KÖNYVISMERTETÉS
A magyar ortopédia bölcsője
A Nyomorék Gyermekek Országos Otthona és az Uzsoki
Kórház Ortopéd-traumatológiai Osztály
emlékalbuma
Szerkesztette: Dr. Kárpáti Zoltán

Múlt nélkül nincs jövő,
s mennél gazdagabb a múltad,
annál több fonálon
kapaszkodhatsz a jövőbe.
Babits Mihály
Ápolnunk kell a múlt emlékeit, mert ebből építkezünk nap mint nap. Ezért született meg ez a
könyv, hogy megőrizzük a magyar ortopédia bölcsőjének történetét magunknak és a jövő nemzedékeknek egyaránt. Hálásak vagyunk elődeinknek, akik őrizték és megosztották velünk ezeket az
emlékeket és értékes régi fotókat, írásokat. Könyvemben igyekeztem összegyűjteni a régmúlt – az
1903-tól a 60-as évekig, a múlt – a XX. század második fele és a jelen – a 2000 utáni évek dokumentumait.
Mély tisztelettel és köszönettel adózom Antal József főorvos úrnak, aki közel ötven éven át
dolgozott ebben az épületben és egy életen át gyűjtötte a ma már történelmi értékű anyagot.
Halála előtt egy kis bőröndben örökségét ránk hagyta. Valószínűleg elődei is ezt tették, különben
nem lenne ilyen gazdag ez a bőrönd és a könyvünk sem.
Társadalmi gyűjtésből létrejött a Nyomorék Otthon Egyesület, amely már 1903-ban a Hungária
út 20. szám alatt bérelt épületet.
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A Medgyes Alajos tervezte ház: A Nyomorék Gyermekek Országos Otthona, épült 1911-ben
közadakozásból, a „város peremén”.
„A Nyomorék Gyermekek Országos Otthonának történetét, képeit felidézve az örök értékek
által megrajzolt vezérfonallal az utókornak is iránymutatást ad. A ház elmúlt egy évszázadának története szakmai és erkölcsi értékekben olyan muníciót ad a hagyományok örököseinek, ami biztos
alapokat jelenthet a napi gyógyító tevékenységben, tudományos munkában és talán segít tovább
éltetni azt a szellemiséget, ami a magyar mozgásszervi sebészet bölcsőjét mindig jellemezte.”
(Dr. Hangody László)

1922-ben került az Otthon olyan anyagi helyzetbe, hogy területén új ortopéd sebészeti osztályt, műtőt, és ambulanciát tudott kialakítani. Az új osztály élére Dr. Zinner Nándort nevezték
ki, aki 1924–1951 között az igazgató főorvosi feladatokat is ellátta. Az ortopédiai osztály megjelenésével egy olyan komplex rehabilitáció körvonalai bontakoztak ki, amely Európában is páratlan
volt a maga nemében. A fogyatékosság e koncentrálódása magát az ortopéd sebészi munkát egy
ugrásszerű gyors fejlődésre késztette.
Ebben a műtőben Zinner Nándor sok fiatal kollégát szakvizsgáztatott, többek között Forgon
Mihályt is, akinek azt mondta, hogy „Fiam, ha lehetne két jelest adni, Te azt kapnál.”
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A könyv megemlékezik a nagy elődökről, mint:
Dr. Zinner Nándor, aki az I. Világháborúban negyedéves medikusként a Szent János Kórházban
részt vett a hadi sérültek ellátásában, mint napidíjas orvos. 1917-ben diplomázott. Manninger
Vilmos és Horváth Boldizsár voltak a tanítómesterei. 1922-től a Nyomorék Gyermekek Országos
Otthonában dolgozott, aminek két év múlva a vezetője lett, majd 1951-ben Szakmai elismerésként felkérték a Budapesti Orvosegyetem Ortopédiai Klinikájának megalakítására.
Dr. Reichard József, aki 1932-ben, mint ifjú segédorvos itt kezdte a pályáját. A háború alatt,
mint munkaszolgálatos dolgozott az intézetben, majd 1951-től 1971-ig vezette és sokszor megvédte a bezárástól a történelmi múltú intézményt.
Dr. Peer Gyula, aki 1939-től 1947-ig dolgozott itt. Pályafutásának meghatározó évei voltak
ezek, tanítómesterének mindig is Zinner Nándort tekintette. Később a II. Sebészeti Klinikán dolgozott, aztán Szombathelyen volt osztályvezető főorvos, ezt követően a honvédségnél volt vezető
ortopéd és helyreállító sebész, majd a koreai háborúban hadisebész, aztán az Országos Traumatológiai Intézet igazgatóhelyettese volt, végül a János Kórház osztályvezetője volt nyugdíjazása előtt.
Dr. Benedek Tibor, aki a kor igényeinek megfelelően új profilt, lendületet adott az osztálynak
miközben igyekezett megőrizni a nagy elődök teremtette szakmai értékeket, szintetizálva a traumatológiával és az új elvárásokkal.
Dr. Antal József, aki kétszer is volt osztályunk vezetője. Csodálatos személyisége, szakmai
tudása, elkötelezettsége képezte a hidat a múlt és a jelen között. Vitathatatlan érdeme, hogy
mai osztályunk az Uzsoki Kórház Ortopéd–Traumatológiai Osztálya méltán tekintheti történelmi,
szakmai és szellemi elődjének a Nyomorék Gyermekek Országos Otthonát.
Dr. Sükösd László, aki modern szemléletével ismét megreformálta az osztályt. Nyitott volt az új eljárásokra, fellendítette a protetikát, bevezette az artroszkópos sebészetet, a minimál invazív ortopéd beavatkozásokat, ezzel átalakította az osztály
szakmai személetét. Élharcosa volt az ortopéd és a traumatológia szintetizálásának.
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Több kiváló kollégánkra emlékezünk még a könyvben, akik itt kezdték pályafutásukat, mint
Dr. Barabás Csaba, Dr. Bartha Ottó, Dr. Berend Endre, Dr. Bényi Pál, Dr. Bíró Tibor,
Dr. Forgon Mihály, Dr. Glauber Andor, Dr. Herczeg Miklós, Dr. Károlyi Márta, Dr. Koncz Imre,
Dr. Schillár Pál, Dr. Massányi Lajos, Dr. Nemes György, Dr. Madarasi Károly, Dr. Láng Béla,
Dr. Nagymáthé Gyula, Dr. Györke János.
Igyekszünk képekkel, dokumentumokkal felidézni a régvolt napokat, mindennapos küzdelmeinket, örömeinket, megpróbálva követni további pályafutásukat is.

A nehéz 50-es 60-as évek után, amikor többször is megpróbálták az intézetet megszüntetni,
elköltöztetni 1972-től Benedek Tibor tanár úr kinevezése után a fellendülés évei következtek,
amelynek már Hangody László tanár úrral magam is részese lehettem. A könyv gazdag kép- és
írásos anyaggal illusztrálja a 80-as, 90-es éveket, amelyeket Antal főorvos úr és Sükösd tanár úr
neve fémjelez, és azt a környezetet, ahol nyitottá váltunk új műtéti megoldások kifejlesztésére.
Így született meg osztályunkon 1992–93-ban a mozaikplasztika nevű műtéti eljárás és műszerkészlet, amely az idők során világszabadalomnak bizonyult. Ez osztályunknak és a szerzőknek
méltó elismerést és újabb lendületet hozott további kutatómunkára.
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A könyv utolsó fejezete már a XXI. századról szól.

Két ütemben elköltöztünk az épületből az Uzsoki Kórház új és felújított épületeibe és a megújult környezetben folytattuk azt a hazai és nemzetközi szinten is elismert tudományos munkát,
amelyet jól illusztrál az a közel 40 szabadalom és fejlesztés, amely osztályunkon született, és az a
majdnem 20 élő műtői közvetítésekkel gazdagított konferencia, kurzus, továbbképzés, amelyet a
kórházunkban rendeztünk sokszor nemzetközi részvétellel.
A Mexikói úti épületet, amely egykor a Nyomorék Gyermekek Országos Otthona volt, átadtuk
a Mozgásjavító Intézetnek. Az épületet 8 hónap alatt teljesen átalakították, modernizálták, hogy
visszakaphassa eredeti rendeltetését: a Mozgássérült Gyermekek Otthona lett ismét.
Talán jól illusztrálja ezt a könyv borítóján látható fotó, amelyen az „épület két vége között” 100
év különbség van.
Könyvemben szerettem volna bemutatni és megörökíteni, hogy méltán nevezhetjük a Nyomorék Gyermekek Országos Otthonát és utódját az Uzsoki Kórház Ortopéd–Traumatológiai Osztályát a „magyar ortopédia bölcsőjének”.
Köszönöm Dr. Hangody László professzor úrnak lelkes támogatását, sokrétű segítségét e könyv
megszületésében.
Dr. Kárpáti Zoltán
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