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EGGENHOFEREK

Az Eggenhofer család történetének ismertetése több kötetet venne igénybe. Itt 
csak Eggenhofer Béla kapcsán azon Eggenhoferekre szorítkozunk, akik élete, 
munkássága összefüggésbe hozható az esztergomi Kolos Kórházzal.

A család eredete a XVII századig vezethető vissza. Ha a Belvárosi temetőt felke-
ressük és az utca felőli első soron végigsétálunk, egy különös sírhoz érünk.

Vértes Zuárd így ír róla:
„Sziklának faragott márványkő tetején pufókképű angyalka ül. Oldalhajló gyer-

mekarcát jobb kezével lefele fordított fáklyanyélre támasztja. A fehér carrarai már-
ványból életre keltett apró angyal a helyet adó sziklával magastestű talapzaton 
emelkedik. A márványba kényszerített sorok Eggenhofer – szül. Schwartz– Anna 
nevéről emlékeznek. A gazdag Schwartz József mézeskalácsos Anna lánya társult 
életpárul az Esztergom város gazdasági és kereskedelmi életében jelentős helyet el-
foglaló Eggenhofer Józseff el”…

Eggenhofer József 1836-ban született. Ő ala-
pozta meg a család anyagi jólétét. Téglagyára, 
fatelepe, gőzhajója volt. Neve ott szerepel az új 
kórház építésére kiemelten adakozókat meg-
örökítő márványtáblán is, mivel 2000 koro-
nával támogatta a Kolos Kórház létrejöttét. 
1903-ban hunyt el. Végrendeletében az eszter-
gomi aggok házára 5000 koronát hagyott.

Fia, szintén József 1870-ben született. Közép-
iskoláit az esztergomi bencéseknél végezte el, 
majd a budapesti József műegyetem mérnöki 
szakosztályán folytatta tanulmányait. 1896-
ban állították ki mérnöki oklevelét. Szülővá-
rosában, Esztergomban telepedett le. Megye-
bizottsági tag és városi képviselő is lett. Az ő 
nevéhez fűződik többek között az esztergomi 
főgimnázium tervezése és építése is.
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Ajánlatott tett a Kórház kivitelezésére is, azon-
ban Pfalcz József ajánlatát a bíráló bizottság elő-
nyösebbnek ítélte. Az 1901-es választásokon a 
nemesócsai választókerületben győzött és ország-
gyűlési képviselő lett.

Eggenhofer Béla a család egy másik ágát képvi-
selte

Eggenhofer Albert (1826-1905) és Schwartz 
Emma (1848-1896) házasságából 12 gyermek 
született. Másodikként Ernő (1870-1925) táti 
építész, aki Dummer Ilonával  (1873-1944), 
1894-ben kötött házasságot.

A második gyermekük 1899. augusztus 2-án 
született és a Béla keresztnevet kapta. Ő lett a Ko-
los Kórház 2. igazgatója, az ő születésének 115. 
évfordulójára emlékezünk.

Az Eggenhofer család (Eggenhofer Ernő 1870-
1925) fogadta örökbe, és neveltette, Schwarz Ilo-
na bécsi háztartási alkalmazott gyermekét, aki így 
felvette az Eggenhofer nevet is.

1957-ben Schwarz-Eggenhofer Artúr töltötte 
be az esztergomi érseki helynöki tisztét.

Amikor az 1957-ben az esztergomi főegyház-
megye élére állított Endrey Mihály püspököt 
lemondatták, mielőtt kényszertartózkodási he-
lyét Vámosmikolán elfoglalta volna, Schwarz-
Eggenhofer Artúrra bízta az egyházmegye veze-
tését.

1959. június 6-án XXIII. János pápa ( „ad nutum 
Sancta Sedis” – a Szentszék szándéka szerint) ezt a 
döntést megerősítette, amikor apostoli adminiszt-
rátorrá nevezték ki.

Hihetetlen nehéz helyzetben irányította 11 évig 
a magyar katolikus egyházat. Óriási nyomás nehe-
zedett rá és sok kérdésben kénytelen volt engedni 
a hatalomnak.
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EGGENHOFER BÉLA 

1899. augusztus 2-án Táton született.
Augusztus 27-én tartották a gyermek keresztelőjét Esztergomban. A kereszt-

víz alá a Gönczy házaspár, Gönczy Béla kórházigazgató főorvos és felesége 
Prokopovich Ilona tartotta az újszülöttet. A budapesti egyetemre járó 20 éves 
fi atalember a családi hagyomány szerint a szülőháznál egy közeli ismerős 6 éves 
kislánynak játszás közben szerzett felületes sérülését látta el, amikor tréfából el-
hangzott, hogy ő lesz a leendő doktor felesége. Tény, hogy ez a kislány, Csanády 
Lívia lett később Eggenhofer Béla felesége, 3 gyermekük édesanyja. Az egyetemi 

évek nem voltak zavartalanok. Az 
ifj ú orvosjelöltnek a tanulás mel-
lett sokat kellett dolgoznia is, hisz 
ekkorra édesapja vagyona jóhisze-
mű kezességvállalások miatt csak-
nem teljesen elúszott. 1925-ben 
avatták orvosdoktorrá. Kötelező 
1 éves gyakorlatát letöltve 1927. 
szeptember 1-től a budapesti kirá-
lyi magyar Pázmány Péter Tudo-
mányegyetem II. számú Sebészeti 
Klinikáján 2 éves gyakorlati kép-
zésben részesült.

1928-ban először merült fel 
Eggenhofer Béla neve a kórház 
történetében. Mint klinikai műtő-
gyakornok február 28-án segélyért 
fordult a Kórházbizottsághoz, de 
elutasították, mert nem Eszter-
gomban született és nem is lakott 
itt. 
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Gönczy Béla mellett ekkor 
Visi Imre dolgozott, őt 1930. 
augusztus 1-től  Eggenhofer 
Béla váltotta fel. Illetve au-
gusztus 1-től szólt a kineve-
zése, de ő azt kérte, hogy a 
nyári szabadságok idején sok 
embert helyettesít a klinikán, 
ezért csak október 1-től tudja 
elfoglalni esztergomi állását. 
Így lett 1930. októbertől ki-
nevezett kórházi alorvos, és 
tiszteletbeli kórházi osztályos 
főorvos.

Bizonyára Gönczy Bélának 
is szerepe volt abban, hogy 
keresztfi a, Eggenhofer Béla 
a kórházhoz került. Érthető 
igényként fogalmazta meg 
elvárását, miszerint a mentő-
szolgálat fejlődésével szüksé-
gessé vált, hogy egy állandó 
műtőszakorvosa legyen a kór-
háznak. Ne kelljen időről-idő-
re a betanításokkal bajlódnia és időt vesztenie.

Érdekesség az egykori dokumentumok között: Eggenhofer Béla 1931. márci-
usban azzal a kéréssel fordult a vezetéshez, hogy az orvoskar saját költségén, a 
kórház területén egy teniszpályát szeretne létesíteni. Gönczy Béla úgy egyezett 
bele, ha a használat során nem zavarják a betegek nyugalmát. 2 évvel munkába 
állása után tiszteletbeli főorvossá nevezték ki. 

1933. szeptember 12-én a súlyosan beteg Gönczy Bélának még átnyújtották 
a „Signum Laudis” elismerő oklevelet, de november 12-én életének 65. évében 
a Kolos Kórház életrehívója, első igazgatója elhunyt. Temetésén az orvosi kar 
nevében Eggenhofer Béla tett fogadalmat a Gönczy Béla által elvégzett nemes 
munka folytatására.
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Pályázatot írtak ki az megüresedett igazgatói állásra. A határidőig, 1934. már-
cius 15.-ig 6 pályamű érkezett. Jó híre volt a Kolos Kórháznak, hisz az ország 
különböző pontjairól, Pécstől, Debrecenig voltak jelentkezők. 6 pályázó közül 2 
volt esztergomi: Hamza József és Eggenhofer Béla.

Bakay Lajos (1880-1959) professzor a következő mondatokkal ajánlotta az 
igazgatói posztra tanítványát:

„a klinikán eltöltött éveket a sebészetben való alapos kiképzésre fordította. Ügy-
buzgóságával, szorgalmával és lelkiismeretességével az igazgató teljes megelégedését 
érdemelte ki. Sebészeti technikai készültsége, alapos munkája és kézügyessége képe-
sítette őt a nagy sebészi műtétek elvégzésére. Betegeivel szemben jóakaratú, ember-
séges bánásmódú, kollegáival szemben pedig mindig önzetlen és jóindulatú kartárs-
nak bizonyult. Képzettségénél fogva sebészeti osztályvezetésre alkalmas.”

Mellette szólt, hogy családja részt vett id. Eggenhofer József révén a Kolos 
Kórház megteremtésében, keresztapja pedig Gönczy Béla volt. Mindezen túl, 
szakmai eredményei alapján az egyik korabeli vélemény szerint neki köszönhe-
tő, hogy a „párkányi járás legalább sebészi tekintetben ismét Magyarországhoz 
tartozik.”

A pályázatot Eggenhofer Béla megnyerte.
1934. augusztus 17-én, a Kórházbizottság ülésén e szavakkal mondott köszö-

netet:
„Nagyságos Polgármester úr, mélyen tisztelt Kórházbizottság, igen tisztelt Uraim!
A meghatódottság meleg érzése szorítja össze szívemet most, midőn itt Önök előtt 

állok. Az Úr Isten segítsége, Őeminenciája meg nem érdemelt bizalma az elköl-
tözött alispán áldott lelke, a felsőbb hatóságok gerinces egyenessége, volt főnököm 
atyai pártfogása és az önök soha meg nem hálálható baráti segítsége juttatott engem 
közkórházaink igazgatói székébe. Tudom, hogy fi atalon kerültem oly pozícióba, 
amelyet manapság kevés kortársamnak sikerül elérni. Tudom, és teljesen tisztába 
vagyok azzal, hogy ezen állással nem csak örömet és címet nyertem, hanem igen sok 
munkaalkalmat, álmatlan éjszakát, keserves küzdelmeket és esetleg fájó csalódáso-
kat. Elődöm a szorgalom, a becsületesség, a gerincesség mintaképe volt. ….

Mélyen tisztelt uraim! 
….ígérem Önöknek, hogy minden ambicómmal, tudásommal és szorgalmammal 

azon leszek, hogy oly kiutat találjak, mely a betegek jogos érdekének csábítása nél-
kül, a kórházat újra rentabilissé teszi, a várost megszabadítja egy esetleges kórházi 
defi cit gondjától,…. 
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….Megdönthetetlen hitem, hogy ha testvérként összefogunk úgy munkánk, meg-
hozza áldásos gyümölcsét és a város büszke lehet majd kórházára. Szíves támogatá-
sukat még egyszer köszönve, kérem további jóindulatukat.”

Az új kórházigazgató nem sokkal kinevezése után meghívta Esztergomba ko-
rábbi mesterét és professzorát. Bakay Lajos professzor 20 tagú orvos küldöttség 
élén októberben meglátogatta a Kolos Kórházat. A professzort elkísérte többek 
között Kubinyi Endre, a hazai vértranszfúzió úttörője,  Klimko Dezső (későbbi 
kolozsvári professzor), Prochnow Ferenc és Molnár Béla, valamennyien kiváló 
sebészek lettek. Jelentős esemény volt ez a korabeli Esztergom életében. …

Bakay professzor köszöntötte a vendéglátókat, külön kiemelve Eggenhofer 
Béla új kórházigazgatót: „Kívánom, hogy Eggenhofer Béla működése sikeres le-
gyen…tekintsünk bizalommal a munkája elé, mert, amit ő csinál, azért én is felelős 
vagyok”

Igen nehéz feladatra vállalkozott Eggenhofer Béla. 31 évvel a kórház megépíté-
se után az intézmény minden tekintetben megújításra szorult!

A kórház gyakorlatilag fi zetésképtelen volt. Épületei megsüllyedtek, a régi víz-
vezeték csövek sorra lyukadtak ki, a lapostetők megrokkantak, mindennapossá 
váltak a beázások. Jelentős volt a hiány műszerekben és orvosi eszközökben.

Az új igazgató egy hosszútávú rekonstrukciós tervet dolgozott ki. Ennek főbb 
állomása a következők voltak:

-  A kórházigazgatói lakásból egy modern, septikus és aseptikus műtőt is 
tartalmazó szülészeti pavilont kell kialakítani.” A vármegye méltányolva a 
kórház súlyos anyagi helyzetét 12 000 pengő segélyt szavazott meg, kizá-
rólag arra, hogy az igazgatói épületet modern szülészeti osztállyá alakíthas-
suk”

-  A 2. pavilon emeletét a szülészet kiköltöztetése után, a Simor kórházból 
átkerülő belgyógyászati, szemészeti és bujakóros betegek foglalják el, és itt 
lesz a laboratórium is.

-  A Simor kórházból szanatóriumi jelleggel tüdőosztályt kell kialakítani.
-  Az elkülönítő pavilont ki kell bővíteni.
-  A sebészet épületére emeletet kell építeni, és meg kell újítani a műtőket.
 -   Át kell szervezni a kórház élelmezését, annak tárgyi és személyi feltételeit 

modernizálni kell.
A szép tervek megvalósításához egységes akarat és pénz szükségeltetett. Az új 
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igazgató maga mellé tudta állítani a város és a megye vezetőit. A főispán és az or-
szággyűlési képviselő erélyes utánjárására az OTI 150 000 pengős hosszúlejáratú 
kölcsönt helyezett kilátásba, a minisztérium pedig a Simor szanatóriumi jellegű 
átalakítását nem tartotta kivitelezhetetlennek.

Optimistán tekintett tehát a jövő felé Eggenhofer Béla.
Nem csak szakmailag volt optimista. 1934. feb-

ruár 15-én eljegyezte Csanády Líviát, Csanády 
László tokodi bányaigazgató lányát. Az esküvőre 
augusztusban került sor. A vőlegény tanúja Glatz 
Gyula polgármester, a mennyasszonyé dr. Rajner 
János volt.

Emlékező füzetünk terjedelme nem teszi lehe-
tővé, hogy végigkövessük azt a heroikus munkát, 
amit tervei megvalósítása érdekében Eggenhofer 
Béla elvégzett. Összességében, ha mérleget vo-
nunk igazgatói működéséről, azt állapíthatjuk 
meg, hogy csaknem minden tervét teljesíteni 
tudta.

Hogy már akkor is mennyit kellett lobbiz-
ni egy-egy terv megvalósításáért, arra jó példa 
Eggenhofer Béla jelentése, melyet 1936. július 
3-án írt a polgármesternek.

Ebből megtudhatjuk, hogy ő, Bakay professzortól, Rajner János pedig a döntést 
hozó tanács „X.Y.” tagjától arról értesült, hogy az esztergomi kórház rekonstruk-
cióját elodázni szándékoznak. A kórházigazgató felkereste a minisztériumban 
X.Y. urat, és midőn ez a hír, megerősítést nyert, újra Bakay professzorhoz for-
dult, aki egykori tanítványát dr. Dávid Mihály miniszteri tanácsoshoz irányítot-
ta. A tanácsos úr elcsodálkozott a hír kiszivárogtatásán és támogatásáról biztosí-
totta Eggenhofer Bélát.

A kórházigazgató nem csak a belügy, hanem a pénzügyminisztérium számos 
munkatársát is felkereste. Mindezek után bizakodva zárta jelentését.

1937. szeptember 21-én délelőtt 11 órakor a Kórházbizottság az új szülészet 
épületében tartotta kihelyezett ülését, és konstatálhatták, hogy elkészült az új 
szülészet épülete, mely a korábbi kórházigazgatói lakásból lett kialakítva kibő-
vítés után. 
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Eggenhofer Béla éjt nappallá téve dolgozott. Óriási szervező és szakmai mun-
kát végzett. A Kórházbizottság jegyzőkönyvéből kiderült, hogy 12 hetet töl-
tött állandó inspectióban. A kórházigazgató aktívan részt vett a kórház tudo-
mányos életében is. Fennmaradt 1935-ből egy helyi tudományos összejövetel 
programja mely szerint a februári összejövetelen többek között Oravecz Gyula 
a cholecystographiákról, Rajner János a magasvérnyomásról, : Eggenhofer Béla 
pedig az epehólyag sebészetéről beszélt. 1938-ban Esztergomban tartották a 
Magyar Tüdőgyógyászok Országos Egyesületének is a kongresszusát. Ezen a 
rendezvényen  is tartott előadást: „A sebészi gümőkór műtéti kezelésének meg-
előzése” címmel, mely megjelent a „Tuberkulózis elleni küzdelem” II. évfolyam 
szeptemberi számában. Az előadásban a csont, ízület és mirigy tbc sebészi keze-
léséről, annak korlátairól ejtett szót. Elmondta a Chinoin-gyár által forgalom-
ba hozott Rubrophennel szerzett tapasztalatait, melyeket biztatónak vélt, de „a 
szakszerű és minél korábban végrehajtandó rögzítés és tehermentesítés” mel-
lett érvelt. Rámutatott ugyanakkor a gyógyászati segédeszközökkel való ellátás 
problematikájára.

A kórház életében ebben az időszakban 
egyértelműen pozitív változások történ-
tek. Nagyarányú építkezések indultak 
1941-ben is. Nyár elején a polgármester és 
Eggenhofer Béla bejárta a kórház környé-
két és a közeli leányiskolát alkalmasnak ta-
lálták arra, hogy ott átmenetileg betegeket 
helyezzenek el. A belgyógyászati pavilon 
átépítésének ideje alatt június 20-tól nov-
emberig, itt helyezték el a betegeket. Ab-
ban az időben az építőanyagok beszerzése 
komoly nehézségekkel járt. 

A közvetlen háborús események külön 
fejezetet érdemelnek a kórház életében. 
Ahogy a front közeledett a kórház meg-
telt sebesültekkel

A nem szállítható sebesültek mindig a 
Kolos kórházra maradtak. A belügymi-
niszter a Vörös Hadsereg közeledtére el-
rendelte a város és a kórház részleges ki-



10

ürítését, a Kolos Kórházban ekkor a korábbi 300 fő körüli beteglétszám már 
800 fölé emelkedett és a többségük szállításra alkalmatlan sebesült volt. Ma már 
nehezen elképzelhető, milyen heroikus munkát végzett a kórház személyzete 
ezekben a hónapokban.

Az oroszok december 26-án érték el a várost, és bevonultak a kórház területére 
is, mely most már a frontvonalba került. December 30-án a légitámadás nem kí-
mélte a kórházat sem. Találatot kapott a szülészet, a praetuberkulotikus osztály, 
megszűnt a villany, vízellátás és a fűtés is. A kórház ablakai betörtek. A betegek 
jelentős része légópincékben lett elhelyezve. Itt történtek a műtétek is.

A kórház kiürítését és elköltöztetését Eggenhofer Béla megoldhatatlannak 
tartotta, és erről tájékoztatta is a belügyminisztert. Ekkor Sárvárra rendelték és 
felmerült a felelősségre vonásának a gondolata is, de ezt a háborús események 
szerencsére már nem tették lehetővé. 1945. január 5-én a szovjet csapatokat ki-
szorították a városból és másnap a németek visszafoglalták Esztergomot. Feb-
ruár 19-én amerikai légitámadás érte a várost. 81-en haltak meg 38 súlyos és 98 

könnyebb sérülés volt. Március 19-én a szov-
jet légierő bombázta Szent István városát.

Eggenhofer 1945 nyarán 4 heti szabadságra 
kényszerült, mert annyit dolgozott, hogy ke-
zein röntgen által okozott sebek keletkeztek.

A front elvonulásával május 3-án megala-
kult a kórházban az első üzemi bizottság. En-
nek később Tingyela Mihály lett a titkára. Ő 
és a párttitkár is támogatta Eggenhofer Béla 
igazgatót, aki saját házában alakított ki egy 
12 ágyas Gyermek Osztályt. Ezért a Kórház-
bizottság jegyzőkönyvben mondott neki kö-
szönetet.

1948. április 1-3 között, a minisztérium 
rendkívüli vizsgálatot indított a kórházban. 
Ennek a vizsgálatnak előre eldöntött cél-
ja volt Eggenhofer Béla menesztése. Ő lett 

Esztergomban a koncepciós perek első áldozata. A kórház igazgatója 5 oldalas 
levélben fejtette ki dr. Divéky B. Sándor fegyelmi biztosnak véleményét az elle-
ne felhozott koholt vádakra. Ezek döntően gazdasági és pénzügyi természetű-
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ek voltak, és mind ilyenek főleg a 
kórházgondnokra és az ellenőrre 
tartoztak. A levelét a következő 
sorokkal zárta: „Végezetül tiszte-
lettel előadom, hogy azt a vádat, 
miszerint a kötelező ellenőrzést és 
irányítást elmulasztottam volna, a 
legszorgosabb lelkiismeretvizsgálat 
mellett sem tudom magamra vo-
natkoztatni annál is inkább, mert 
az ellenem felsorolt vádakat egyen-
ként kellő rávilágítással és komoly 
érvekkel megcáfoltam. Egyébként is a felhozott vádak – egy kivételével – kizárólag 
a gondnoki hivatal alkalmazottainak tevékenységével kapcsolatosak, azok kizáró-
lag oly kezelési hiányosságokra vonatkoznak, amelyek a kórházigazgató hatáskörén 
kívül esnek, s amelyekért a kórházigazgatót felelőssé tenni nem lehet. A kórházigaz-
gató orvosi ténykedése mellett egyébként is emberfeletti munkára kötelezett és ezen 
munka csak úgy végezhető el, hogy ha fegyelmi felelősséggel rendelkező szakemberek 
állnak mellette.

Működési időm alatt lehetséges, hogy magam is követtem el hibát, azonban szol-
gáljon mentségemül az, hogy az elért eredmények mellett ezen hiba csak öntudat-
lan lehet, anyagi előnyt nem szolgált részemre, a köztisztviselő tisztességét és becsü-
letét nem csorbította, anyagi károsodást senkinek sem okozott és végül, hogy ezen 
esetleges hiba csak az éjjel-nappali munka hevében adódhatott elő. 

Mivel pedig bűnösnek nem érzem magam, tisztelettel kérem teljes felmentésemet.”
A koncepciós perekben azonban nem születtek felmentő ítéletek. Komárom-

Esztergom vármegye alispánja 1948. augusztus 25-napján fegyelmi úton felfüg-
gesztette állásából és nyugdíjazta Eggenhofer Bélát. Az esztergomi képviselő-
testület 32 év után állapította meg nyugdíját. Természetes, hogy igen nehezen 
viselte el az igazságtalan döntést. A kórház személyzetétől a következő szavakkal 
búcsúzott:

„ A Magyar Kormány úgy találta helyesnek, hogy engem a kórházigazgatói és fő-
orvosi állásom alól felmentsen. Érzékenykedni önök előtt nem óhajtok. Felhaszná-
lom ellenben ezen alkalmat, hogy elbúcsúzzam Önöktől, mint személyzettől. Igaz, 
hogy a személyzet egy része csirkefogó, a nagyobbik rész tisztességes munkás. A csir-
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kefogóknak is megbocsátok. És felkérem őket, javuljanak meg. Eddig velem töltött 
fáradozásukért fogadják igaz köszönetemet, és mindnyájukat arra kérem, fogadják 
szeretettel az új igazgatót, és szorgalmasan dolgozzanak a jövőben is a betegekért és 
a magyar közegészségügyért. Isten velük!”

1950. május 31-én otthonában hirtelen hunyt el. Az egykori dokumentumok 
halálokként koszo-
rúér elmeszesedést 
írtak le. A 3 gyer-
mekes családapa 
méltatlan mellőzé-
sét nem sokkal élte 
túl.

Igazi rehabili-
tálása ma is várat 
magára. Gönczy 
Béla és az igazgatói 
székben őt követő 
Eggenhofer Béla 
együttesen fél év-
századon keresztül 

irányították az esztergomi kórházban 
a betegellátást. A későbbi vezetők idő-
ben is csak epigonjaik voltak az első 
2 igazgatónak. Gönczy Béla mun-
kásságának jelentősége egyre jobban 
ismerté vált, nem utolsósorban Szál-
lási professzor úrnak is köszönhetően, 
de Eggenhofer Bélát városa még ma 
sem tisztelte meg az elismerés jelei-
vel. Nincs egy emléktáblája sem a vá-
rosban, pedig itt lenne az ideje, hogy 
Esztergom egészségügyének emble-
matikus alakját, munkásságát meg és 
elismerje Szent István városa.

Osvai László dr.
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IN MEMORIAM DR. EGGENHOFER BÉLA

Néhai dr. Bády István, Esztergom egykori polgár-
mestere, díszpolgára egy korábbi interjúban így em-
lékezett a Kolos Kórház igazgatójára:

…”Említetted, hogy a konyha hozzájárult Eggenhofer 
Béla bukásához. Mi ennek a története?

Olt Károlynak hívták a Népjóléti Minisztert, aki 
ellátogatott Esztergomba. Alacsony, kis vadember 
volt. Ordítva kifogásolta az állapotokat, hogyan 
tűrhet el ilyen körülményeket egy igazgató! Mond-
tam, hogy már évek óta megvannak a tervrajzok, de 
a minisztériumtól nem kapunk az építésre pénzt. 
Mellébeszélek, - válaszolta és tovább támadta az 
igazgatót. Persze az egészben egyesek keze volt ben-
ne, hisz a minisztert nem érdekelték az új épületek, 
egyenesen a konyhába jött. Eggenhofert már 1945-ben B listázták és a helybeli 
kommunista párt megbízottai mindent elkövettek, hogy lejárassák.

Hogyan élte át a kórház a háborút?
A műtétek petróleumlámpa fényénél történtek az óvóhelyen: A háború alatt 

Eggenhofer óriási munkát végzett és halhatatlan érdemei voltak az újjáépítés-
ben is. Amit ő tett 1933 óta, azt kevesen tudták volna utána csinálni. Nem sok 
köszönetet kapott érte.

1948 tavaszán beállított hozzám 2 ávós ezredes. Közölték, hogy nekik szük-
ségük van a kórházigazgató házára. Eggenhofer akkor szerelt fel a házában egy 
fogászati rendelőt, alig dolgozott vagy 2 hónapot benne, amikor megjelent az 
ávó. 30 napot adtak neki a kiürítésre. Emlékszem ült a kerek üvegasztalnál a sze-
rencsétlen ember és zokogott. Tönkre tették, elvették a házát. Annyit tudtam 
segíteni, hogy a rendelőjét át tudta költöztetni a volt Iparbank épületébe. Ott 
utaltunk ki neki lakást. Elkezdhetett dolgozni, de nem sokáig, mert infarctust 
kapott és hirtelen meghalt.”…

dr. Bády István
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ÉDESAPÁMRA EMLÉKEZVE

7 éves kislány voltam, amikor meghalt 
édesapám, így a róla szóló történeteket 
a családi „mesékből” ismerem. 

Azt tudom, hogy határozott, jó fellé-
pésű, igen egyenes jellem volt. Szigorú, 
de következetes apára emlékszem visz-
sza, aki imádta a családját és a kórházat. 
Foglalkozásánál fogva belénk nevelte, 
hogy ne féljünk, ne hisztizzünk semmi-

lyen orvosi kezelésnél, Idősebbik bátyám, Balázs, kiskorában igen fülfájós volt, 
és éjjel az ágyából felkelve bement apuhoz, hogy szúrja fel a fülét. Ő ugyanis ret-
tenetesen bírta a fájdalmat, s ezt tőlünk is elvárta. Az I. világháborúban (1917-

ben) leventeként vakbélgyulladása lett, 
s egy konyhaasztalon műtötték meg egy 
tűzzel fertőtlenített késsel. 

A másik fantasztikus esemény a nász-
útjukon volt Velencében – ezt édes-
anyám mesélte -Apunak begyulladt az 
egyik foga. Nagy nehezen találtak egy 
fogorvost, aki apám válláig sem ért és 
idegesen kapkodott ide-oda, (nyelvi 
probléma nem volt, mert anyukám be-
szélt olaszul) miközbern apukám kivett 
a fogorvosi szekrényből egy fogót és ki-
húzta saját magának a fogát. Ezalatt az 
olasz orvos elájult, akit aztán apu,  anyu-
kám segítségével „felélesztett”. Ez a két 
eset is megmutatja, hogy milyen bátor, 
karakán ember volt.
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Nagyon szerette a strandot, az 
úszást és a teniszt – ez utóbbit 
csak szabadsága idején gyakorol-
hatta. Családcentrikus volt, nem 
véletlen, hogy a II. világháborút 
a rokonság nagy része (18 fő) a 
nemrég felépült családi házunk 
óvóhelyén töltötte. Akin csak le-
hetett segített. Én, miután korán 
elvesztettem őt, leginkább a nagy 
ünnepekre emlékszem vissza, ka-
rácsonyra, húsvétra és a felejthe-
tetlen adventi vasárnapestékre, 
amikor a hallban összegyűltünk és apa a szép, nagy koszorút gyertyáit meggyújt-
va felolvasott a bibliából. Másik felejthetetlen élményem egy fantasztikus eskü-
vőhöz fűződik, melyet egyik anyai nagybátyámnak rendezett apu, csodálatosan 
feldíszített családi házunkban. Én akkor még csak 5 éves voltam, őt pedig már 
„menesztették” a kórházból (1948) és mégis képes volt ilyen tettre.

A családszeretetet valószínűleg nagyapámtól örökölte, aki a négy gyermek 
mellé örökbe fogadta Turi bácsit, hivatalos nevén Eggenhofer-Schwarz Artúrt, 
aki apostoli kormányzó lett Mindszenthy József hercegprímás elhurcolása után, 
1969-ben bekövetkezett haláláig.

Már említettem, hogy a családon kívül a kórház, a betegek volt mindene 
édesapámnak. Életem első 5 éve alatt sokkal több időt töltött ott. A front alatt 
szinte éjjel-nappal a sebesülteket 
gyógyította, operálta a pincében. 
A szilánkok eltávolítását röntgen 
alatt végezte. Annyit dolgozott, 
hogy mindkét kezén égési sebek 
keletkeztek, és 4 heti szabadságra 
kényszerült.

1945 elején a nyilasuralom utolsó 
szakaszában sikeresen megakadá-
lyozta a kórház nyugatra történő 
telepítését. Ellenállt a németek-
nek, pedig ő is mehetett volna csa-
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ládostul, bútorostul a vonaton – 3 napra elvitték. A kórház maradt, és édesapám 
úgy gondolta, hogy „hős” lesz, de nem így történt.

A kórházban még nem volt külön gyermekosztály, ezért otthon a családi ház-
ban 2 szobában felállított egy 12 ágyas gyermekosztályt.

A harcokat követő újjáépítésben is tevékenyen részt vett. Ennek ellenére, nem 
hogy hős nem lett, hanem 1948-ban ő lett Esztergomban a koncepciós perek 
első áldozata. A kórháztól való búcsúzásának sorait számos kollegája, többek 
között Rajner Muki bácsi, Ortay Gyula, Patonay János aláírásával hitelesítette:

„A Magyar Kormány úgy találta helyesnek, hogy engem a kórházigazgatói és fő-
orvosi állásom alól felmentsen. Érzékenykedni önök előtt nem óhajtok. Felhaszná-
lom ellenben ezen alkalmat, hogy elbúcsúzzam Önöktől, mint személyzettől. Igaz, 
hogy a személyzet egy része csirkefogó, a nagyobbik rész tisztességes munkás. A csir-
kefogóknak is megbocsátok és felkérem őket javuljanak meg, Eddigi velem töltött 
fáradozásukért fogadják igaz köszönetemet és mindnyájukat arra kérem, fogadják 
szeretettel az új igazgatót és szorgalmasan dolgozzanak a jövőben is a betegekért és 
a magyar közegészségügyért. Isten velük!”

Édesapám szájsebészként kezdett dolgozni – miután kirúgták a kórházból – 
és az én örökségemből fogászati rendelőt nyitott otthon a családi házunkban. 
Nekem 5 éves kislánynak ezekről a borzalmakról fogalmam sem volt, de arra 
emlékszem, hogy igen boldog voltam, mert sokkal többet lehettem vele.

Ez az un „békesség”sem tartott sokáig. Úgy látszik az Eggenhofer név még 
mindig sokaknak nem tetszett (hogy miért: rejtély). 1950 februárjában a „vál-
tozatosság kedvéért” az AVH börtönében töltött el apukám 3 napot, majd a 
családi házunkat az „intézménynek” felajánlva egy hónapon belül a Széché-
nyi térre kellett költöznünk. Azt a családi házat az „Eggenhofer-villát” vették 
el, mely egész élete álma volt, az összes anyai-apai örökségét beleszámítva. Ezt 
már valószínűleg csak nehezen tudta feldolgozni, mert 1950. május 31-én éjjel 
szívinfarctusban hirtelen meghalt.

Az Eggenhofer név továbbra is kísértett. Balázs bátyámat csak több év után 
vették fel az orvosegyetemre, Tamás bátyámat már a gimnáziumba sem vették 
fel (sport, úszás révén került a Hell J. Bányagépészeti Technikumba), és magam 
is csak nagy kerülővel lehettem középiskolai tanár. Ez azonban egy másik tör-
ténet, de ennek ellenére büszke vagyok az Eggenhofer névre és mindenek felett 
Édesapámra!

Eggenhofer Kinga


