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Emléktábla
dr. Ofner József gyôri sebészorvosnak
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Orvosi Hetilap, Budapest
Xantus János Múzeum, Gyôr

Ofner Magdolna, dr. Ofner József dédunokája, tiszteletben
álló gyôri lakos, néhány hónappal ezelôtt azzal a megtisztelô kéréssel kereste meg az Orvosi Hetilap fôszerkesztôjét
(Fehér Jánost), hogy mondjon ünnepi beszédet dr. Ofner
József emléktáblájának felavatásán. Tette ezt abból a megfontolásból, hogy annak idején, amikor dédapja orvosi munkásságát folytatta, az 1857-es alapítású, a múlt évben már
150 éves fennállását ünneplô Orvosi Hetilapból szerezte
meg orvosi munkásságához a folyamatos továbbképzés
szakirodalmát. Ofner Magdolna nemes célt tûzött ki maga
elé. Nevezetesen tisztelettel kívánt adózni dédapjának, a
Gyôr városában több évtizeden át munkálkodó, Gyôr közegészségügyét is szolgáló, kiváló sebészorvosnak.
Az emléktábla állításának gondolatát véletlen cselekedet
indította el. Az 1999-ben, a Gyôri Kórház fennállásának
250. évfordulójára kiadott könyvbôl hiányzik Ofner József
neve [1]. Nyilván véletlenül maradt ki e nemes felsorolásból és az életrajzi adatok ismertetésébôl Ofner József dr.
neve és életrajza. Azé az orvosé, akinek utóda lett dr. Petz
Lajos sebészorvos, késôbbi országgyûlési felsôházi tag, és
akinek gyermeke, Petz Aladár a XIX. században alapított
Szentháromság Kórház mai utódjának a névadója lett. Biczó
Zalán okleveles könyvtáros, a gyôri Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Intézet Jogi
Szakkönyvtárának szakembere „Gyôri orvoséletrajzi lexikont” adott ki azzal a nemes céllal, hogy méltó emléket
állítson a régmúltban élt gyôri és gyôri születésû orvosokról, akik önfeláldozó és példaértékû gyógyítómunkát végeztek. E könyvben már fényképpel együtt szerepel Ofner
József rövid életrajza [2, 3].
Az emléktábla felállítását elvben támogatta Szakács Imre, a megyei közgyûlés elnöke és dr. Bugovics Elemér, a megyei kórház volt fôigazgatója is. A felavatásra 2008. január
22-én került sor, ünnepélyes külsôségek között, nagyszámú
érdeklôdô részvétele mellett. A résztvevôk között volt Szakács Imre, a megyei közgyûlés elnöke, országgyûlési képviselô, Gyôr város alpolgármestere és az önkormányzat számos képviselôje, valamint a Petz Aladár Megyei Oktató
Kórház fôigazgatója, dr. Varga Gábor, továbbá számosan a
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kórházból és az épületben jelenleg mûködô iskolából. Az
emléktáblát az 1. ábra szemlélteti.
Szenes Ágnes dr. úttörô munkássága és közleménye alapján [4] nyomon kísérhetjük a gyôri kórházi ellátás, kórház-
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2. ábra

Ofner József arcképei a kiállítás anyagából
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Kiállításrészlet I.
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Kiállításrészlet II.
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