem. 

 Takács és a másik „főember”, Donáth szinte versengve dol-

goztak. Némi rivalizálást is érezni lehetett közöttük. Egészen a 

végső stádiumig nagyon jóban voltak. Tisztelték egymás képes-

ségeit: Donáth Miskában a nagy történelmi műveltségét, az 

pedig Donáth logikus gondolkodását, amellyel képes volt 

mindent megmagyarázni, indokolni. 

 

Donáth könyvem írásakor így nyilatkozott Takácsról: 

 „Miskát humán beállítottsága révén csak a történelem érde-

kelte. Történelemtanár azonban nem akart lenni , nyil-

vánvalóan ezért ajánlotta neki a család az orvosi pályát. Humán 

beállítottsága, emberségessége nagyon sokat segített az orvosi 

pályán a betegekkel való kapcsolatteremtésben. Eleve is nagyon 

odaforduló, empátiával teli ember volt, nagyszerű kvalitásokkal. 

Igazi jó sebész volt, ésszel-kézzel jól operált. Nem hiányzott 
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neki semmi ahhoz, hogy jó sebész legyen, de pontosan azért, 

mert csak a történelem érdekelte, nemigen volt hajlandó közle-

ményeket írni. Az orvoskodás az ő számára marginális dolog 

volt, de nagyszerűen csinálta.” 

1980-ban a Honvédség felkérésére vállalkozott arra, hogy a 

Jemenben működő magyar hadikórházban sebészi feladatokat 

lásson el. Féléves kinttartózkodása után sok érdekes élményről 

számolt be. 

Takács sajnos visszaélt erős szervezetével. Nagy társadalmi 

életet éltek, gyakran jött be dolgozni kialvatlanul, karikás sze-

mekkel a társaságával átdorbézolt éjszaka után. Naponta három 

doboz „koporsószeget” (Kossuth cigarettát!) szívott el, gyakran 

egyikről a másikra gyújtva. 

Betegeskedni kezdett. Volt olyan, hogy a műtétét nem tudta 

rosszulléte miatt folytatni, asszisztensének kellett a műtétet be-

fejeznie. Aggódtunk érte, rákényszerítettük, hogy vizsgáltassa 

ki magát. Nehezen bár, de ráállt. A vizsgálatok eredményéről 

azonban nagyon szűkszavúan számolt be. Állapota végül annyi-

ra rosszabbodott, hogy gondjaim lettek: közelgő nyugdíjazásom 

után hogyan fogja tudni az osztály vezetését ellátni. 

Kénytelen voltam – közös megegyezéssel – idő előtti nyugál-

lományba helyezését kérni. Együtt álltunk fel a honvédelmi mi-

niszternek a nyugállományba vonulóknak adott fogadására. 

Sajnos továbbra sem törődött szakszerű kezelésével. Alig hat 

évi nyugdíjas állapot után, 1996-ban elhunyt. A család kérésére 

– keserű feladatként – én búcsúztattam. 

 

 

MÉNESI LÁSZLÓ DR. 

1962-ben jött át a traumatológiai osztályról, elméletileg és ma-

nuálisan is jól képzett orvosként. Különösen a kéz műtéteiben 

volt nagy gyakorlata. Belépésekor mindössze nyolc évvel volt ná-

lam fiatalabb. 
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Magas, vékony, szikár ember, keskeny, „arisztokratikusnak” 

mondott kezekkel. Ugyanilyen arisztokratikus volt a viselkedé-

se is. Tartózkodó, udvarias modorához mindenki visszavett sa-

ját temperamentumából, még a kirobbanó stílusú Takács is hal-

kabbra vette a hangot. Soha nem hallottuk káromkodni, soha 

egy goromba szó nem hagyta el a száját. Nemtetszésének 

csúcspontján a „tőzeg” szót sziszegte, amiről csak némi elem-

zés után sikerült kiderítenünk, hogy mit jelent. Nagy néha még 

a „murva” jelzőt is lehetett tőle hallani. 

Most, amikor a „riportot” készítettem vele és emlékeztettem 

ezekre a szavakra, most mesélte csak el, hogy ezen kifejezése 

csapatorvos korában annyira népszerűvé vált, hogy egy hónapig 

tőzeg volt az alakulat fedőneve. 

Sajnos 1974-ben „elhagyott” bennünket, felkérésre elvállalta 

a Kun utcai kórház égési osztályának vezetését. Ugyanolyan 

hatékonysággal és lendülettel dolgozott ott is, szinte „augiászi” 

feladatot látott el. Amikor „kitakarította” az osztályt és jól mű-

ködő, modern egységet szervezett belőle, elérte a magyar 

egészségügy embertelensége, nyugdíjba vágták. Igazi magyar 

sors. 

 

MÉNESI LÁSZLÓ DR. visszaemlékezése 

1953-ban, amikor elvégeztem az egyetemet, behívtak katoná-

nak, és tiltakozásom ellenére csapatorvosként kellett dolgoz-

nom Kiskunfélegyházán. Időnként átvezényeltek más alakulat-

hoz rövidebb időkre, de alapvető szolgálati helyem nem válto-

zott. 

Állandóan kérvényekkel bombáztam a Honvédelmi Miniszté-

riumot, leszerelésemet kérve. Végül kaptam egy parancsot: sor-

som megbeszélésére jelentkezzem a minisztériumban – ponto-

san 1956. október 23-án. Az ismert események miatt nem soká-

ig foglalkoztak velem, hazaküldtek. Az alakulatomhoz nem 

utazhattam vissza, így bementem a Gyáli úti Honvéd kórházba, 
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ahol ismerős voltam, mert ott is eltöltöttem vezényléssel né-

hány napot-hetet. 

 A kórházi kollégák udvariasan fogadtak. Beálltam dolgozni, 

de továbbra is „bombáztam” a minisztériumot, hogy három évi 

katonai szolgálattal tekintsék kitöltöttnek kötelezettségemet. A 

megoldást végül az hozta, hogy 1957 elején írásban kellett nyi-

latkozni mindenkinek: továbbra is katona akar-e lenni, vagy 

sem. Természetesen nem írtam alá igenlően a kérdőívet, úgy-

hogy végül leszereltek. 

Visszatérve Gyál utcai kórházi tartózkodásomra, el kell me-

sélnem egy jelenetet, amelynek nagy hatása volt további életem-

re. Egy nap megjelent a sebészeten egy ismeretlen férfi. Gon-

doltam, illik az ismeretlen kollégának bemutatkozni. Tehát 

odamentem hozzá: 

– Elnézést, de véleményem szerint még nem találkoztunk, 

szeretnék bemutatkozni. 

Az illető nem más volt, mint dr. Szántó György, a hadsereg 

fősebésze, orvos-vezérőrnagy. 

Visszatérve a kronológikus sorrendre: amikor leszereltek, 

munkahely után kellet néznem. Legegyszerűbbnek tűnt a Köz-

ponti Katonai Kórház traumatológiai osztályán keresni munkát, 

ahol katonáskodásom idején megfordultam. El is mentem, és itt 

is udvariasan fogadtak, de azt mondták, hogy sajnos nincs civil 

státusuk, csak katonai. Én azonban azt mondtam: nemrég sze-

reltem le, és nincs kedvem újra mundérba bújni. Így hát hagytak 

dolgozni, de fizetést nem kaptam. Vártam, hogy valami majd 

csak kialakul. 

Egy szép napon váratlanul megjelent dr. Szántó György. Egy 

nagy szobába összehívták az egész orvosi kart. Én a többiek 

háta mögött húzódtam meg szerényen, de a belépő Szántó dok-

tor mégis meglátott, és megszólalt: 

– Ni, itt van a Ménesi Laci! Emlékszem rá a Gyáli utcai kór-

házból, ahol nagyon szorgalmasan dolgozott. Hallom, most itt 
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akar elhelyezkedni. Rendes ember, megérdemel egy helyet. Ve-

gyétek fel! 

Így hát most már hivatalosan is, némi pénzért, a traumatoló-

giai osztályon dolgoztam. Engem főleg a kéz sebészete érde-

kelt, de ha kellett, mentem az égési osztályra is, hogy abba is 

beleszagoljak. Abban az időben a röntgenezés még igen primi-

tív módon ment, szó sem volt modern készülékekről, képernyő-

ről. Egy idő után azt kezdtem érezni, hogy az alsó végtagjaimon 

furcsa bizsergések jönnek létre, sőt, mintha a bőröm is helyen-

ként elváltozásokat mutatna. Elgondolkoztam: nem kellene-e 

szakmát változtatni. 

Közben egyszer megkeresett Szilágyi Pali bácsi, a kórház fő-

sebésze, és rá akart beszélni, vegyem át az égési osztály vezeté-

sét. Be is osztott oda, úgyhogy ott folytattam a munkát. 

Egyszer egy beteggel át kellett mennem konzíliumba a plasz-

tikai sebészetre, és amit ott láttam, megtetszett. Addig-addig 

helyezkedtem, míg 1962-ben sikerült átkerülnöm a plasztikára. 

Nagyon jól éreztem magam az ott lévő orvosok, Ritoók Laci, 

Takács Miska és Zeto Pista között. Remek kollégáknak bizo-

nyultak, úgyhogy örömmel dolgoztam ott. Azon belül is főleg a 

kézműtétek vonzottak. 

A kórházi fősebész ismét rá akart beszélni, hogy térjek vissza 

az égésre. Szerencsére Szántó tábornok is értesült erről, és nem 

engedte, mondván, ne menjek oda, mert a végén még ott is be-

vezetem a plasztikát, pedig a kettő külön szakma. 

Végül 1974-ben felszólításra megpályáztam a Kun utcai kór-

ház égési osztályának megüresedett főorvosi állását, és végleg 

áttértem az égéskezelésre. 

Visszatérve a plasztikára: az ottani munka nagyon tetszett. 

Érdekes volt látni a továbbképző tevékenységet és abban részt 

venni. Egy idő után mi is kaptunk témát, hogy arról tartsunk 

előadást, ehhez a megfelelő képanyagot is, így ügyes kiselőadá-

sokat tartottunk a tanfolyamosoknak. Ezek a tanfolyamok jó 
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hangulatúak voltak, úgy emlékszem, mindenki nagy kedvvel 

vett részt bennük. 

Azután érdekes volt a németek filmezésénél is jelen lenni. 

Maga a filmezés előkészítése, a beteganyag kiválasztása és a 

filmkészítés tervezése is érdekes munka volt. Izgalmak is akad-

tak. 

Emlékszem arra az esetre, amikor egy nagy hasfali sérv műté-

tekor a hasfalból kimetszett hatalmas bőr-zsírdarabot te egy eré-

lyes mozdulattal belecsaptad a ledobóba. Mindenkinek elállt a 

lélegzete, hiszen az abból kipreparált irhalemezzel kellett a 

sérvkaput zárni. Egyedül Bori őrizte meg a lélekjelenlétét: teljes 

természetességgel kiemelte a ledobóból a bőr-zsírdarabot, nyu-

godtan lemosta, fertőtlenítette és ruhákba csavarta. Közben 

Körner folyamatosan filmezett. Arra gondoltam, hogy vajon úgy 

gondolja-e, hogy mindez természetes velejárója a műtétnek? De 

aztán úgy tudom, hogy te Lipcsében a vágáskor ezt a részt  

kiemelted. Mindenesetre félelmetes jelenet volt, ahogy mind-

annyian megdermedve álltunk, Bori meg odaballagott teljes 

nyugalommal, kivette a darabot a trutymóból, fertőtlenítette, 

lemosta, letakarta, és mindezt Körner filmre vette. Közben sen-

ki meg sem szólalt, olyan volt, mint egy némajáték, mindannyi-

an hallgatagon bámultunk magunk elé és egymásra. 

A filmezésről szólva el kell mondanom, hogy kiderült, 

Körner ugyanúgy szeret játszani kisvasutakkal, mint én. Neki is 

volt otthon egy terepasztala, csak sokkal nagyobb, mint az 

enyém, akkora, hogy a teljes szobát betöltötte, kúszva kellett 

bemenni a közepéig, ahol fel lehetett egyenesedni és elérni a 

kapcsolókat, amelyekkel mindent meg lehetett csinálni a vona-

tokkal. 

Az irodalmi referáló üléseken mindegyikünk beszámolt egy-

szer egy héten arról az egy vagy több közleményről, amelyet a 

reá kiosztott folyóiratokban ismertetésre érdemesnek gondolt. 

Én angol és német nyelvű folyóiratokat referáltam, elsősorban a 
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kézzel kapcsolatos cikkeket. 

Egyszer még valami könyvedhez nekem kellett összeállítani a 

szilikonok történetét, szóbeli megbízás alapján. Nem emlék-

szem már, melyik könyvedhez kellett. Amit erről az amerikaiak 

írtak, mindent feldolgoztam és leírtam. Akkor még azt hittük, 

hogy ez maga a csoda. 

 Külön színfolt volt a két távol-keleti aspiráns: az indiai or-

vosnő és An doktor, a vietnami kolléga. An doktor bejött hoz-

zám a védése előtti napon, mert éppen ügyeletes voltam, és 

kért, hogy írjam már le, hogy neki tulajdonképpen mit kell 

mondania: összefoglalót, vagy téziseket. Én írjam meg neki, 

mert ő nem tudja, hogy kell és mit kell. 

 „Nálunk most háború van!” – mondta mindig, ha valamit csi-

nálnia kellett, vagy kérdeztek tőle valamit. És ami érdekes, tá-

vozása után vagy 15 évvel is megkeresett egyszer, amikor már a 

Kun utcában dolgoztam az égésen, és megoperáltatta velem a 

szemhéjait! Nyilván öregedett, és nem tetszettek neki szemhé-

jának ráncai. 

Emlékezetemben felvillan még néhány humoros eset. 

 Arra is emlékszem, hogy egyszer eláztattam egy filmet. Be-

segítettem neked a fotózásba, és egyszer adtál egy előhívott 

filmet, hogy áztassam meg a kádban. Beletettem, és ráeresztet-

tem a vizet. Lehet, hogy a melegvízcsapot nyitottam meg, de 

tény az, hogy amikor kiszedtem a filmet a vízből, az makulátla-

nul üres volt. Lejött róla a képréteg. 

 Valaki volt nálunk hosszabb tanfolyamon, amikor egy beteg 

orrhátának bőrét pótoltad a homlokról vett lebennyel – úgyne-

vezett indiai módszerrel. Persze szokás szerint minden mérés, 

kirajzolás nélkül, egyetlen lendületes mozdulattal szabtad ki a 

lebenyt. 

– Hát ez csodálatos! – szólalt meg a kolléga. – Se mérés, se 

rajzolás, egyből kimetszi a lebenyt – és milyen csodálatos 

eredménnyel… 
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Mi meg hármasban Borival egymásra néztünk, mert tudtuk, 

hogy a lebeny nagyon keskenyre sikerült. Hát aztán kínlódtál 

egy sort. 

Egyszer meg egy nőbeteg műtéténél én asszisztáltam. Helyi 

érzéstelenítésben folyt a műtét, amikor a nő egyszer csak meg-

szólalt: 

– X. Y. volt katonatársa üdvözletét szeretném átadni! 

 – Én sohasem voltam katona! – válaszolt azonnal az ezredes 

úr! 

Vadászatra is többször elvittél bennünket. Erről hosszan tud-

nék mesélni, de azt mondtad, hogy ez nem fér bele ebbe a 

könyvbe. 

Azt viszont elmondom, milyen segítőkész voltál mindig. Csa-

ládostul két gyerekkel nyaraltunk egyszer fent Dobogókőn – 

éppen a csehszlovákiai bevonulás idején. Onnan át kellett volna 

mennünk a Balatonra, mert oda kaptunk beutalót. Te megtud-

tad, feljöttél értünk a kocsiddal, és levittél a budapesti Déli pá-

lyaudvarra. 

1974-ben kineveztek a Kun utcai kórház égési osztályának 

főorvosává. Érkezésemkor siralmas állapotokat találtam. Volt 

egy műtő, egy kötöző, egy teljesen üres hodály, amit intenzív 

részlegnek szántak – de abban még egy sem volt – és volt né-

hány kórterem. Ehhez volt rajtam kívül egy orvos, egy műtősnő, 

egy segédműtősnő és 7 nővér – 41 ágyra. Futkostam, ahova tud-

tam, hogy javítani tudjak a helyzeten. Sokáig semmi sem tör-

tént. Az égettek kezelése abból állt, hogy egy héten kétszer, 

maximum háromszor átkötötték, aztán ott feküdtek – és vagy 

meggyógyultak, vagy nem. A sarjakra bélyegeket ültettek rá, 

amelyek vagy megtapadtak, vagy nem. Nem is értem, hogyan 

lehetett égetteket a mi korunkban így kezelni. 

Aztán lassan kaptunk felszerelési tárgyakat. Jó hat év után 

létrejött az intenzív részleg, minimális felszereléssel. Volt egy 

nagyon lelkes belgyógyász doktornő, aki vette a fáradságot és 
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beszerezte az intenzív kezeléshez szükséges holmikat. A tevé-

kenység megindításához nővéreket is kellett szerezni, mert az 

adott hét közül egy volt csak képzett. Egyszóval szörnyű állapo-

tok uralkodtak. De hat év alatt sikerült valahogy elindítani a 

dolgot. 

Ha altatásra volt szükség, akkor valahonnan kérni kellett 

anaesthesiológust: vagy a III. sz. Sebészeti Klinikáról, vagy a 

Honvéd Kórházból, régi ismeretség révén. De primer, korai mű-

tétről altatásban szó sem lehetett. 

A doktorok száma csak akkor nőtt meg, amikor Balázs fő-

igazgató úr közbenjárására megkaptuk az „… és plasztikai se-

bészet” címet és hozzá 2–3 ágyat. De a kórterem nyolcágyas 

volt, ami annyit jelentett, hogy a haldokló betegek is ugyanott 

voltak, ahol a gyógyuló túlélők. Ez nemcsak pszichésen nem 

tett jót, de a keresztfertőzéseket is fenntartotta. Később sikerült 

külön szeptikus kötözőt kialakítani. 

Közben a Dunai Vasmű néhány égett emberét meggyó-

gyítottuk, mire a Vasmű átépíttetett egy szárnyat, kis kórter-

mekkel, vizesblokkal stb., úgyhogy korszerű részleggel bő-

vültünk. A végén sikerült egy főállású anaesthesiológusra is 

szert tenni, aztán két másik orvosra, sőt szakképzett nővérre is. 

Tehát ahhoz képest, ahogy indultunk, valami lett az osztályból. 

Egyszer csak kezdtek jönni olyan orvosok is, akiket nem is hív-

tunk, de valamilyen protekció révén szereztek maguknak plusz 

státust. Úgyhogy a végén rajtam kívül volt már vagy nyolc or-

vos. 

Aztán az újságban olvastam egy hírt, hogy: „…a III. sz. Se-

bészeti Klinika néhány kórterem árán befogadja a Kun utcai 

égési osztály néhány részlegét…” Hogy van ez? – gondolkod-

tam. Velem erről senki nem beszélt, nem tudtam, mit akarnak. 

Akkor szerencsére egy prominens hölgyet, aki a Főváros egyik 

élenjáró doktora volt, valami aprósággal megoperáltam. Meg-
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mutattam neki, mit ír az újság, és kérdeztem, mit gondol, milyen 

„részlegekről” van szó, amiket csak úgy át lehet tenni máshová? 

Akkor jött az ötlet, hogy az égési osztályt az István Kórházba 

kell áthelyezni. Küzdöttem is érte, még a Városi Tanács ülésére 

is elmentem és hozzászóltam: „Itt vagyunk a huszadik század 

végén, az égések kezelését egy európai fővárosban mégis csak 

tisztességesen kellene megoldani!” 

 Akkor valahogy elfogadták ezt a tervet, és ebből lett az, hogy 

a II. sz. Sebészeti Klinika teljes egészét megkaptuk az égési 

osztály számára. Ez azonban sajnos már csak nélkülem történt, 

mert engem 1997-ben nyugdíjaztak. A főigazgató megígérte, 

hogy én megvárhatom az átköltözést, de őt közben leváltották, 

így nélkülem történt minden. 

A tudományos munkámról szólva: új műtéteket vezettem be 

az osztályon, például a kombináltan égett kéz primer kimetszé-

sét és azonnali pótlását kínai lebennyel. A kézre a beteg alkarjáról 

ültettünk lebenyt, vagy ha ez nem volt lehetséges, akkor távoli 

lebenyt alkalmaztunk. 

Kimondtuk, hogy a kombinált égettek korszerű ellátása a 

primer műtétet jelenti, tehát 48 órán belül ki kell metszeni az 

elhalt szöveteket, majd lebenyplasztikával pótolni. Ugyanezt 

állítottuk az elektromos égésekre is. Az utóbbin a kimetszéskor 

el kell távolítani a fasciát és átmetszeni a ligamentumokat. A 

kézen végzett műtétet 1–2 nap múlva revideálni kell, az összes 

elhalt izmot kimetszeni és a sebet lebenyplasztikával fedni. Így 

meg lehet menteni a kezet. 

 Az alsó végtagon a primer rekonstrukcióhoz „reverse” lebe-

nyeket alkalmaztunk, hogy ne kelljen távoli lebenyt átültetni. A 

kéz égésekor is reverse lebenyeket alkalmaztunk, amelyeket a 

kézsebészek akkor még nem is ismertek. 

 A Kun utcai kórházban én lettem a „Tudományos bizott-

mány” elnöke, tehát nekem kellett a tudományos üléseket szer-

vezni, előadásokat rendezni. Mindannyian tartottunk időnként 
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előadást, és valamennyi égési és plasztikai tudományos ülésen 

szerepeltünk. Összességében körülbelül 300 előadást tartottam, 

ebből legalább 30–40-et külföldön, égési és plasztikai kong-

resszusokon. 

Stockholmban és Új-Delhiben még elnökségre is felkértek 

egy világkongresszuson, és jól fogadták az előadásaimat, így 

azt is, amelyben azt az emlőplasztikai eljárást ismertettem, ame-

lyet te jónak tartottál. Főleg a Német Demokratikus Köztársa-

ságban és Bulgáriában voltunk gyakran, de megfordultam Mad-

ridban is. Egyszer Angliában tartottam az égett kéz kezeléséről 

előadást. 

Összevissza talán 30 cikkem van, ami elég kevés. Írtam egy-

két könyvrészletet is az égésről, és a „Traumatológia, ortopédia 

stb.” című folyóiratnak hosszú ideig szerkesztőbizottsági tagja 

voltam. 

 

 

NÁDAI ENDRE DR. 

Régi ismerősként került osztályunkra akkor, amikor Ménesi 

László átvette a Kun utcai kórház égési osztályának a vezetését. 

Lelkes, szorgalmas orvosnak bizonyult, telve intuícióval. Ő ve-

zette be osztályunkon – ezzel Magyarországon is – a 

musculocutan lebenyek alkalmazását. Mindvégig adjunktusként 

dolgozott. 1996-ban az osztállyal együtt ő is átkerült a budai 

Tiszti Kórházba, és onnan ment nyugdíjba 2001-ben. Nyugdí-

jasként is tevékenykedik, részt vesz a Társaság életében, és ki-

bővíti eredeti hobbiját, az őstörténet-kutatást. 

 

 

NÁDAI ENDRE DR. visszaemlékezése 

Veszprémben kezdtem Penkov osztályán sebészkedni. Ez a 

kórház valamikor 400 ággyal rendelkezett, benne 100 ágyas se-
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bészettel, amelyben mindent csináltak a szájsebészettől az uro-

lógiáig. 

Aztán nejem Pesten kapott állást az Országos KÖJÁL-ban. 

El kell döntenünk, hogy menjünk, vagy sem. Ez volt 1967 

őszén. Ugyanazon év decemberében már a Honvéd Kórházban 

kaptam helyet a traumatológián. Dolgoztam, megszereztem a 

szakképesítést. 

Akkor megkeresett Novák János, az újonnan megalakult égé-

si osztály vezetője, hogy mennék-e hozzá dolgozni, mert csak 

egy Dagmar nevű orvosnő dolgozik mellette. Gondolkodási időt 

kértem tőle, mert meg szerettem volna tanácskozni a dolgot 

Záborszky doktorral, a traumatológia megbízott vezetőjével, de 

ő sajnos nem volt a városban. Ez egy csütörtöki napon történt. 

Mit tesz Isten? – hétfőn reggel én már az égésen dolgoztam, 

anélkül, hogy igent mondtam volna. 

A traumatológián többször operált Ménesi doktor és Donáth 

kolléga is. Tőlük láttam először lebenyplasztikát, keresztezett 

lábszárlebenyt, félvastag bőr szabad átültetését. 

 Az égésen mindig szükség van plasztikai sebészeti tudásra. 

Akkor én a plasztikai sebészeten elvégeztem egy egyhónapos 

továbbképző tanfolyamot. Könnyű volt oda járni, mert egy kór-

házban voltunk, nem kellett messzire mennem. 

1964-ben született a lányom. A szülést én vezettem le otthon, 

mert harmadik gyerekként gyorsan ment a szülés. A placentát 

bevittem a kórházba, és felhasználtam átültetésre. Meg is ta-

padt. 

Amikor Ménesi Laci megpályázta az égési osztály vezetését 

a Kun utcában, nálatok megüresedett egy hely. Akkor te szóltál, 

hogy van egy üres hely, van-e kedvem átmenni hozzátok. Azt 

hiszem, hogy ez egy ottani megbeszélés eredménye volt. Gon-

dolkodási időt kértem. Egy napig azon törtem a fejem, hogy 

most hívnak, most mehetnék, szeretnék is odamenni, ha most 

nem megyek és betöltik a helyet, akkor évekig várhatok. Így hát 
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mentem. Azt hiszem, ez 1975-ben volt. Döntésemben az is sze-

repet játszott, hogy azon az osztályon lényegében mindenkit 

ismertem. 

Bár ismerős voltam, azért mégis érdekesnek találtam az osz-

tály életét. Az emberek egyik fele Donáth pártján volt, a másik 

fele Takács Miskához húzott. Én nem tudtam, nekem állást 

kell-e foglalnom, de én nem éreztem a döntés szükségességét. 

Azután abból a szobából, ahol eddig mindannyian együtt vol-

tunk, Czeti és Donáth egy másik szobába költözött, én meg 

ottmaradtam Miskával. 

Miska jóban volt Borival, az készségesen kiszolgálta őt. A 

többiek meg úgy dolgoztak, ahogy tudtak. Bori okos nő volt, de 

– mint hallottam – Tónival ellenségesen állt szemben. Emlék-

szem Bori klasszikus mondásaira. Például ha valaki kért tőle 

valamit, akkor azt mondta: „Csak nem képzeli, hogy felállok?!” 

–, meg olyan is elhangzott műtét közben: „Maga ezt itt nem lát-

hatta!”. Bori tudta, hogy a főnököt hogyan kell kiszolgálni, és 

bár nem volt rossz műtősnő, az osztályon magát tartotta az első 

helyen lévőnek, másodiknak a professzort. 

Szóval ment a munka szépen. Sok mindent meg lehetett ta-

nulni. De voltak nehéz dolgok is, például hétfőn az új betegek 

felvétele. Az ebéd utáni vizitnél az ember még nem látta, melyik 

az újak közül az ő betege, mert a műtőben dolgozott egész dél-

előtt. A délutáni vizitnél aztán, a betegágynál megtudtuk, hogy 

ki kit fog megoperálni. Azonnal fel is szólították, mondja meg, 

hogy milyen műtétet végez a betegén, mondja el a műtéti tervet. 

Persze látni lehetett, hogy az illetőnek halvány fogalma sincs. Ak-

kor kegyelmet kapott és utasítást, hogy rajzolja ki a tervezett műté-

tet, és számoljon be. Az ilyenek azért edzették az embert. 

Amikor én odakerültem, hónapokon keresztül a professzornak 

asszisztáltam. Hogy ez tudatosan történt-e, vagy sem, azt nem 

tudom. De nagy előnye volt, hogy láttam, mit hogyan kell csi-

nálni, a lemosástól kezdve az utolsó öltésig. Jó iskola volt. 
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Azt most már tudom, így vénen – amikor magam is tanítok –, 

hogy ez a tanítási módszer jó annak, aki valóban tanulni akar. 

Aki nem akar, azzal úgy sincs mit tenni. Akiben van ambíció, 

annak figyelnie kell, hogy mit csinál az operatőr, közben kér-

dezhet is, de aztán amikor rá kerül a sor, már tudnia kell. 

Hát aztán volt a tohuvabohu. Zoltán János operált. Eltávolí-

tott valamit, aztán a környékről egy lebenyt ültetett a hiányba, 

annak helyére egy másik lebenyt fordított be, annak a helyére 

valahonnan valami bőrt ültetett szabadon – aztán nesze neked, 

nyomorult asszisztens, a végén írd le a műtétet, és rajzolj is 

hozzá a műtéti naplóba, mert úgy kell. 

Emlékszem egy Sikó Péter nevű kollégára. Rövid „vendég-

szereplése” volt nálunk, aztán lelépett, külföldre távozott, amit 

akkor úgy hívtak, hogy disszidált. Emlékszem egy műtéti leírá-

sára a Naplóban. Ott volt egy név, a műtő és az asszisztensek 

neve egy szűk rubrikában, alatta sok-sok üres hely, az alján va-

lahol a műtét részletes leírása: „L.a.op.Dupuytren” – azaz: 

„szabályszerűen végzett Dupuytren műtét”. Ennyi volt. 

Arra is emlékszem, hogy amikor eltávozott, a főnök panasz-

kodott, hogy elvitte a könyvtárából a három legjobb amerikai 

szakkönyvet. Mi pedig rájöttünk, hogy eltulajdonított egy cso-

mó fényképet és diát – legyen mit mutogatni kint, hogy ki-

ket/miket operált. 

Azt is emlékezetesnek tartom, amikor Jemenbe küldendő or-

vosokat toboroztak. Összehívtak a minisztériumba egy csomó 

embert. Az első körmondat az volt, hogy akinek valami problé-

mája van az úttal kapcsolatban, az jelentkezzék. Én rögtön fel-

raktam mind a két kezemet. Erre azt mondták, hogy köszönik, 

elmehetek, a többiekkel majd tovább tárgyalnak. Magamban azt 

mormoltam: megúsztam! – és kivonultam. Nem vágytam Je-

menbe, és nem is bántam meg, hogy nem kellett elmennem. 

Ekkor még nem voltam katona. Engem csak akkor öltöztettek 

be, amikor Ritoók Laci nyugdíjba ment. Akkor az a döntés szü-
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letett, hogy ha nem öltözik be közülünk valaki a helyére, akkor 

kívülről hoznak orvost – mert a hely katonai státus volt. Először 

Czetire „esett a választás”, de neki valahogy sikerült kibújnia, 

így kerültem én sorra. 

 

* * * 

 

A minisztériumok kedvező döntése alapján 1967-ben öt új 

munkatársat kaptam: két orvost, egy titkárnőt, egy műtősnőt és 

egy fotóst. Bemutatásukat ismét a hölgyekkel kezdem, de közü-

lük csak a titkárnőmről ejthetek szót, mert az újonnan kapott 

műtősnői helyen olyan sűrű volt a változás, hogy egyikről sem 

tudok külön megemlékezni, már csak azért sem, mert nem aka-

rom megsérteni azokat, akik kimaradnának a felsorolásból. 

EGYEDI ERZSÉBET 

töltötte be a titkárnői állást. Egyik jó barátom és vadásztársam, 

Zsámbor Ernő nevű nyugdíjas erdőmérnök a szokásos kártya-

parti közben egyszer csak azt kérdezte: 

– Igaz-e, hogy van egy üres titkárnői állásod? 

– Van – feleltem –, miért kérded? 

Erre elmondta, hogy a leánya barátnője éppen állást keres. 

– Mit tud? – kérdeztem. 

– Semmit. Gazdag parasztlányként nőtt fel. Leérettségizett, 

és utána nemsokára férjhez ment. Unatkozik a férje mellett, 

ezért szeretne dolgozni valamit. 

Két nap múlva már be is állt. Akkor derült ki, hogy valamit 

azért pötyögtet az írógépen és tűrhetően beszél angolul. Kide-

rült továbbá az is, hogy nemcsak a neve „Egyedi”, de ő maga is 

az! 

Munkába állás második napján, amikor megettem az általa 

felhozott ebédemet, megkérdeztem, nem akar-e velem jönni, 

mert korábban megyek le, valahol Budán van dolgom. Velem 

jött. 
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– A fene egye meg – fakadtam ki vezetés közben – elnéztem 

az irányt. Az előbb jobbra kellett volna letérnem. 

 – Mint a lovak. Arra megy, amerre a feje billen! – kom-

mentálta Erzsike. 

Kiváló munkaerőnek bizonyult. Megtanult jól és precízen 

gépelni, nemcsak a magyar, de az angolon kívül a német szöve-

gek leírását is rá lehetett bízni. Kiderült, hogy a gimnáziumban 

néhány évig németet is tanult. Pedig én diktafonnal fogalmaz-

tam, és neki hallás után, arról kellett a szöveget leírnia. 

Egyedül vitte az egész bonyolult különlenyomat-gyűjtési 

rendszert. Nemcsak a kérőlapokat címezte és küldte el, de a 

kartotékrendszert is írta és rendezte. Ő állította össze és gépelte 

le könyveim és cikkeim bibliográfiáját, és ez nem volt kis mun-

ka, mert például csak a Bőrpótlás atlasz 1440 irodalmi adatot 

tartalmazott. És tette ezt precízen, gyorsan és hibátlanul. 

Az „egyediségét” mindvégig fenntartotta. Ha kértem, hívjon 

fel vadászati ügyben egy bizonyos tábornokot a Honvédelmi 

Minisztériumban, akkor ez így hangzott: 

– Zoltán professzor úr keresi X. Y. tábornok elvtársat! 

 Mindeközben félelmetesen infantilisen viselkedett. Gépelés 

közben olykor – bárki volt is a szobában rajta kívül – élesen 

füttyentett, mint egy suszterinas – ahogy mondani szokás. Ami-

kor ki akart menni a szobájából vagy az enyémből és az ajtónál 

szembejött vele véletlenül valaki, akkor magasra emelt térdek-

kel helyben futott, amíg az illető ki nem tért az útjából. 

Ritoók egyszer a visszafojtott nevetéstől pukkadozva nyitott 

be a műtőbe. Amikor szóltam, hogy beszélhet, mert a beteg al-

szik, kirobbant belőle a történet. (Ehhez előre kell bocsátanom, 

hogy a magánbetegeimről – mert 1976-tól jogom volt magán-

praxist folytatni – külön kis kartonlapon vezettem a beteggel 

kapcsolatos adatokat és megjegyzéseket. A kartonon fent állt a 

beteg neve, alatta a lakáscím, telefon, majd üres hely a feljegy-

zéseknek. Aznap a műtőbe készülve, átadtam Erzsikének egy 
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ilyen kartonlapcsokát és hozzátettem: „Kérem, hívja fel ezt a 

beteget, és kérdezze meg, hogy van!) 

Nos, Ritoók a következőnek volt tanúja. Erzsike felvette a 

kartonlapot, tárcsázott, majd amikor a hívott fél felvette, meg-

kérdezte: 

– Fürst Sándor? 

Feltevésem szerint Erzsike szeme a név alá csúszott, a lakás-

címet olvasta be. A válasz természetszerűleg tagadó volt. A 

nemleges választól Erzsike roppant határozott lett: 

 – Hogyhogy nem? A főnököm ideadta ezt a cédulát, amin az 

van, hogy Fürst Sándor. Akkor maga Fürst Sándor, és mondja 

meg, hogy hogy van?! 

Erzsike nyugdíjazásom után még két évig dolgozott, aztán – 

úgy látszik – nem tetszett neki a helyzet, és nyugdíjba ment. 

 

 

EGYEDI ERZSÉBET visszaemlékezése 

Én úriasszony voltam ugyebár, nem dolgoztam. Különleges 

képzettségem sem volt, csupán gimnáziumi érettségi. Nem me-

hettem el akárhová dolgozni, amihez speciális képesítés kell, de 

volt ismeretségem. Egyrészt a Riesz Ede, másrészt Zsámbor Er-

nő bácsi. (A szerző megjegyzése: Riesz Ede ortopéd főorvos 

volt, barátom és vadásztársam, Zsámbor Ernőt pedig fentebb 

már bemutattam.) Ők mondták, hogy professzor úr kapott nem 

tudom én mennyi státust, hogy a továbbképzést folytathassa. 

Márpedig ehhez titkárnő is kell. Próbáljam meg – biztattak. 

 Nem teljesen ismeretlenül állítottam be, tudtam, senki sem 

szeret maga mellé venni egy abszolút ismeretlent, a semmiből 

jött illetőt, jobb, ha valaki ajánlja. Hát így történt. 

 1968. január 1-jén kerültem az osztályra. Akkor professzor úr 

éppen valahol külföldön volt. Ki voltam szolgáltatva a főműtős-

nőnek, Borinak, meg a főnővérnek, Ancinak. Meg kell monda-

ni, borzasztóan viselkedtek velem. Betolakodónak néztek, nem 
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tudták, honnan kerültem oda, nem az ő ismeretségi körükből, 

nem az ő részükről. Így aztán el nem mondhatom, milyen undo-

kok voltak. 

 Az orvosok nem. Azok jöttek-mentek, csak távolról nézeget-

tek. Egy, aki tűrhetően kedves volt és visszaköszönt, az a 

Sülleiné volt, a raktáros nővér, aki viszont később meg-

bolondult. 

Kínlódtam, amíg a professzor úr vissza nem jött. Mindenki 

számára nyilvánvalóan kijelölte, hogy mi is az én dolgom. Ak-

kor a többiek is kezdtek elfogadni. Végül Borival is egészen jó-

ba lettem, meg a többiekkel már előbb. Talán alkalmazkodó 

természetem is segített. 

Azért elmondom az Ancinak egy jellemző hülyeségét. Mivel 

olyan nagyon senki sem beszélgetett velem, nehezen tudtam tá-

jékozódni, nem ismertem a világon senkit. Megkértem Ancit, 

ugyan diktálja már le nekem a neveket, akik itt dolgoznak, hogy 

megtanulhassam. 

– Anyukám – válaszolt –, a Honvédségnél vagy, nem tudod? 

Itt nem csinálnak leltárt, meg névsort. Ez titkos anyag! 

Ez még az elején történt. „Jézusom, hová kerültem?! – rémül-

tem meg. – Titkos anyag!” Na aztán minden félévben három-

szor leadtuk a szappanutalványért az összes nevet. Egy ilyen 

nyavalyás szappant is úgy adtak, hogy a főorvosnak alá kellett 

írni a kérvényt, hogy mindenki kapjon havonta egy szappant. 

Ez volt a kezdet kezdete. Akkor lassan beindult a működés. 

Leginkább gépelnem kellett. Az ügyintézések közül legjobban a 

betegeket szerettem fogadni. Az rettentő szórakoztató volt. El-

mondhatom, hogy a 21 év, amit ott töltöttem, végig nagyszerű, 

remek szórakozás volt. Lehet, hogy nem mindenkinek, de ne-

kem igen! 

Hála Istennek, a főnököm aztán olyan volt, amilyen nincs 

több! Szembe dicsérem, de hát ez így volt. Csak egyetlen egy-

szer figurázott ki, különben a 21 év alatt soha meg nem bántott. 
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(Amiket hallok másoktól, hogy hogyan viselkedik a főnöke, hát 

ez az osztály a mennyország volt a többiekhez képest!) 

De a többiek is, az orvosok is aranyosak voltak, helyesek. 

Nagyon sok érdekes eset történt a 21 év alatt. Nagyon jók vol-

tak például a kirándulások. Életem legeslegjobb pörköltjét egy 

ilyen kiránduláson ettem. A professzor úr kivitt bennünket az 

egyik vadászterületére, Gödöllő környékére, mert éppen volt két 

vendég, egy kubai, meg egy vietnami. Egyúttal meg volt oldva a 

vendégeskedés, mert illett ezeket a külföldieket meghívni. 

Ment az egész osztály. A hajnalban lőtt szarvasborjúból fő-

zött a vadászház gazdasszonya pörköltet. Jó bor is volt hozzá, 

de az nem érdekes. A pörkölt az valami fenomenális volt, cso-

dálatos. Mindenkinek nagyon ízlett. 

Szórakozásul még galamblövészetet is lehetett tanulni. Ren-

geteg hamutartófélét lőttünk szét, vagy agyaggalambot?! Visz-

szafelé pedig énekeltünk a buszban. A Takács Miska meg én 

tudtuk a legszebb magyarnótát. Szegény Miska! Nagyon tehet-

séges orvos volt, mindenki szerette. Rettentő barátságos volt 

mindenkihez, a legutolsó kiskatonához is. Őrült nagy dumája 

volt, ami érdekes módon akkor nem működött, ha hivatalosan 

kellett beszélni vagy előadást tartani. Leírni nem kell neki – 

mondta –, tud ő olvasás nélkül is beszélni, de ha közönség előtt 

kellett megszólalnia, akkor megbénult. Nem tudott jól előadást 

tartani, szellemessége, könnyedsége eltűnt. 

A többi orvos… hát ugye volt a professzor úr, utána nagy 

semmi, aztán kezdődtek a többiek. Mindegyik valamiben jó 

volt, de olyan, aki mindenben!… meg nyelveket beszél, föllépé-

se van, kiváló kézügyessége, első osztályú fogalmazása, meg 

készsége a könyvíráshoz, meg a rettenetes szorgalma – ilyen 

nem volt, csak egy. Manapság már nem találkozik ennyi minden 

egy emberben. 
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Ezt azért mindig mondtuk, mert a főnöknek is voltak hibái. 

De utána hozzátettük, hogy lehet, de még mindig messze maga-

san különb a többinél. 

Jó, hát ha akarni tetszik beszélek a hibákról is! Hát ugye mi-

vel magasan felettünk volt, tudásban meg mindenben, nemigen 

törődött az osztállyal. Most eszembe jut, például, hogy egyszer 

jött valami német orvos, vagy kettő. Igazi porosz népség volt, 

kimért, elegáns urak. Ez akkor volt, amikor a professzor úr ép-

pen mindenkit megajándékozott két darab fácánnal. Ezek lőtt 

fácánok voltak a nyakuknál szépen összekötve. Hevertek min-

denütt a szobákban, az orvosi szobában, a műtősnői szobában, 

a nővérszobában nyolc is. Minden tele volt fácánnal, hullott a 

tolluk is.  

A németek akárhová fordultak, minden tele volt fácánnal. A 

műtőben persze nem volt fácán, de volt a fogas alatt, az íróasz-

tal alatt. Nagyon sokat nevettünk azon, hogy a németek milyen 

pofát vágtak. 

Ott a Ritoóknak, az adjunktusnak kellett volna rendet tartani, 

az meg az ismert okokból megint csak nem törődött semmivel. 

Tehát tulajdonképpen mindenki azt csinált, amit akart. Ennek 

ellenére működtünk rendesen, gyönyörű műtéteket csináltunk, 

és a lényeg azért megvolt. 

 A professzor úr úgy gondolta, hogy ő világhíres plasztikai 

sebész, a magyar szakma atyja, nem az ő dolga, hogy a tiszta-

sággal törődjön, meg hogy ne kanászodjanak el, meg hogy a fő-

nővér ne menjen el csavarogni munkaidőben. Valójában a sze-

rencsétlen másodfőorvosok voltak a hibásak, azokat kellett vol-

na megrendszabályozni. Ezt mi így gondoltuk, de ugyanakkor 

azért nekünk jó volt, hogy mi nem voltunk megrendszabályozva. 

Az biztos, hogy magunk alatt vágtuk volna a fát, ha azt a rette-

netes nagy rendet kivívjuk. 

Például a Miska, az nem írt soha kórlapot. Olyan elmaradásai 

voltak, hogy nem tehetett mást, fogta, széttépte a kórlapot, el-
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tüntette. Hála Istennek nagyon ritkán került arra sor, hogy va-

lamilyen külső megkeresésre elő kelljen venni az öt- vagy hat-

éves beteganyagból kórlapmásolatot, egyebet. Ezek után nem 

hiszem, hogy Miska kórlapjait valaha is elő tudtuk volna szed-

ni. Akkoriban a szekrények nem voltak bezárva, mert még nem-

igen voltak lopások. Ha valamit kerestem, mentem sorra, és az 

összes szekrényt végigkutattam kórlapokért. Akkor láttam, mi 

minden van a szekrényekben. Kórlapok össze-vissza, köztük 

sütemények – penészesen. Borzalmas rendetlenség volt. 

 Ezt kellett volna egy kicsit kordában tartani. Én sem vagyok 

az a német típus, akinél az adminisztráció tökéletes, de sokszor 

felháborodtam. Én szívesen megcsináltattam volna, de én nem 

parancsolhattam nekik. Hogy most hogy van, a számítógépek vi-

lágában, azt nem tudom, azt megúsztam, meg aztán nem is sze-

rettem volna már megérni. 

 A külföldi látogatók is sajnos mind a professzor úrra szo-

rultak, mert a doktor urak nem voltak hajlandók egyikkel sem 

nagyon foglalkozni, kivéve egy nyugat-németet, akitől reméltek 

valamit. A kelet-német nem volt érdekes. Azután a vietnami 

professzor, akinek nem tudom a nevét, talán fél évig volt ná-

lunk. Roppant szerény ember volt, de kiválóan beszélt sok 

nyelvet, még talán oroszul is. És hihetetlenül szorgalmas ember 

volt. Csodáltam, hogy elkérte a professzor úrtól a drága könyve-

it, és kézírással rengeteget kimásolt belőlük. Rajzokat is. Azt 

csinálta állandóan. Szerintem igen nagy tudású valaki volt, de a 

nyavalyás orvosok nem foglalkoztak vele, csak azért, mert nem 

tudtak vele beszélni. Ez meg olyan szerény volt, hogy senkire 

nem oktrojálta rá magát. Ezért a viselkedésért nagyon elítéltem 

az orvosokat. 

Lillykére, az indiai aspiránsra is jól emlékszem. Elhanyagolt 

volt. Zoknit nem hordott abban a gumitalpú papucsban vagy 

szandálban, amiben járt. Mi megmostuk a lábunkat, ha bejöt-

tünk az akkoriban szörnyű poros Róbert Károly körútról, de ő 
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nem. Mesélték, hogy két gyereket szült ittléte alatt a János Kór-

házban. Az ottani főnővér elpletykálta, hogy csak úgy tudták 

megfürdetni, hogy többen lefogták, ő meg visítozott, nem akart 

megfürödni a szülés előtt, mert az az ő kasztjában tilos. Igaz-e, 

nem tudom, de így mondták. Hogy a két aranyos gyermekével 

vajon mi lett, sejtelmem sincs, mert tudtommal Lilly meghalt. A 

férje is helyes volt. 

A másik, a vietnami An doktor az meg olyan parfümöt hasz-

nált, hogy ha nekem valamit diktált a gépbe és ott állt mellet-

tem, akkor ki kellett mennem hányni. Nem bírok bizonyos illa-

tokat, mint például a Vörös Moszkva. Különben olyan volt, 

hogy: „… jaj, Isten bocsássa meg nekem, hogy élek…”, de ez-

zel a magatartással a világon mindent ki tudott harcolni magá-

nak, még a kandidatúrát is. Állítólag Vietnamban valami nagy 

sarzsija volt és még a lányát is Magyarországon taníttatta. Meg-

tévesztő ezeknek a keletieknek a modora. 

Amikor oda kerültem, Bori volt a főműtősnő. Volt közben 

még egy pár műtősnő, jöttek-mentek. Ili, aki most is megvan 

még, akkor került oda, amikor a fia (Tamás) születőben volt, aki 

most már 28 éves. Azért jött át a Balesetiről, mert ott röntgen-

nel dolgoztak, ő meg terhes volt. Irtó vidám teremtés volt, még 

a Bori is szerette. Ilit nem érdekelte a pénz, mert a férje jól ke-

resett. Ő mindig hálás volt Borinak, mert odavette, és jó helyre 

került, mert – ami neki a legfontosabb volt – onnan hamar el 

lehetett menni. Elmehetett, amikor a gyerek miatt, óvodába pél-

dául, kellett. Így aztán egy jó darabon nagyon jól megvoltak 

egymással. 

Ilike állandóan azon morfondírozott, hogy mit fog csinálni, 

ha majd ő lesz egyszer a főműtősnő. Mert „ami itt van, az egy 

kupleráj”, mindenki mászkál összevissza, olyan cipőben, ahogy 

akar!”. Elég sokat kellett neki várni, amíg kezébe került a hata-

lom, de olyan mértékű soha nem lett, mint a Borié, ahhoz egyé-

niség is kellett. 
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Bori úgy ment el, hogy nem is köszönt senkinek, még a Mis-

kának sem. Nem is búcsúztatták, mert akkor már vagy egy éve 

nem is beszélt senkivel, se a beosztottjaival, se velem, csak a 

Miskával. 

Ilike rábeszélésére jött oda Bori halála után Csiri. Ilivel 

együtt mentek át a Tiszteibe, de nem sokáig volt ott. Harmoni-

kus együttes volt Ilivel. Az orvosokkal mind a kettő pattogott, 

de nem vették tőlük rossz néven. Csirit nyugdíjazásakor hosszú 

verssel, szépen búcsúztatták. 

Én 1991-ben mentem nyugdíjba. Túldolgoztam az éveimet, 

de igyekeznem is kellett, hogy minél több szolgálatom legyen. 

Így is csak 21 szolgálati évem volt a nyugdíjhoz, ami összegben 

igen kevés is lett, de megélek. 

A nyugdíj után bizony hiányzott a kórház, gondolom, min-

denkinek hiányzok. Dolgozok én most is, mégpedig hasonlót, 

mint amit csináltam, mert a professzor úr cikkeit át kellett ol-

vasnom, amikor gépeltem, és olyanokat észrevettem, amit most 

foglalkozásszerűen csinálok: könyveket korrigálok. 

 

 

DONÁTH ANTAL DR. 

Kórházunk traumatológiai osztályáról került át hozzánk, szak-

képesített sebészként és traumatológusként. Képességeinek 

megfelelő eredményeket ért el munkájával. Néhány új műtéti 

eljárást dolgozott ki, és elsőként vezetett be hazánkban több, az 

irodalomból megismert új műtétet. 

Remek kézsebészeti témájú disszertációjával 1984-ben el-

nyerte a „tudományok kandidátusa” akadémiai fokozatot és 

1986-ban megkapta az Orvostovábbképző Egyetem docensi ki-

nevezését. Felkérésemre megírta a Bőrpótlás atlasz című köny-

vemhez a kézsebészeti fejezetet. 

Több funkciót is átvett még aktív koromban. Lemon- 

dásom után ő lett az Acta chirurgiae plasticae nemzetközi  
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folyóirat szerkesztőbizottságának tagja. Átvette a Magyar 

Plasztikai Sebészek Társaságának elnökségét is. 1986-ban, 

meglepetésemre szívmelengető levélben mondott nekem köszö-

netet mindazért, amit szerinte az én segítségemmel ért el. Leve-

le alapján először éreztem, hogy tettem valamit a fiatalok előbb-

re jutásáért. 

Takács egészségének megromlása miatti nyugdíjazása után – 

amely egybeesett saját nyugdíjazásommal – természetesen őt 

terjesztettem fel a Minisztériumba utódomnak. Kineveztetése 

nem volt egyszerű, mert amikor én kértem nyugdíjazásomat, 70 

éve koromban, ő már 54 éves volt, amikor katonai állományba 

kellett vinni, pedig ez a kor közel volt a hivatalos tiszti nyugdíj-

korhatárhoz. 

Most, hogy e sorokat írom, ő is éppen a nyugdíjazás előtti 

„sétáló idejét” tölti. 

 

DONÁTH ANTAL DR. önéletrajzi beszámolója 

Ötödéves medikus koromban – lévén az Egyetem a Múzeum 

környékén – rendszeresen jártam a Múzeum körúti orvosi antik-

váriumba. Orvosi könyveket nézegettem, ha volt pénzem, vet-

tem is. Ott találkoztam a kétkötetes „Érczy–Zoltán”-nal, amely 

a mai napig megvan. Rácsodálkoztam: ilyen is van, hogy plasz-

tikai sebészet? Eddig erről nem is hallottam. Az egyetemen nem 

tanították, hallani meg nem volt honnan erről a szakmáról. 

Miután tudtam, hogy valamilyen sebész leszek – ezzel az el-

hivatottsággal kezdtem egyetemi tanulmányaimat – most szem-

betalálkoztam ezzel az ismeretlen szakmával. Forgattam, néze-

gettem a könyvet. Elvégeztem az egyetemet, aztán elkerültem 

Miskolcra, ugyanabba a kórházba, ahol te is kezdted, volt főnö-

köd, Tóth tanár úr osztályára. Akkoriban szakkönyvek nem vol-

tak, így időnként elővettem ezt a könyvet. 

Végzés után (1960) be kellett vonulnom féléves katonai 

szolgálatra. (Később ez már egy év lett. Nekünk azért volt csak 
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fél év, mert mi voltunk az az utolsó korosztály, amelyiknek az 

első és a második egyetemi év után, a nyári szünetben egy hó-

napot gyalogsági kiképzéssel kellett töltenie.) 

 A hathetes tartalékos tiszti kiképzés után engem szerencsém-

re a Honvéd Kórházba küldtek, nem pedig csapathoz. Abban az 

időben a Honvéd kórháznak olyan szakmai reputációja volt, 

hogy még én, a kezdő is tudtam, hogy a Honvéd Kórház szak-

mailag a csúcson van, szellemi kapacitása miatt. 

Boldogan töltöttem el csaknem fél évet a kórházban: három 

hetet az általános sebészeten, a többit a traumatológián, ahol 

alkalmam volt a plasztikai sebészetbe is beleszagolni, mert ál-

landó konziliáriusa Zoltán János volt. Időnként átjött, részint 

tanácsot adni, részint operálni. Láttam, hogy miket csinál, és 

amit láttam, nekem nagyon tetszett. 

 Aztán visszakerültem Miskolcra. A gyermeksebészeten dol-

goztam, amelynek sok plasztikai sebészeti vonatkozása van, 

égést és sérüléseket is kellett kezelni. Ez azért tett jót nekem, 

mert az a bizonyos atraumatikus technika, amit később hirdet-

tünk, ott ugyanolyan fontos volt, finom műszerekkel dolgoztunk 

stb. Egy év alatt megszerettem a szakmát. 

A sebész szakvizsga érdekében vissza kellett mennem az ál-

talános sebészeti osztályra, Tóth tanár úrhoz. Szakmailag jól 

éreztem magam Miskolcon, de családom és lakásom Pesten 

volt, tehát igyekeztem visszakerülni. 

Abban az időben, 1961-ben Borsod-Abaúj megye egész-

ségügyi szempontból úgynevezett „zárolt megyének” számított. 

Privilegizált iparvidék volt, mesterségesen felduzzasztva, kellett 

az orvos. Engem is a végzés után indokolás nélkül Miskolcra 

küldtek le. A szakmát is kijelölték: engem például kórboncnok-

nak küldtek le, és nagy stiklikkel sikerült csak átlavíroznom a 

sebészetre. 

Nagy szerencsével sikerült visszakerülnöm Budapestre, 

méghozzá a Honvéd Kórházba. Onnan is csak úgy jöhetett el 
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valaki, ha helyettest állított maga helyett. Egy Béres Karcsi ne-

vű kolléga az egyetemre akart menni, szájsebészetet tanulni. 

Mivel tudta, hogy én nem szívesen vagyok Miskolcon, engem 

kért meg, hogy álljak be a helyére. Ezt aztán nagy nehezen sike-

rült is elintéznem. 

A Honvéd Kórházban az akkori fősebész, Szilágyi Pali bácsi 

katonai szolgálatom idejéből még emlékezett rám, és kérésemre 

a baleseti osztályra helyezett. Ennek örültem, mert a baleseti 

sebészetet sokkal színesebb szakmának tartottam, mint az álta-

lános sebészetet, amely akkor még lényegében hasi sebészet 

volt. Mindig érdeklődő voltam, és a traumatológia nagyobb vál-

tozatosságot kínált. Vonzott a helyreállítás lehetősége is, a pri-

mer is, meg a későbbi is. A műtétek zöme közvetlen sikerél-

ményt jelentett, különösen, ha az embernek sikerült „összerak-

ni” a sérült végtagot. A csonkító műtét nekem nem sikerélmény. 

Öt évig dolgoztam a traumatológián, közben megszereztem a 

sebészeti és a gyermeksebészeti mellé a traumatológiai szakor-

vosi diplomát is. 

Sűrűn találkoztam ott Zoltán professzorral mint konziliárius-

sal, és néztem a műtéteit. A helyreállítás iránti vonzalmam erő-

södött. Végignéztem a vizsgálattól a kötözésig mindent, még az 

utókezelést is. Egyszer adódott olyan eset, amikor elsődleges szö-

vetpótlást kellett végezni egy sérültön. Hívtuk Zoltánt. Én pre-

zentáltam a beteget. Ő elmondta, mit kell csinálni, majd rám né-

zett, és megkérdezte: 

– Meg tudod csinálni? 

Amikor azt mondtam, hogy igen, otthagyott és én megcsinál-

tam. Aztán bemutattam az eredményt. Ezután tanácsait kérve 

egyre nagyobb műtétekre vállalkoztam. 

Kezdtem a kézsebészetet is csinálni. Erre alapvető vonzalom 

élt bennem, lévén finom és aprólékos műtét. Akkoriban a kéz-

sebészet még a plasztikán belül volt, nem önálló szakma. Ezt az 

Érczy–Zoltán szerzőpáros könyve is igazolja. Zoltán az első 
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volt Magyarországon, aki megfelelő színvonalon operált kezet. 

Miután munkaigényes, én elkezdtem az osztályon kezeket ope-

rálni – a kollégáim meg szívesen rám hagyták. Annyira beledol-

goztam magam, hogy én lettem a baleseti osztály kézsebésze. 

Akkortájt jelent meg Kós könyve mint az első magyar kézsebé-

szet. Ebből sokat lehetett tanulni, és megpróbáltam a tanultakat 

a gyakorlatban is alkalmazni. 

Telt az idő. Egyre inkább kialakult bennem az a bizonyosság, 

hogy helyreállítással akarok foglalkozni, bár a baleseti sebészet 

többi része, főleg az életmentő műtétek is vonzottak, de szá-

momra mégis a helyreállítás volt az igazi. Amikor erre a konk-

lúzióra jutottam, megkerestem Zoltán professzor, és elmondtam 

neki, hogy plasztikai sebész akarok lenni. Sajnos akkor nem 

volt üres helye. Másfél év múlva, 1967-ben az osztályt bővítet-

ték, kapott két orvosi státuszt, és az egyiket én tölthettem be. 

Hiába volt három szakvizsgám is, ezen a szakterületen kez-

dőnek bizonyultam. Az osztályon szokás szerint a műtétek túl-

nyomó többségét Zoltán János végezte. Volt egy nagy műtőte-

rem, benne két asztal. Zoltán mintegy egyszerre operált mindkét 

asztalon. Ez úgy történt, hogy amikor az első műtét vége felé 

járt, a másikon az egyik asszisztens előkészítette a következő 

beteget, még az érzéstelenítést is megkezdte, vagy akár be is 

fejezte. Zoltán befejezvén az első műtétet, átöltözött, kesztyűt 

cserélt, és máris operálta a második beteget. 

Abban az időben a műtéteink 90%-át helyi érzéstelenítésben 

végeztük, még nagy műtéteket is. Több okból történt így: egy-

részt, mert nem kellett feltétlenül altatni, jól és kíméletesen tud-

tunk érzésteleníteni; másrészt azért, mert az anaesthesiológia 

mint szakma akkor volt még csak kialakulóban. Az egész Hon-

véd Kórházban összesen két anaesthesiológus volt. Ez a két ki-

váló szakember, Wittek és Giacinto rakta le tulajdonképpen a 

magyar anaesthesiológia alapját. 
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Mint mondottam, Zoltán János percnyi megállás nélkül vé-

gigoperálta a délelőttöt. Ez jól meg volt szervezve, és min-

denkinek öröme telt benne. Rengeteget lehetett tanulni belőle. 

Én kezet operálhattam, mert abban gyakorlatom volt. Egyéb-

ként az első két évben megfigyeléssel tanultam a plasztikai se-

bészetet: vagy mint asszisztens közelről, vagy a „partról” mint 

néző. 

Zoltán János elve egyébként az volt, hogy „ez olyan szakma, 

hogy ha valakinek van tehetsége, akkor ha lát egy jó plasztikai 

sebészt dolgozni akkor megtanulja a műtétet; ha nincs tehetsé-

ge, akkor soha az életben nem fogja megtanulni!”. 

Aztán fokozatosan kaptam műtéti lehetőségeket, akárcsak a 

többiek. Volt két idősebb kolléga, akik régebben ott dolgoztak 

már. Ők többet operáltak. Az idő múltával valahogy több lett a 

munka, nem tudom, tulajdonképpen mitől. De annyi lett, hogy 

mindenkinek operálnia kellett, ha már a megfelelő színvonalat 

elérte. Kialakult a csapat, amelynek mindegyik tagja megkapta a 

neki megfelelő műtéteket. Zoltán már csak a legnagyobb műté-

teket végezte el, a többit kiosztotta aszerint, hogy kit tartott al-

kalmasnak annak elvégzésére. Kimondva soha nem volt, hogy 

„Te, fiam, ezt már tudod és csinálhatod!”, mindenki tudta, hogy 

ha kiosztottak rá egy műtétet, akkor arra alkalmas. 

A szakmai munkarend az volt, hogy minden délután megbe-

széltük a következő nap műtéti programját: kin milyen jellegű 

beavatkozást kell végezni. Ez akkor is így történt, amikor még 

Zoltán operált egyedül, mert elmondta, hogy mit fog csinálni és 

miért. Később, amikor a feladatok megoszlottak, akkor is el-

mondta, mit kell csinálni, miért és hogyan – és akkor ehhez tar-

tottuk magunkat. Persze mindenkinek volt tanácskozási joga, 

véleményt nyilváníthatott, és ha véleményét meg tudta védeni, 

akkor azt tehette, amit elgondolt – akkor is, ha Zoltán vélemé-

nye más volt. 

 A nagy szakmai tevékenység mellett tudományos munka is 
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folyt, ez jellemezte az osztály működését. Zoltán János előtt 

olyan tudományos ambíciók voltak, ami ránk nézve is kötelezett-

ségként hatott, erkölcsileg is, meg azért is, hogy mindenki elér-

jen bizonyos tudományos eredményt. Zoltán személy szerint 

kijelölte mindenkinek a kutatási területét. Mindenki megkapta, 

mivel foglalkozzon, minek nézzen utána, mivel készüljön fel a 

szakmai összejövetelekre, kongresszusokra. A kiadott feladaton 

túl ki-ki érdeklődése, ambíciója szerint képezte magát, mert a 

tudományos munka a kezdő számára tanulást jelentett. 

Részemről az első évek azzal teltek, hogy a főnök szobájában 

lévő irdatlan tudományos anyagot, a különlenyomat-gyűjteményt 

áttanulmányoztam. Két szekrényre való olvasnivaló volt, és bár 

túlzás lenne azt állítani, hogy mindent végigolvastam, de majd-

nem! Ami fontos volt, azt mind elolvastam. Jegyzeteket is ké-

szítettem, amelyekkel végül a könyvespolcom is megtelt, de 

mindvégig megőriztem. Most, nyugdíjasként kezdem – fájó 

szívvel – elrendezni. 

 Zoltán Jánostól mindig lehetett tanácsot kérni, megbeszélni 

az olvasottakat. Önálló tudományos munkát végezni megint 

csak a fokozatosság elve alapján lehetett, kinek-kinek a szakmai 

teljesítménye, képessége és ambíciója szerint. Módja volt elő-

adásokat, közleményeket is produkálni. Ebben Zoltán fontos 

kontrolláló szerepet töltött be, minden munkát lektorált, nem-

csak szakmailag, de nyelvhelyesség szempontjából is, ami nagy 

segítség volt. Az előadásokat is le kellett írni, hogy javítani le-

hessen. Én ma is leíratnám, mert rengeteg hibát lehet tapasztal-

ni a szabadon előadóknál, elsősorban a magyar nyelv kerékbetöré-

sét. 

 Így indult a tudományos tevékenység, amiben magam részé-

ről nagy lökést jelentett az, hogy 1971-ben sikerült kijutnom 

Angliába, a „vasfüggöny” idején. 

A British Council hirdetett meg egy „European Traveling 

Scholarship” elnevezésű ösztöndíjat, amit évente három fiatal 
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európai plasztikai sebész kaphatott meg. Az illetők maguk vá-

laszthatták ki, hogy melyik intézményben akarnak tanulni. A 

British Council 100 fontot adott, ebből kellett megélni. Emellett 

nekem volt – az akkori lehetőségek szerint – 20 saját dollárom 

is. 

Így alkalmam volt East Grinsteadben eltölteni egy hónapot, 

amely az egész európai plasztikai sebészet egyik legrégibb tra-

díciókat őrző bázisa, McIndoe vezetésével. Voltam Londonban 

is, a University Hospitalban két hétig, ahol alkalmam volt 

Matthewst látni. 

Óriási dolog volt ezen kívül, hogy szakkönyvekhez jutottam! 

Az ottani időmet azzal töltöttem, hogy délelőtt és délután a mű-

tőben voltam, mert két műszakban dolgoztak, utána beültem a 

könyvtárba, és addig olvastam, amíg ki nem dobtak. 

A műtétek közül láttam néhány olyan eljárást, amilyent mi 

kevésbé csináltunk, mert mi esztétikai műtétet alig végeztünk, 

ők meg rengeteget operáltak. Ami a helyreállító műtéteket illeti, 

rengeteg önbizalmat szereztem, mert azt láttam, hogy nem ma-

radunk el tőlük. Fekete fedelű füzetbe írtam a látottakat, meg a 

hozzájuk fűzött véleményemet is, ezeket hadd ne idézzem! 

Lakást a British Council szerzett, egy magánháznál, napi 5 

guine-ért. Ez egy nyugdíjas kórházi nővér lakása volt, kétszin-

tes családi ház, amelynek emeletét penziószerűen adta ki a kli-

nikára állandóan érkező külföldi „visitorok” számára. 

Nagyon megnézte, kinek ad ki lakást. Mert jött például Peru-

ból egy úr, aki a háziasszony kérdésére, hogy mikor óhajt reg-

gelizni, azt válaszolta, hogy hétkor! Vissza kellett volna kér-

deznie az illetőnek, hogy mikor szokás itt reggelizni! Felhábo-

rodva mondta nekünk, többieknek, az ország másik részéből 

jött angoloknak, hogy: „Képzeljék el, a perui hét kanál cukrot 

rakott a teájába! 

A perui úr két nap múlva elköltözött, a nő nyilván a British 

Councilhoz fordult és kirakatta az illetőt. 
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Londonban egy kis magánpenzióban laktam. Ezt is a British 

Council intézte, pénztárcámhoz igazítva, az akkori fogalmak-

hoz képest is nagyon olcsón. Így aztán az utolsó két hétre turis-

taként utánam jött a feleségem, a maga 20 dollárjával. A hat hét 

alatt nyolc kilót fogytam, de nem haltam éhen. 

Jól tudtam, hogy a tanulmányút lehetőségét nem személyem-

nek ítélték, hanem Zoltán János tanítványának, mert a nevét ott 

is jól ismerték. A mai napig meghatározó élmény volt minden 

szempontból a tanulmányút. Az ott tanultakat hasznosítani tud-

tam, főleg a könyvtárban szerzett ismereteket. 

Abban az időben a „vasfüggönyön” túlról nemigen fordult 

meg tanfolyamos orvos. Engem „egzotikus” jövevényként adtak 

kézről kézre. Provokatív kérdést nem kaptam, hogy úgy mond-

jam, nem bántottak, pedig felkészülve mentem ki. Angoltaná-

rom is felkészített az angliai „viselkedésre”. Így nagy csodálko-

zásukra, de kénytelenek voltak emberszámba venni. 

Azt persze kérdezték, hogy Magyarországon lovon járnak-e 

és van-e autó. Ez volt az obligát kérdés. Azt el kellett magya-

ráznom, hogy milyen autó a Trabant. 

Egyszer jöttem csak zavarba. Volt ott egy nagyon kedves kol-

léga, a fő-anaesthesiológus, aki megsajnált, hogy a Húsvétot 

egyedül kell idegenben töltenem, és meghívott vacsorára. 

Beszélgettünk. Kérdezte, hogy milyen lakásban lakom. El-

mondtam: háromszobás lakásban. Milyen bútorok vannak? 

Mondtam, hogy az övékéhez hasonlítva milyen bútorok között 

élünk. És mennyi a fizetésem? Megmondtam. Na, innentől 

kezdve jöttem zavarba, mert azt kérdezte, hogy ilyen kis pénz-

ből hogy lehet lakni, bútort venni és megélni? Kicsit félve, 

megpróbáltam elmagyarázni azt, amit én sem értettem igazán. 

Vigyázva, hogy mit beszélek, elmagyaráztam a paraszolvenciát. 

Ezt végképp nem értették meg. 

A kandidatúra elég kalandos volt. Mindig is voltak tudomá-

nyos ambícióim, amik megerősödtek, ahogy a klinikai gyakorla-
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tom megnőtt. Ebben a főnököm nemhogy támogatott, de szinte 

presszionált, hogy csináljam. Kinéztem magamnak egy jó té-

mát: a reumás kéz sebészetét, ami akkor világszerte új téma volt 

a kézsebészeten belül. Ehhez kaptam a főnökömtől segítséget. 

Baráti kapcsolatait felhasználva, az ORFI (Országos Reumato-

lógiai és Fizioterápiás Intézet) egyik főorvosát megkérte, hogy 

segítsen ebben. Az illetőnek is nagyon tetszett a téma, összeho-

zott egyik fiatal beosztottjával, aki ma is jó barátom. Ő csinálta 

volna a reumatológiai részt, én meg a sebészetit. Néhány évig 

foglalkoztam ezzel. Olyan anyagom volt együtt, hogy abból 

akár disszertációt is lehetett volna írni. Irodalmilag is feldolgoz-

tam – de nem volt elegendő esetem. Kihagytuk a számításból, 

hogy a reumatológusok nem adják ki a kezükből a rheumatoid 

arthritises* pácienseiket, mert ők akarják gyógyítani. „Sebész-

kézre” sem igen akarják adni őket. Egzisztenciális okokból sem 

lelkesedtek az együttműködésért. 

Néhány beteget sikerült megoperálni, nem is rosszul. Ma is 

vannak olyanok, akik a műtét révén megtartották a munkaké-

pességüket. De az anyag nem volt elég egy disszertációhoz. 

Fájó szívvel, de félreraktam ezt a témát. Meg a kudarc sem 

lelkesített. 

Lelkem mélyén tudtam, hogy valamit le kell tennem az asz-

talra. Meg a főnököm sem hagyott békén. Keressek valami más 

témát – mondta. A Bőrpótlás atlaszhoz rám hagyott a főnököm 

egy anyagot: a kéz bőrpótlásának fejezetét. Ebbe belevetettem 

magam, és kiderült, hogy ebből ki lehet hozni néhány olyan tör-

vényszerűséget, ami megállja a helyét egy kandidátusi disszer-

tációban. 

1982-ben írtam meg a disszertációmat, és 1984-ben meg is 

védtem, elég hitelesen. Legnagyobb sikerélményem az volt, 

hogy az én nagyon kritikus főnököm – aki az Orvosi Hetilapnak 
 
 * Rheumatoid arthritis: az ízületek tokjára és az ízületek körüli szövetekre terjedő 
idült gyulladás. 
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írt referátumomban is mindig talált valamilyen nyelvtani hibát – 

azzal adta vissza: „ez úgy jó, ahogy van!” 

 

CZETI ISTVÁN DR. 

volt osztályunk második új orvosa. Mint önéletrajzi írásában 

olvashatjuk, anaesthesiológiai állását hagyta ott, hogy hozzánk 

beléphessen. 

Lelkes fiatalemberként vetette bele magát a munkába, és en-

nek eredményeként 1985-ben ő is megkapta az „orvostudomány 

kandidátusa” akadémiai fokozatot. 

Czeti Pista édesapja kiváló gyermekgyógyász volt és nagy 

horgász. Ezért gyakran találkoztunk, és többször meg is hívott a 

balatoni villájukhoz tartozó stégre horgászni. 

Czeti Pistáról el kell mondanom, hogy érzelmileg ő kötődött 

hozzám a legszorosabban. Mind a mai napig érzem őszinte, 

mondhatni „fiúi” barátságát. Amikor nyugdíjba mentem, rend-

szeresen felkeresett, ha valamire szükségem volt, mindig hozzá 

fordultam. Soha nem feledkezett meg születésnapomról és ka-

rácsony előtt beállított egy üveg jó whiskyvel a kezében. 

Jóval a nyugdíjkorhatár előtt abba kellett hagynia a munkát, 

mert a keze olyan érzékennyé vált a gumikesztyűre, hogy kény-

telen volt az operálásról lemondani. Most, hogy egy év óta 

már ő is nyugdíjas, gyakran értem jön, és elvisz valami kellemes 

parkba, ahol a két nyugdíjas beszélgetés közben jót sétál. 

A „fiúi” kötődésről beszélvén, hadd mondjak el ezzel kap-

csolatban egy történetet. 

Házasságából három, különbnél különb fia született, akik kö-

zül a legkisebb szemész lett és híres szemészünk, Túri Károly 

mellett kezdett dolgozni és tanulni. Szemüveges lévén, gyakran 

kellett új üveget íratnom. Egy idő után meg akartam az ezzel 

járó vizsgálattól Túri barátomat kímélni. Ezért Czeti Pista juni-

orhoz fordultam, és vele írattam fel az új üveget. 
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Egyik vizsgálatkor közölte, hogy mindkét szememen szürke 

hályog növekedik. A bal szemem nemsokára elérte az operálan-

dóságot. Akkor megkérdeztem: 

– Te el mered vállalni a műtétemet? 

Igenlő válaszára folytattam a faggatást: 

– És nem félsz, hogy a főnököd megharagszik, amiért nem 

vele operáltatom magam, ahogy illik? 

(Szegény Túri akkor már nem élt, új főnöke, Deák György 

volt a főorvos.) Miután erre is tagadó választ kaptam, ővele 

operáltattam meg a szememet. A remekül sikerült műtétről 

mindenkinek eldicsekedtem: 

– A szakmai unokámmal operáltattam meg a szememet! 

  

 

CZETI ISTVÁN DR. önéletrajzi vallomása 

1962-ben végeztem az egyetemen. A következő évben behívtak 

katonának. Az volt a szerencsém, hogy a katonaságtól a hathe-

tes kiképzés után a Honvéd Kórház traumatológiai osztályára 

kerültem gyakorlatra, tartalékos orvosként. Minden érdekelt, a 

műtéti előkészítés, az altatás, a műtét, az utókezelés stb. Egy 

alkalommal, amikor Wittekék altattak, kértem, hadd dugjam le 

én a csövet. Ez könnyen ment és jól. Sikerélményem volt. 

Utána elkerültem az égési osztályra, Novák János főorvossal 

együtt ketten alkottuk az első égési részleget. Elég sokat dol-

goztam ott magamban is. Egyszer csak átjött konzíliumba Zol-

tán professzor. Megnézte a betegünket: 

– Hát erre rakjatok rá egy félvastag bőrt! 

Akkor még csak elméletben tudtam, hogy ilyesmi létezik. 

Megcsináltam, és – megtapadt. Jól gyógyult a beteg. Novák is 

örült neki, mondogatta is: „Na, most itt már beépítjük a korsze-

rű égéskezelést!”. 

Miután leszereltem a katonaságtól, Székesfehérvárra ke-

rültem. Egyszer felhívott Wittek Laci, az anaesthesiológus fő-
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orvos: nincs-e kedvem feljönni hozzá? Miután egyszer már 

együtt dolgoztunk, szívesen dolgozna velem továbbra is. Felho-

zott engem Székesfehérvárról. Mint anaesthesiológus, akkor az 

egész kórházat bejártam, mert az egész osztály három emberből 

állt: Wittek, Giacinto és én mint benjamin. Nagyon hamar önál-

lósultam. Egy-két hónap után elengedték a kezemet és hagytak 

egyedül dolgozni. Nekik sokféle tennivalójuk volt, lévén sok 

műtő volt a kórházban. Jártam sokfelé én is; így jutottam el 

egyszer a plasztikára altatni. 

Ott egy idő után már annyira bizalmadba fogadtál, hogy kije-

lentetted, örülsz, ha én megyek altatni. Engem ez nagy boldog-

sággal töltött el. Aztán behívtál a szobádba, megmutattad a tró-

feáidat. Altatásos műtétek közben meséltél a vadászatról, mi 

történt az előző hétvégén. Amikor kiderült, hogy horgászol is, 

örömmel mondtam: „Ó, az apám is nagy horgász. Egyszer gyere 

el hozzánk Tihanyba!” 

 És akkor eljöttél Tihanyba. Így kezdett kialakulni a kettőnk 

közötti emberi kapcsolat. Egy hónap múlva megint eljöttél, fog-

tál egy pontyot a stégen. Még az édesanyádat is elhoztad egy-

szer, aki akkor éppen meglátogatott Aradról. Kellemes hétvégét 

töltöttünk együtt. Faszénen sütöttünk húst. Édesanyám ma is 

emlékszik erre az együttlétre. 

Egy év után kifakadtam: én ezt az anaesthesiológiát nem tu-

dom csinálni! Panaszkodtam is: aki életében egyszer már ope-

rált, az nem képes anaesthesiológiát csinálni, legyen az akármi-

lyen fontos szakma is. Kétségtelen, hogy a legjobb orvosi kép-

zést ott kaptam: megtanultam, mit kell csinálni a súlyos beteg-

gel, megtanultam a shocktalanítást, sokféle műtétben sokféle 

beteget altatni, idegsebészettől a nőgyógyászatig – de nekem 

nem megy, én mégis csak sebész akarok lenni! Inkább felmond-

tam az állásomat, elmentem a kórházból, és elkerültem Marika 

Miklóshoz a Korányi kórházba. Ott leszakvizsgáztam sebészet-

ből. 
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Egyszer kaptam tőled egy telefont: 

– Pista, találkozzunk délután a Zserbóban. 

Elmondtad nekem: kaptál két orvosi státust a minisztérium-

tól, és ha van kedvem, jöjjek hozzád. Hát én örömmel mennék – 

mondtam –, csak sikerüljön az odahelyezésem. Egy hónap múl-

va az Országos Traumatológiai Intézet státusán keresztül oda-

kerültem a plasztikai sebészetre, 1967-ben. 

Tudtam, milyen tevékenység folyik ott, mert láttam mint 

anaesthesiológus, de most ismertem csak meg a szakmát igazá-

ban. Nagyon jó gárda jött össze: engem nagyon húztak ezek az 

emberek. Ménesi Laci a maga szerény, kellemes modorával, hi-

hetetlen alaposságával; Takács Miska a kedves, nagyon ügyes 

és okos fiú. Jött velem egy időben a traumatológiáról Donáth 

Tóni, aki már akkor kézsebészeti ismeretekkel rendelkezett. Tő-

le nagyon sokat tanultam. És ott voltál te mint fiatal, aktív pro-

fesszor, aki most alapozza meg a klinikáját. A hetenkénti refe-

rálók, betegbemutatások, kollektív műtéti tervezés, továbbkép-

ző tanfolyamok mind, mind magával ragadó tevékenység. Na-

gyon sokat törődtél velünk: a kötelezően kiadott referá-

tumokkal, a műtéti tervezésekkel, komoly iskola volt. 

Aztán jöttek az állandó kongresszusi szereplések, a dolgozat-

írások. Karbantartottál minket, hogy a tudományos munkában is 

haladjunk előre. Részt vehettünk a továbbképzésben is. 

Én voltam az osztályról az első, 1980-ban, aki elmehetett kül-

földre, mégpedig Németországba, Thallwitzba, Beth-

mannékhoz. Amikor odaértem, mindenki elájult, hogy a „nagy 

Zoltántól” jött egy ember, az egyik tanítványa. Többen közülük 

ismertek is, hiszen előzőleg ők jártak hozzánk tanulni. Operál-

tak ott olyasmit, amit ott láttam először, főleg ajak- és 

szájpadhasadék témában. Ugyanakkor volt olyasmi, hogy egy 

alkari kontraktúra fölött folyt a tanácskozás. Ők elmondták, mi-

lyen műtétet terveznek, és akkor én felvázoltam egy sorozat-Z-

plasztikát. Nagyon néztek, és rákérdeztek: „Megcsinálod?” 
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És akkor megcsináltam! Végig csodálták a műtétet és azt 

mondták: „Ja, hát ez a Zoltán-iskola!”. Szóval nemcsak tanul-

tam ott, hanem volt, amit én tudtam nekik megmutatni. 

Visszaemlékezve állíthatom, hogy a mienk nagyon jó kollek-

tíva volt. Együtt mentünk el Kisszékelybe vadászni is, sok ka-

landunk volt, de te azt mondod, hogy ez nem fér bele a könyv-

be. De valamit elmondok, ami jól szemlélteti Takács Miska 

végtelen szellemességét. 

Miska meg mi a vadászházból kijártunk a kazal oldalához, 

meg a fáknál pisiltünk – Ménesi persze kiballagott majdnem az 

erdő széléig, a budihoz. Ballagás közben egy kanpulyka meg-

támadta. Hallottuk a nagy kiabálást, meg persze a pulyka táma-

dó rikácsolását. Miska kirohant és közben a következőt ordítot-

ta: 

– Hát ez egy legitimista, az ilyenek miatt volt a Bourbon res-

tauráció! – mert hogy Ménesi olyan úriember, hogy képes a sö-

tét éjszakában is kimenni a budira! 

Nagyon összekovácsoló esemény volt, hogy 1969. március 

15-én megszületett Takács Miska fia, 20-án meg az én István 

fiam. Az osztályon nem volt szokás se névnapot, se születésna-

pot megünnepelni, de valami miatt annyira megörültünk a fiaink-

nak, hogy megünnepeltük ezt a kettős fiú-születést. Ekkor történt 

– ha emlékszel –, hogy a nálunk kandidatúrára készülő vietnami 

An doktor néminemű konyak elfogyasztása után nekivetette há-

tát az egyik öltözőszekrénynek, és vietnami népdalt énekelt, 

ami teljesen olyan volt, mint a szibériai farkas üvöltése. Amikor 

a legérzelmesebb részhez ért, akkor a járóképes betegek kitó-

dultak a kórteremből a folyosóra, hogy megtudják, mi történt. 

 Nagyon zavart, amikor odakerültem 28 vagy 29 évesen, Te 

ott voltál, a 45 éves professzor úr, és az öreg Ménesi „profesz-

szor úr”-nak szólított és magázott. Addig tegező viszonyban 

voltunk, de én is kezdtem visszavenni magam, és nem állt rá a 
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szám, hogy tegezzelek ebben a tisztelettudó környezetben. Ak-

kor behívtál, és azt mondtad: 

– Édes Pistám, ha én egyszer valakivel tegeződöm, mert a ba-

rátomnak tartom, akkor nyugodtan tegezz vissza. Majd ezek is, 

ha felnőnek, tegezni fognak! 

Különleges kapcsolat alakult ki közöttünk, mert magad mellé 

vettél, én jártam ki a betegeidhez varratot szedni, meg együtt 

mentünk a betegeket látogatni. 

Aztán ott volt az az eset a margitszigeti Nagyszállóban. Ott 

feküdt az arcműtéten átesett beteged, egy amerikai nő, akinek 

vérömleny alakult ki az arcán. Bementünk a fürdőszobába, 

Papcsi meg én kísértük oda a beteget, te meg kivettél három 

varratot és kinyomtad a vérömlenyt. Véletlenül benyitott a pin-

cér, és szörnyülködve kérdezte: „Mi baj van?”. 

– Kéjgyilkosság történik! Meneküljön! – vágtad rá gondol-

kodás nélkül. Azt hittem, a pincér ott az ajtóban elájul. 

 Rendszeresen jártam a betegekhez veled, és nekem ez jó mel-

lékkereset volt, mert dotáltál, hogy jártam varratot szedni. 

Aztán volt olyan, hogy rám bíztad az operált beteget, mert 

neked sürgős vadászhatnékod lett. Közben lejárt a páciens itt 

tartózkodásának engedélye. Az 1970-es években még kemény 

idők jártak. Az amerikai beteget én vittem el a KEOH-ba (ez a 

Külföldieket Ellenőrző Országos Hivatal nevének rövidítése). 

Sőt, be is mentem vele, és azt hazudtam, hogy a fülét fel kellett 

szúrni, nem hall rendesen. Sikerült meghosszabbító pecsétet 

nyomatni az útlevelébe. 

Aztán nagyon jó kongresszusokra jártunk. Emlékszem az 

egyikre Szentesen, ahol Bugyi és Petri professzor urak is jelen 

voltak. Amikor megtartottam az előadásomat, Petri professzor 

azt mondta: 

– Na látszik, hogy te a kis herceg vagy a király, Zoltán mel-

lett! 
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Petri, az akkori nagy szaktekintély nagyon kedves volt hoz-

zám, gratulált az előadásomhoz. 

Aztán életem legnagyobb élménye volt a kandidatúra. Meg-

küzdöttem vele nagyon, de nem az opponensek voltak nehezek, 

hanem te! Amikor elvittem egy elkészült részletet, akkor végig-

olvastad, átrendezted, szavakat javítottál: „ez nem vékony, ha-

nem keskeny!” stb. Szóval végig segítettél-gyötörtél. Mire oda-

kerültem az Akadémiára, addigra már teljesen zöld utam volt, 

látták, hogy ezt Zoltán János jóváhagyta, akkor rendben van. 

Nagyon könnyedén és szépen átmentem, a család boldog volt. 

Ez volt életem szakmai csúcsa, 1985-ben. Előttem egy évvel, 

1984-ben ugyanezt megcsinálta Tóni is, annak a könyvednek a 

részletével. 

Amikor mentünk a disszertáció védésére, kérdezted, ki fog 

vetíteni? Mondtam, hogy a két fiam. Az egyik 19 éves volt, a 

másik 17. Ők vetítettek, és simán ment az egész. Be voltak gya-

korolva. 

Sokfelé jártunk együtt, operálni, kezdve a Budakeszi Szana-

tóriumtól az István kórházig, a Gyermekklinikára stb. Ezeket én 

szépen megörököltem tőled, amikor már neked nem volt kedved 

eljárni, akkor engem küldtél magad helyett. Majd később már 

engem hívtak, közvetlenül. Nagyon jó munkakapcsolatba kerül-

tem Besznyákkal, Kulkával, sőt operáltan Stefanics professzor-

ral, meg hát szegény Szécsény professzorral is. 

Ezt a részét a praxisodnak átvettem, amiből valóban sokat 

profitáltam. Szép diákat is készítettem és ezeket előadásban, 

közleményben felhasználtam. Jártam az Idegsebészeten, a Gye-

rekklinikán operáltam egy teljes skalpot. Sokféle onkológiai 

helyreállítást végeztem. Amikor az első latissimus 

musculocutan lebenyt csináltam az Onkológián, nagyon feldob-

ta ott a hangulatot. Daubner Kornél is megcsodálta, akivel azóta 

is jóban vagyok. 
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Takács Misi csak egy helyre járt: a Tüdőkórházba. Ott csinál-

ta a maradéküregek kitöltését hengerlebennyel. Máshova nem szí-

vesen járt ki. Donáth Tóni inkább a baleseti sebészetre járt, és 

nagyon szép rekonstrukciókat csinált. Ő volt ott a 

főkonziliárius. Nekem maradtak a pesti kórházak. Összeszámol-

tam, és kiderült, hogy Budapesten összesen 20 műtőben operál-

tam, amiket mind tőled örököltem. Szinte nincs olyan kórház, 

ahol ne fordultam volna meg. 

 Vegyünk a munkatársak közül három nevet: Bori, Papcsi és a 

főnővér. 

Borival kapcsolatban elfogult vagyok, mert engem ugyan na-

gyon kedvesen fogadott, amikor odakerültem az osztályra, sőt 

megerősített téged abban az elhatározásodban is, hogy engem 

odavegyél. De aztán úgy vettem észre, hogy amikor látta, köz-

tünk bensőséges viszont kezd kialakulni és volt dolog, amit nem 

vele, hanem velem beszéltél meg, akkor elhidegült, mert nagyon 

érzékeny volt és feltehetően nagyon féltékeny. Nem nagyon 

szerettem a stílusát sem, „mi a főnökkel” volt a jelszava. Ami-

kor észlelte, hogy még valaki jóban van a főnökkel, azt nem jól 

tűrte. Így aztán én is elhidegültem tőle. 

Különben jó műtősnő volt Bori, csak szereptévesztő: azono-

sította magát a főnökkel. Nekünk nem volt a kedvencünk, és mi 

sem az övé. Neki egyetlen kedvence volt: Miska. Tőle mindent 

elviselt. 

Papcsi lelke volt az osztálynak, mert jó kapcsolatot tudott te-

remteni a betegekkel. Az ápoltak imádták. Foglalkozott velük, 

lelkiismeretesen. Együtt jártunk a te betegeidnek a kötözésére 

rendszeresen. Később az én betegeimet is ő igazította el. Abban 

az időben olyasmi, hogy pénzt kérni a betegtől, szóba sem jöhe-

tett. De ha valaki adott valamit, azt elfogadtuk. Én megdöbben-

ve tapasztaltam, hogy sokszor ő hozta nekem a betegtől kapott 

pénzt. Azt, hogy ő hogy csinálta és hogyan osztotta, azt nem 
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tudom, de nekem mindenesetre nagyon jól esett, és rizikómen-

tes volt, mert ő mindent elintézett. 

Azonkívül mindenre lehetett használni. Volt olyan alkalom, 

hogy nem volt altatósunk. Akkor „elkötöttük” a gépet, én altattam, 

és Papcsi volt az anaesthesiológus asszisztens. 

 Ha esetleg Bori megmakacsolta magát és valami kis műtétet 

nem engedélyezett, akkor Papcsi kötözőjében el tudtuk végezni. 

Az orvosokkal is nagyon jó kapcsolata volt, szerettük mindany-

nyian. Érted is tűzbe ment volna, de a végén mintha romlott 

volna közöttetek a hangulat. Azt hiszem, ő már akkor nagyon 

önállósította magát az anyagi dolgokban. Úgy vettem észre, va-

lami nem stimmel. 

 Anci volt a főnővér 1967-ben, amikor odakerültem. Szere-

tetreméltó, korrekt és rendes ember volt. A modora kicsit nyers 

volt a betegekkel, főleg a felvételkor. Ha a kiskatona vagy bárki 

nem viselkedett tetszésének megfelelően, akkor úgy beszélt, 

mint egy jutasi kiképző őrmester: „Elmész fiam a jó büdös 

francba!”. A munkán kívül, ha felöltözött, ladyként viselkedett. 

Az osztálynak csak jót tett. 

 

 

NAGYGYÖRGY ANDRÁS 

A negyedik kapott státus egy fényképész alkalmazását tette le-

hetővé. Addig az osztály fotódokumentációját magam készítet-

tem. Kedves barátomtól, Homoki Nagy Istvántól „kurzust” vet-

tem fotózásból, és irányítása mellet beszereztem a legszüksége-

sebbeket: fényképezőgépeket, különböző lencséket, lámpákat, 

nagyítót, előhívót, papírt, szóval ami kellett. Ment is a dolog, de 

egy idő után nemigen maradt időm a napi munka (operálás, elő-

adás, írás stb.) mellett a laborálásra. A kórházparancsnok, ked-

ves barátom, János György megengedte, hogy a kórházi fotós 

besegítsen a laborálásba. Ez ment is, meg nem is. 
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Egyszer meglátogattam az Országos Közegészségügyi Inté-

zetben dolgozó feleségemet. Megismerkedtem az egyik kollégá-

jával, aki végzettségére nézve hygiénikus volt, de életét a mű-

vészi fotózásra tette fel. Miután az OKI munkarendje hivatal-

hoz hasonlatos volt, választott hivatásának csak a hétvégeken 

tehetett eleget. Megnéztem néhány felvételét, kikérdeztem – és 

közben eszembe villant, hogy ő a híres természetfotós Nagy-

györgy Sándor öccse. 

Mondanom sem kell, hogy néhány nap múlva már nálunk 

dolgozott. Én pedig otthon hallgathattam feleségem sűrű átko-

zódásait, hogy elcsábítottam az egyik legtehetségesebb munka-

társát. 

Nagygyörgy András munkába állt. Először is kiegészítette és 

berendezte az addig is fotólabornak használt kis helyiséget az 

osztályon. Attól kezdve ő gondoskodott az osztály fotódoku-

mentációjáról. Művészinek tekinthető fekete-fehér fényképeket 

és diapozitíveket készített, most már műtét közben is; ha kellett, 

azokat napra kész nyilvántartással tette hozzáférhetővé. Azon-

kívül elkészítette azokat a bonyolult fotókat is, amelyeket raj-

zokkal kiegészítve és kombinálva fel tudtam használni második 

legfontosabb könyvem, a már említett Bőrpótlás atlasz elkészí-

téséhez. Ez nem volt kis munka, mert ebben 304 oldalon 925 

fotó és 712 rajz szerepelt. De ő készítette az 1989-ben csak 

orosz nyelven megjelenő A női emlő pótlása című könyvem il-

lusztrációs anyagát is. 

Tevékenységét az említett könyvem illusztrációs anyagának 

megteremtésében annyira fontosnak tartottam, hogy nevét ki-

emelten, a társszerzők között szerepeltettem. Nemcsak tisztel-

tem kiváló, egyedülálló munkája okán, de megszerettem kitűnő 

emberi tulajdonságai miatt is. 

Jó barátok is lettünk. Elvittem magammal horgászni, és bi-

zony sok dolga volt a vadászataimon készített fényképfelvételek 

laborálásával és a képek nagyításával is. 
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Az osztály átköltözésekor ő a Központi Honvéd Kórházban 

maradt annak megbecsült fotósaként, és valamennyi osztály do-

kumentációját és tudományos tevékenységét segíti. 

 

 

Utoljára említem 

 

TAMÁS RÓBERT doktort, 

aki a jelenbe vitte át az osztály vezetését. 

Ő volt az osztály benjáminja, mert már medikus korában be-

járt nézelődni, tanulni és később asszisztálni. Erről szól önélet-

rajzi írása. 

Tehetsége és szorgalma révén nagyon gyorsan „mászott fel a 

ranglétrán”. 1996-ban, amikor átköltöztek a budai Tiszti Kór-

házba, már adjunktus volt, és 2001-ben, amikor az osztályveze-

tő főorvos, Donáth Antal docens nyugdíjba vonult, őt bízták 

meg az osztály vezetésével, és 2002. július 1-jén ki is nevezték. 

Lelkes munkássága révén 1998-ban a Plasztikai Helyreállító 

és Esztétikai Sebészeti Társaság főtitkárává választották, és 

2002-ben ő lett az elnök. 

TAMÁS RÓBERT DR. visszaemlékezése 

Az egyetemen már az első években nagyon megkedveltem a se-

bészetet. Aztán megismerkedtem a plasztikai sebészettel, amely 

azért érdekelt, mert ebben a szakmában nem csonkolás történik, 

mint az általános sebészetben, hanem helyreállítás, pótlás. El is 

határoztam, hogy ezt a szakmát választom hivatásomnak. 

Megtudtam, hogy a plasztikai sebészet egyik fellegvára a 

Központi Honvéd Kórházban lévő plasztikai sebészeti osztály, 

amelynek vezetője Zoltán professzor úr. Őt elfoglaltsága miatt 

akkor nem tudtam megtalálni, így helyetteséhez, Takács Mihály 

alezredeshez fordultam. 

Takács doktor jól megvárakoztatott, mert ő is elfoglalt ember 

volt. Miután bejutottam hozzá, kedvesen megkérdezte tőlem, 
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hogy jól meggondoltam-e az elhatározásomat, mert ez a szakma 

nagyon nehéz, kicsi a kör és nehéz megközelíteni egy medikus-

nak. Ennek ellenére ragaszkodtam az elhatározásomhoz. Kifej-

tettem, hogy engem csak ez a dolog érdekel, és kértem, tegye 

lehetővé, hogy hozzájuthassak, időnként látogatást tehessek az 

osztályon. Ezt jó néven vette, és ettől – 1982-től – kezdve min-

denben támogatott. Később megismertem Zoltán professzort 

is. 

 Az egyetemről – bevallom őszintén – elég sokat hiányoztam, 

mert sok olyan előadás volt, amely nem keltette fel érdeklődé-

semet. A vége felé már többet jártam be a plasztikai sebészeti 

osztályra asszisztálni, mint ahány egyetemi előadást látogattam. 

Nyári gyakorlati időben is az osztályon dolgoztam, ahol szíve-

sen vették a segítségemet a szabadságolások miatt. 

Az egyetemi évek végeztével nehezen kerülhettem az osz-

tályra, mert akkoriban a végzett orvosok nem helyezkedhettek 

el tetszésük szerint. A mi időnkben a végzős medikusnak dip-

lomamunkát kellett készítenie, amit „államvizsga szakdolgozat-

nak” hívtak. Én a plasztikai sebészet tárgyköréből készítettem 

diplomamunkát, az osztály orvosainak segítségével. Donáth ta-

nár úr volt akkor a konzulensem, Zoltán professzor javította a 

kész dolgozatomat. Ennek témája a hasfali hiányok és recidiv 

sérvek irhaplasztikája volt. Nagy sikerrel védtem meg és „kitű-

nő” minősítést kaptam. 

Már mint egyetemista igyekeztem az osztály életébe bekap-

csolódni. Részt vettem az osztály rendezvényein Zoltán pro-

fesszor úr engedélyével, így az osztály dolgozóinak szervezett 

gödöllői kiránduláson is, ahol még koronglövő verseny is volt 

és pazar vacsora. Busszal mentünk és jöttünk. Ezen részt vett 

az osztály két „távol-keleti” vendége, egy vietnami és egy kubai 

professzor is. 

1985-ben végeztem az egyetemen és nem tudván elhelyez-

kedni, az osztály segítségével sorkatonai szolgálatot teljesítet-
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tem. Ezzel rögtön vissza is kerültem a kórházba, megkezdhet-

tem az általános sebészeti osztályon a szakképesítéshez szüksé-

ges tanulmányi időt, de közben módom volt átjárogatni a plasz-

tikai sebészetre is ügyelni. 

A problémám véletlenül úgy oldódott meg, hogy az osztály 

egyik orvosa külföldre távozott, amit akkoriban disszidálásnak 

neveztek. Az ő helyére sikerült bekerülnöm. 

 1990-ben szakvizsgát tettem általános sebészetből, a követ-

kező év végén pedig plasztikai sebészetből. 
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NYUGDÍJAZÁSOM TÖRTÉNETE 

1990-ben arra az elhatározásra jutottam, hogy nyugdíjaztatom 

magam. Ez nem egy pillanat történése volt, hanem már több éve 

megindult folyamat következménye. 

Kezdtem elfáradni. Először azt tűnt fel, hogy aggályoskodó 

lettem. Egy-egy nagyobb, főleg esztétikai műtét alatt és után 

enyhe félelem vett rajtam erőt. Nem is elsősorban a kudarc, ha-

nem az esetleges szövődmények miatt. 

Azután kifejezetten fáradékonnyá váltam. Szó sem volt már 

egy napon két nagyobb műtét elvégzéséről. Egyre több műtétet 

engedtem át az osztály orvosainak – ahogy Czeti Pista írja visz-

szaemlékezéseiben. Egyúttal igyekeztem nem hagyni „elvarrat-

lan szálat” magam mögött. Tehát nem kezdtem el többszaka-

szos helyreállító műtétet. 

Mindezek alapján 1990-ben eldöntöttem: kérem nyugdíjazá-

somat; 1991-ben úgyis elérem a 70. évet, tehát az akkori szokás 

szerint a professzorok nyugdíjaztatása korhatárát. Megbeszél-

tem a kérdést a kórház személyügyi osztályának vezetőjével, dr. 

Bartáné Mártával, egy kedves, okos hölggyel, akivel értelmesen 

lehetett beszélni. Ő azt javasolta, hogy 1990. december 1-jén 

legyen a kilépés időpontja, mert ez véleménye és az ügyintézés 

szempontjai miatt a legkedvezőbb nyugdíjam kiszámításához. 

Így is lőn. 1990 decemberében már el is búcsúztatott az osz-

tály és kis ünnepséggel a kórház is. Azután értesítést kaptam, 
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jelenjek meg december valahányadikán a Honvédelmi Minisz-

tériumban, a miniszteri búcsúztatón. 

Egy nagy teremben hármas sorokban már felsorakozott húsz-

egynéhány tiszt. Engem a rendező az utolsó sor végére állított. 

Előttem három sorral ott láttam középen Takács Miskát. Inte-

gettünk is egymásnak. Abban a hitben álltam a helyemen, hogy 

ez nem jelent besorolást, csak késői érkezésem miatt nem akar-

ják a rendet felbontani. 

Aztán elkezdődött az ünnepség. Bejött a miniszter, majd valaki 

neveket olvasott fel s hozzá a rangot. Azt is közölte  

a hang, hogy nyugdíjazása alkalmából az illető mit kap. Az első 

sorban állók kitüntetést kaptak, majd díszkardot, dísztőrt – ak-

kor már tudtam, miért állok az utolsó helyen. Majd Takács nevét 

hallottam, és hozzá azt, hogy „karóra”. 

Utolsónak olvasták az én nevemet. Kiballagtam a miniszter 

elé, miközben azt hallottam, hogy „kristályváza”. Ezzel vége is 

lett a ceremóniának. Pincérek pohár pezsgőket kínáltak, és el-

kezdődött a koccintgatás. Legtöbben  

a miniszter, Für Lajos körül tolongtak. Én Takácsnak és a mel-

lette álló két ismeretlen tisztnek gratuláltam. 

Aztán szállingózni kezdtek kifelé az emberek. Szólt valaki, 

hogy aki ajándéktárgyat kapott, a nagyterem melletti szobában 

átveheti. Én szó nélkül kifordultam a bejárati ajtón, le az utcára, 

ott fogtam egy taxit, mert nem akartam egyenruhában villamo-

sozni. Hazaérve Éva kérdezte, mi volt, mire én morogtam vala-

mit, és levetkőztem. 

Valóban nagyon borús hangulatban voltam. Tulajdonképpen 

megszoktam már a mellőzést. Nem sokáig bosszantott az sem, 

hogy Aczél megfosztott a nekem járó akadémikusi címtől. Min-

dent azzal intéztem el magamban, hogy én csak azt kapom, amit 

meg tudok szerezni. 

Megszereztem egy kandidátusi és egy akadémiai doktori cí-

met – mert azt a munkámmal, a disszertációmmal kivívtam ma-
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gamnak. De amit „adnak”, arra ne számítsak! 

 Szakmai elismeréseket kaptam – méghozzá nem is akár-

milyeneket. Mert például a magyar sebészet megalapítójának, 

Balassa Jánosnak a tiszteletére emlékelőadást tartani, az a leg-

nagyobb kitüntetés, amit magyar sebész kaphat – és nem csak 

szerintem. 

A Magyar Sebésztársaság 1977. március 26-i közgyűlésén a 

főtitkár, dr. Balázs Attila beszámolójában elhangzott: „1976-

ban Zoltán János tartotta a Balassa-emlékelőadást, »Balassa út-

ján« címmel. Rendkívül szuggesztív, példamutatóan demonst-

rált, országosan is nagy visszhangot keltő előadása emlékezetes 

marad Társaságunk életében. Büszke lehet a magyar sebésztár-

sadalom, hogy a plasztikai sebészetet olyan magas szinten mű-

velik hazánkban, mint ahogy az előadásból is kitűnt, és amely 

komoly megbecsülést ért el a nemzetközi tudományos életben 

is.” 

Nem lebecsülendő az Amerikai Plasztikai Sebésztársaság meg-

alapítójának, Jaques W. Maliniac tiszteletére emlékelőadást tar-

tani, mégpedig 1979 óta második európaiként. De nem cseké-

lyebb a szakma európai megalapítójának a német 

Dieffenbachnak emlékére oklevelet és emlékérmet kapni. 

Említhetném szakmai elismerésként az 1973-ban kapott „ki-

váló orvos” és az 1978-ban kapott „egyetemi tanár” címeket is, 

több külföldi tudományos társaság alapító, levelező és tisztelet-

beli tagságát, nem beszélve az Angol Királyi Sebésztársaság 

tagságáról. 

A szakmai elismerés hiányára tehát nem panaszkodhatom. 

Megkaptam a legnagyobbakat itthon és külföldön is.  De az na-

gyon bántott, hogy nem tudtam kivívni a tanszék létesítését, 

mert azzal munkatársaimnak, utódaimnak és magának a szak-

mának is ártottam. Kaptam is megrovást tehetetlenségem miatt 

attól a két orosz kollégától is, akik háromhetes továbbképzésre 

jöttek hozzám, és pipogyának neveztek búcsúzáskor, főleg miu-
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tán megtudták, hogy neves politikust is operáltam, mint például 

a népköztársaság elnökét, valamint hogy hétvégeken az ország 

„nagyjaival” vadászom együtt. 

Nyilvánvaló, hogy ebben a kérdésben ludas vagyok. Volt kol-

léga ugyanis, aki ha „Valakit” megoperált, sürgősen benyújtotta 

a „számlát”. Volt, akinek egy eléggé rosszul sikerült műtétéért 

egy teljes emeletet húztak fel az egyébként düledezőnek ítélt 

épület tetejére. Én képtelen voltam arra, hogy kérjek. Sem az 

operáltaktól, sem a vadásztársaktól. Nem jött ki a számon a ku-

nyerálás – pedig biztosan hatásos lett volna. Sajnálom, és utó-

daim elnézését kérem! 

De most már, öregen, nehéz volt elviselni, hogy egykori he-

lyettesem alá rangsorolnak. Ott kell állnom megalázottan az 

utolsó helyen. 

De karácsonyig ezt is megemésztettem, sőt szinte el is fe-

lejtettem, különösen azért, mert senki sem emlékeztetett rá. 

A történteket könnyen meg tudtam magyarázni. Nyugdíja-

záskor a főnöke terjeszti fel a miniszternek az illető tevékeny-

ségének értékelését és javasol valamilyen fokú kitüntetést vagy 

jutalmat. Az egészségügyi szolgálat főnöke, akit nagyjából a ba-

rátomnak tartottam, nyilván nagy gondban volt az én előterjesz-

tésemmel. Őt magát is fenyegette a nyugdíjazás, tehát meg kel-

lett gondolnia, mit ír rólam, arról, aki közismerten a fejesekkel, 

Kádárral és a PB tagjaival vadászott, a tábornoki vadásztársa-

ság vadászmestere volt, Czinege kedveltje! Csak nem írhat túl-

ságos dicséretet, mert ez még az állásába is kerülhet az új re-

zsimben. Ha viszont a „futottak még” kategóriába sorol, nem 

eshet bántódása. Utólag megítélve tettét, az új rendszer miben-

létének, szokásrendszerének, eljárásainak ismeretében, tu-

lajdonképpen meg is értettem. 

Az viszont nem tetszett, hogy a történtek után, amikor a Tisz-

ti Ház éttermében ebédeltünk vasárnap délben, ő is megjelent, 



Nyugdíjazásom története 

211 

hozzám lépett és óriási színészi teljesítménnyel sokáig szoron-

gatta a kezemet, majd azt mondta: 

– Jánoskám, hallottam, mi történt! Te, ha tudtam volna, hogy 

mit terveznek, szóltam volna neked, hogy el ne menj! 

 Az is megfontolandó, hogy az egészségügyi szolgálat vezető-

je szolgálati úton terjeszti fel a miniszternek véleményét és ja-

vaslatát, tehát elvben lehetséges, hogy közvetlen elöljárója, a 

hadtápfőnök „fejelte meg” vagy változtatta meg a felterjesztést. 

Éva – szokása szerint – nem tudott beletörődni a megalázá-

somba. Hosszú ideig törte a fejét, hogy mit tehetne, végül leve-

let írt; méghozzá három személynek egyszerre. A levél így 

szólt: 

 

 

 

 

Bánffy György, 

Eke Károly, 

Papp Lehel György képviselő uraknak 

 

 

 

Tisztelt Képviselő urak! 

Kedves Gyurik és Károly! 

 

Szépemlékezetű Szuhovszky tanító néni harmadikos elemista korom-

ban megtanított arra, hogy a fogalmazványok három részre tago-

zódnak, úgy mint: bevezetés, tárgyalás és befejezés. Tehát akkor: 

Bevezetés: 

Furcsa dolog három embernek írni egy levelet, de olyan sok furcsa 

dolgot tettem életemben, hogy ez a cselekedetem mindennapinak 

számíthat. Be kell vallanom, hogy mondandómat másfél hónapig 
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tartogattam magamban, hol elvetettem az ötletet, hol helyesnek vél-

tem megírni. De mindenképp várnom kellett, hogy indulataim ne 

sodorjanak el és levelem hangja – már amennyire lehetséges – ob-

jektív legyen. 

Tárgyalás: 

Zoltán Jánost mindhárman jól ismerik. Ketten szakmailag és Te, 

Bánffy Gyuri, emberileg. Éppen ezért nincs szükség arra, hogy 

szakmai, emberi nagyságáról, tisztességéről beszéljek. Végigdolgoz-

ta az életét, és elérkezett az a bizonyos hetvenedik év. December el-

sejével nyugdíjba ment. Mint ilyenkor szokás, különösen abban az 

esetben, ha valaki egy cégnél dolgozott 43 évet, többedmagával mi-

niszteri búcsúztatásra hívták. A Nagy Nap tiszteletére kivettük a 

naftalinból az egyenruháját. János ódzkodott az egésztől, miután a 

Hatalom egész életében nem vett róla tudomást, és jól megvolt így 

is; a szakma mindig tudta, hogy mit tett le az asztalra stb. De azért 

elment, mert úgy illik. 

Én persze nagy izgalommal vártam haza, és még be sem lépett az 

ajtóm, amikor már nekiugrottam: „na, mi volt?”. Kőarccal, szótla-

nul levetkőzött, míg én a szorongástól és a félelemtől hangtalanul 

álltam mellette. Végül kesernyés mosollyal rám nézett: 

– Életemben még így nem szégyenítettek meg – mondta, és többet 

nem volt hajlandó beszélni róla. Annyira lealázó volt, ami ott tör-

tént, hogy még előttem is szégyenlette. 

A felháborodástól felbolydult kórházban tudtam meg, hogy mi 

történt: a búcsúztatón a „futottak még” csoportba sorolták. 

Ismerik Jánost, tehát azzal is tisztában vannak, hogy nem várt ő 

semmit. Ha ez 20 évvel előbb történik, ugyanúgy vállat von, mint 

megannyiszor. De egy 70 éves ember sérülékenyebb, mint egy 50 

éves. Elengedhették volna minden ceremónia nélkül, és nem értem, 

miért volt szükség arra, hogy emberi méltóságában megalázzák?! 

Befejezés: 

Egy rendszer minőségét az határozza meg elsősorban, hogy milyen 

az igényszintje, mennyire becsüli a szakmai, emberi értékeket. Má-
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sodsorban milyen a stílusa, hogyan nyilvánítja elismerését. 

De valami különbség azért van a régi és a jelenlegi rendszer kö-

zött. Régen sem értékelték János munkáját, de legalább nem alázták 

meg. Azoknak volt stílusuk. 
 

Budapest, 1991. január 17. 

 

Üdvözlettel: 

 

(Dr. Tomai Éva) sk. 

 

 

 

A levélnek érdekes következménye lett. Május elején felhívott a 

Honvédelmi Minisztérium személyügyi főcsoportfőnöke, egy 

ismeretlen nevű tábornok. Kérte, jelenjek meg május 29-én a 

Külügyi Osztály éttermében, az Ajtósi Dürer soron, este hét 

órakor a feleségemmel együtt, hogy 70. születésnapomon felkö-

szönthessenek. 

 Elmentünk. Az előtérbe lépve egy tiszt fogadott, nagy reve-

renciával üdvözölt, és az étterem nyitott ajtajáig kísért. Belépve 

három tábornokot láttunk, közülük kettő ismeretlen volt, a har-

madik a barátom, az egészségügyi főcsoportfőnök. Az ismeret-

len tábornokok egyike hatalmas virágcsokrot nyújtott át Évá-

nak, üdvözlő szavak kíséretében. Amikor Éva átvette a csokrot, 

előrébb lépett a másik tábornok, és rövid beszéd kíséretében a 

miniszter és a maga nevében átnyújtott – egy díszkardot! A 

kard pengéjén gravírozott szöveg volt: „Dr. Zoltán János ny.-áll 

o-ezds.-nek a honvédelmi minisztertől”. 

Rehabilitációs jellegű produkció volt, amelynek jelentőségét 

a díszkard adta meg. Tudtommal orvos-tiszt díszkardot még so-

ha nem kapott, hanem mindig legfeljebb csak dísztőrt, általában 

a tábornokok, 50. születésnapjukon. 
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Én is kaptam öt évvel korábban egyet Czinegétől, igaz, a 65. 

születésnapomra. 

Nagy vacsorát ettünk végig, különböző italokkal megöntöz-

ve. Olyan hangulat kerekedett, hogy a vacsora befejeztével 

meghívtuk a két idegen tábornokot a lakásunkra, és oda átsétál-

va éjfél utánig beszélgettünk, nagy nevetések kíséretében. 

Most már én is úgy éreztem, hogy nyugdíjaztak – feleségem 

jóvoltából. Az a mai napig nem derült ki, hogy a levél három 

címzettje hogyan intézte el rehabilitációmat – de ez nem is fon-

tos! 

Aztán eltelt 10 év. 2001 májusában az osztályvezetéssel 

megbízott Tamás Róbert doktor tudományos üléssel egybe-

kötött ünnepséget szervezett „hármas jubileumi” alkalomból: az 

osztály fennállásának 45. évfordulója, Donáth Antal docens 65. 

születésnapja tiszteletére és az én 80. születésnapom alkalmá-

ból. Az ünnepségen megjelent a Honvéd Egészségügyi Szolgá-

lat vezetője, dr. Svéd László orvos-vezérőrnagy is – és nagy 

örömömre ott volt a márciusban ugyanezért megünnepelt Szé-

csény Andor professzor is. Kedves üdvözletek hangzottak el, en-

gem Berentey György professzor köszöntött. 

Az elmúlt évtizedben nem henyéltem. Igaz, hogy szakmai te-

vékenységet nem végeztem, nyugdíjazásom után szikét nem vet-

tem a kezembe, a magánpraxist beszüntettem. Hívtak néhány 

„magánklinikára”, hogy társuljak, vagy álljak be, de én nem tet-

tem. Egyszer mindent be kell tudni fejezni! – ez volt a jelsza-

vam. Ha jelentkeztek régi vagy újbetegek – a fiatalokhoz irányí-

tottam őket. 

A Társaság életében sem vettem részt. Ha felkértek rá, né-

hány nagyobb rendezvényre vagy közgyűlésre azért elmentem. 

Nem jártam be volt osztályomra sem. Nem ültem a fiatalok 

nyakára. Megmondtam, ha valakinek tanácsra van szüksége, 

mindenkor szívesen állok rendelkezésükre – de magam nem ló-

gok Damoklész kardjaként a fejük felett. Soha nem értettem 
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egyet azokkal, akik nyugdíjazásuk után megtartották szobájukat 

és oda rendszeresen bejártak. És lám, tulajdonképpen soha nem 

kért tőlem senki tanácsot! Ez megnyugtatott, mert arra követ-

keztettem, hogy jól megállnak a saját lábukon. 

Ettől eltekintve nem tétlenkedtem: jobban kiélhettem grafo-

mániámat. Az elmúlt 10 év alatt megjelent egy szakkönyvem: az 

1989-ben csak orosz nyelven kiadott A női emlő pótlása ma-

gyar fordítása. 

A feleségemmel együtt írtunk öt vadászkönyvet: 

 Ketten az afrikai őserdőben (1975) 

 Taxival a Góbiban (1986) 

 A Kaukázustól Skóciáig vadásztunk-horgásztunk (1987) 

 Vadászat képeslapokon (1987) 

 Régi képeslapok mesélnek a vadászatról (2000) 

Megjelent öt vadászati témájú, egyedül írott könyvem: 

 Forró vadászszívvel (1993) 

 Hatvan év vadászpuskával (1993) 

 Legenda és valóság (1996) 

 A vadászat napszámosai (2001) 

 Medici venantes (Vadászó orvosok) 2002 

És új műfajként megjelent öt memoár jellegű könyvem: 

 Add vissza az arcomat (1996) 

 Hippokratész mosolyog (2000) 

 Kollégák villanófényben (2001) 

 Utam a diplomáig (2002) 
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 Külhoni vendégeim (2002) 

 

Ez is tud örömet okozni! 
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Ez a könyv a szerző Utam a diplomáig cím-

mel megjelent ifjúkori életrajzának folytatá-

sa. Nemcsak élettörténetét meséli el, hanem a 

plasztikai sebészet magyarországi kialakulá-

sának és fejlődésének folyamatát is hitelesen 

ábrázolja. Erre az jogosítja fel, hogy a szerző 

tanítómesterével és szerzőtársával, dr. Érczy 

Miklóssal együtt alapította meg hazánkban a 

plasztikai sebészetet, majd továbbfejlesztve 

kivívta a szakma önállóságát, 

a szakképesítés létrejöttét, és sokban hoz-

zájárult a külföld elismeréséhez. Tudomá-

nyos munkásságának jellemzője, hogy a 

szerző joggal mondható a legtöbb szak-

könyvet publikáló magyar orvosnak. 

A könyv szigorúan csak szakmai műkö-

désével foglalkozik, nem terjed ki széles kö-

rű vadászati tevékenységének, sem magán-

életének ismertetésére. 


