
2009. december 11-én nagyszabású ünnepsé-
get tartottak a Budai Irgalmasrendi Kórházban
(BIK), melynek rendezője az Ortopédiai osz-
tály volt. Kora délelőtt a Frankel Leó út 17–19.
alatti főépületben gyülekeztek a meghívottak,
a Dollinger Gyula-emléktábla avatására.

Ez az épület, amikor a lebontásra ítélt régi
helyén 1903-ban felépült, a főváros legmoder-
nebb kórháza volt. Jóval később, 1935-ben
megszépült, mert újjáalakították a bejárattal
szembeni nyitott lépcsőházat. A 17 csúcsíves
fali fülkében Gabriel Ferrara irgalmasrendi
orvos és jeles magyar orvosok terrakotta mell-
szobrait helyezték el. Ezek között, bal oldalon
szemben található Dollinger Gyula szobra.

Dollinger 1849. április 10-én született Pes -
ten. Sebészeti klinikai tanársegéd 1874–82
között, majd német, francia és angol sebészeti
és ortopédiai intézetekben volt tanulmányú-
ton. 1882-ben magántanári képesítést szerzett
az ortopédia tárgykörében. 1889-ben, 40 éve-
sen került a (régi) irgalmaskórházba, ahol
1891-től a sebészet vezetője. 1897-től 1919-es
nyugdíjba vonulásáig az I. számú Sebészeti
Klinika igazgató professzora. 1937. március 2-
án Budapesten halálozott el.

Dollinger maradandót alkotott és iskolát
teremtett a sebészet területén. Merész újító
volt, a modern magyar sebészet első reprezen-
tánsa, nemzetközileg is elismert szaktekintély.
Az ortopédia hazai megalapozója. Kidolgozta
a gümős csont- és ízületi betegségek konzer-
vatív kezelését. Több új módszert ajánlott,
köztük a csípőízületi zsugorodások megoldá-
sát. Számos ortopédiai készüléket készített,
foglalkozott művégtag-szerkesztéssel is. Több
éven át elnöke volt a Budapesti Orvosegye -
sületnek, a Budapesti, majd az Országos
Orvosszövetségnek.

A BIK Ortopédiai osztálya emléktábla állítá-
sával kívánta háláját leróni a nagy sebész előtt,
aki 120 éve indította meg ebben a kórházban
az ortopédiai működést. Az emléktábla lelep-
lezése előtt dr. Bucsi László, a Magyar Orto -
péd Társaság elnöke, dr. Lakatos Tamás orvos

igazgató, ortopédiai osztályvezető és dr. Riskó
Tibor professzor mondott beszédet.

Az ünnepi tudományos ülés 11 órától a
Frankel Leó út 31–33. alatti előadó-teremben
kezdődött el. A szép számban megjelenteket
Kozma Imre atya és prof. dr. Poór Gyula az
ORFI főigazgató főorvosa üdvözölte. Három
reprezentatív felkért előadás következett
ezután. Prof. dr. Hangody László „Terhelő fel-
színi porcdefektusok kezelésének modern
lehetőségei”, prof. dr. Szendrői Miklós „Septi -
cus térdízületi revíziók” és prof. dr. Géher Pál
„Ortopéd sebész jelentősége a reumás betegek
ellátásában – reumatológus szemével” címmel
tartott előadást. A továbbiakban a BIK Orto -
pédiai osztálya tartott frappáns beszámolókat.
Dr. Végh Géza „A BIK Ortopédiai osztály tör-
ténetéről”, dr. Danka László „Craniocervicalis
instabilitás rheumatoid arthritisben”, dr. Ma -
jor Bálint „Vállízületi hemiarthroplastica ered-
ményei rheumatoid arthritisben”, Lang Péter
„Könyökízületi műtétek az elmúlt 25 évben.
Sikerek? Kudarcok?”, Rácz Dénes „Lépések a
reumás lábon” és dr. Lakatos Tamás „Korai
tapasztalatok az osteointegrációt elősegítő új
típusú vápakosárral” címmel tartott előadást.

A tudományos program után a Duna-partra
nyíló aulában büféfogadás volt, ahol a vidéki
városokból is felutazott kollégákkal együtt
baráti beszélgetésekre adódott alkalom.

DR. GÖMÖR BÉLA
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Dollinger Gyula 1889–2009
Emléktábla-avatás és ünnepi tudományos ülés

Az emléktábla leleplezése. Balra: prof. dr. Riskó Tibor, jobbra:
dr. Lakatos Tamás
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