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MŰALKOTÁSOK A 
VASZARY KOLOS 

KÓRHÁZBAN

Egy kórház alaptevékenysége a gyógyítás. Van-e szerepe ebben a művésze-
teknek?
Meggyőződésem szerint igen!
Ha egy kórházban a gyógyulást remélő beteg olyan környezetbe kerül, 
amely harmóniát, nyugalmat, bizalmat, szeretetet sugároz, az elősegíthe-
ti és bizonyára elő is segíti a gyógyulás, az állapotjavulás folyamatát.
Ugyanakkor a környezet kihat a gyógyítókra is, inspirálja őket, erőt ad 
nekik, még ha ez nem is tudatosul bennük nap, mint nap.
A Kolos füzetek mostani számában az olvasó megismerkedhet az eszter-
gomi Vaszary Kolos Kórházban található műalkotásokkal. Valószínű az 
itt dolgozó orvosoknak, nővéreknek is - akik naponta elmennek ezen kis 
remekek mellett - tudunk majd újat mondani.
Ezen műalkotások pedig az ide kerülő betegek számára reményeink 
szerint a szakmaiságon túl, a művészetek által már említett harmóniát, 
nyugalmat és szeretetet sugározzák.
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Mielőtt nekilátnánk a kórházunkban fellelhető műalkotások áttekintésének, 
ismertetésének egy rövid időutazásra hívnám a Tisztelt Olvasót. 1902. szept-
ember 1-e verőfényes napsütéssel fogadta a kórház zárókő letételi ünnepségre 
érkezőket. A protokolláris beszédek után Vaszary Kolos kezébe vette azt a prí-
mási címerrel ellátott kalapácsot, melyet Rudnay Sándor hercegprímás a Bazili-
ka alapkőletételénél használt és megérintette a márványlapot a következő szavak 
kíséretébe: „Állanak e falak a szenvedő emberiség áldására”

Egy gyönyörű kapun léphettünk be az új kórházba. Jobb kéz felől ott a ma is álló 
és működő kápolna, balra az igazgatói lakás, szemben a sebészet épülete. A koráb-
bi Bisutti-féle telken 8 kisebb-nagyobb épületben kezdődhetett meg a gyógyítás. 
Az akkori szokás és igények szerint pavilonos kórházat képzelt el a tervező. Az 
épületek egységes stílusban, kitűnő minőségben készültek el, az előre meghatáro-
zott időn belül. Nyugodtan nevezhetjük ezt az épületegyüttest a város építészeti 
ékszerdobozának. Méltán örökítették meg a süttői márvány emléktáblán az épí-

Fotó: Mudrák Attila
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tész – ifj . Bobula 
János – nevét. Far-
kasréti temetőben 
levő sírját már sen-
ki sem látogatja, 
ezért is illőnek tar-
tom, hogy ehelyt 
m e g em l é ke zz e k 
róla.

Édesapját, id. 
Bobula Jánost Ma-
gyarország vezető 
építészei között 
tartották számon. 
A Magyar Szalon a 
korabeli Budapest 9 legjelentősebb építésze közé sorolta.

Az ő tervei alapján épült többek között az Üllöi úti Seb- és Belgyógyászati Kli-
nika is! 1888-ban adta ki „Magyarország iparügye” című elismerést hozó köny-
vét, 1892-1898 között az Építészeti Szemle alapító szerkesztője, 1892-1897 kö-
zött országgyűlési képviselő volt. Többször járt Esztergomban. Tervbe vétetett 
a Széchenyi téren egy szálloda és színház építése, ez azonban nem valósult meg. 
Esztergomban végül egyik fi a, János alkothatott. 

Kórházunk műépítésze ifj . Bobula János 1871. február 24-én született Buda-
pesten. Ott végezte iskoláit is. Középiskolába a Kármin Mór (1843-1915) által 
alapított „mintagimnázium”-ba járt. Osztálytársa volt pl. Kandó Kálmán, Ráth-
Végh István, és Vámbery Rusztem.

1893-ban szerzett építészmérnöki oklevelet. Ezután Amerikában és Angliában 
tökéletesítette elméleti tudását. A Magyar Építőművészek Szövetségének egyik 
alapító tagja, a Budapesti Építészeti Szemle szerkesztője volt. Főleg templomo-
kat és kórházakat ( Szabadka, Nyíregyháza, Kézdivásárhely ) tervezett. Egyik 
legszebb épülete a Munkácsi Városháza.

A mai kórházban már csak a kápolna maradt meg abban a formában, amit a 
kiváló építész egykor megálmodott.
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A kórház átadása-
kor még nem talál-
hattunk műalkotá-
sokat az intézmény 
területén, bár a ká-
polna épületében 2 
Storno freskóról is 
megemlítést tesznek 
a dokumentumok, 
ezek azonban sajnos 
eltűntek. 

Ugyancsak a kápol-
na épületében cso-
dálhatjuk meg azt az 
üvegalkotást, amely-
nek a készítőjét nem 
ismerjünk. 

További kutatás szükségeltetik az alkotó kiderítésére.
Amikor 1950-ben az apácákat eltávolították a kórházból, a szentélyből raktár, 

az egyéb részekből hivatali helyiségek lettek. Átmenetileg az igazgatóság is itt 
működött. 1956-an néhány napra visszakerült helyére az oltár és ismét miséz-
hettek a kápolnában.

1968-tól új funkciót kapott az épület, ide helyezték át a sebészetről a Röntgen 
Osztályt. A rendszerváltás idejére a falakon ujjnyi rések keletkeztek és az épület 
fokozatosan életveszélyessé vált. Amikor 1991-ben átadásra került az új Rönt-
gen Osztály, a kápolnát kiürítették.

Az akkori vezetésnek nem sikerült elérni, hogy az 1994-1998-as 2 milliárdos 
rekonstrukcióval egyidőben a kápolnát is újjáépítsék. Hogy nem dőlt össze az 
épület az Szontagh Csabának és az általa mozgósított Szent Lázár Lovagrend-
nek köszönhető. Rengeteg munkával és szervezéssel egyre több pénz gyűlt ösz-
sze, megújult a tetőszerkezet, majd fokozatosan a falak is. Az alapkőletétel cen-
tenáriumára elkészült a szentély és az egyik oldalhajó. 2000. szeptember 16-án 
Paskai László szentelte fel a kápolnát, a Szent Lázár Lovagrend számos vezetője 
jelenlétében. 2003 nyarára befejeződött az épület teljes rekonstrukciója. Az ol-
dalhajóban egy reprezentatív tanácskozó terem lett kialakítva, ahol helyt kap 
egy kórháztörténeti kis kiállítás is.
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Ha az üvegablak eredeti alkotóját 
nem is ismerjük, azt tudjuk, hogy a 
rekonstrukció kapcsán Nyáry Éva res-
taurálásának köszönhető, hogy eredeti 
szépségében láthatjuk a Kápolna üveg-
ablakát

„Nyáry Éva Debrecenben született 
1996. december 11-én. Édesapja prof. 
Dr. Nyáry József (1913-1973) ideg-
gyógyász főorvos a bedeghi és berencsi 
Nyáry grófi  család leszármazottja volt. 
Édesanyja Szoboszlai Margit.

1985-ben végzett a damaszkuszi (Szí-
ria) Adham Ismail Képzőművészeti fő-
iskolán, ahol angol és francia mesterek 
oktatták. Már Damaszkuszban kiállí-
tással jelentkezett, melyet az államel-
nök nyitott meg. 1986-ban a Magyar 
Képzőművészeti Főiskola elismerte fel-
sőfokú végzettségét. 1993-tól a Societé 
des Artistes Indėpendants és az Euro-
pean Art Group, valamint a Svéd festő-
művészek szövetségének tagja. 

Rendszeresen részt vett csoportos és 
egyéni kiállításokon. Számos hazai és 
külföldi kiállításon mutatták be ké-
peit, pl. a Collegium Hungaricumban 
Bécsben, ezen kívül Stockholmban, 
Szófi ában, Damaszkuszban, Rómában, 
Párizsban, Münchenben és hazánk különböző településein.

1985-ben nagybátyja, Nyáry Ernő, Bagdad katolikus érseke javaslatára festet-
te meg mindenki számára élvezhető méretben a Szent Korona zománcképeit, 
tizenkilenc fi gurális zománcot és huszadikként rekonstruálta a koronáról felte-
hetőleg egykoron leszerelt Szűz Mária zománcképet. A nagysikerű festmény-
sorozat először a Budapesti Történeti Múzeumban került bemutatásra, ahol a 
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művésznő megkapta az intézmény emlékplakettjét. A 
festménysorozat megfestéséért és annak páratlanul si-
keres fogadtatásáért 1994-ben Nyáry Évát kitüntették 
a Magyar Köztársasági Érdemrend kiskeresztjével. Eb-
ben a témában, mint meghívott, előadásokat tartott az 
Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudomá-
nyi Karának Történelem Segédtudományi Tanszékén. 
A Szent Korona zománcképeiről készített festmények, 
a művésznő kommentárjaival kiegészített díszes album-
ban, Orbán Viktor miniszterelnök előszavával jelentek 
meg. A festménysorozat pályafutása ezzel nem ért véget. 
A Szent Korona zománcképeiről készített festmények 
grafi kai átdolgozásával a Magyar Posta Rt. 2005. augusz-
tus 20-ai nemzeti ünnepünk alkalmából sorszámozott 

alkalmi bélyegblokkot jelentetett meg, s bélyeg sorozatban is megörökítette a 
korona zománcképeit, mely 2006-ban elnyerte az „Év legszebb bélyege”, 2007-
ben pedig a „Világ legszebb bélyege” elismerést. 2007-ben a művésznőt a Magyar 
Posta Nívó díjjal jutalmazta.

Nyáry Éva Szokolay Sándor zeneszerző Ady verseire komponált zeneműveit ké-
pileg formálta meg. Festménysorozatát, mellyel elnyerte a művész nagyrabecsü-
lését, vándorkiállításon mutatták be. A magyar honfoglalás millecentenáriuma 
alkalmából a művésznő megfestette az „Ősmagyarok életfája” kompozícióját. A 
virágba borult életfa 63 virágjaiban a történelmi Magyarország 63 vármegyéjé-
nek jellegzetes népművészeti motívumait ismerhetjük fel. A festmény a mille-
centenáriumi ünnepségek idején és még azt követően is néhány évig a Mátyás 
Templom Árpád-házi Királyok Termének dísze volt.

Nyáry Éva művészi ars poétikája három szóban fogalmazható meg: - humá-
num, szépség, szeretet. Valamennyi képét a fentiek hatját át, tükröződjék azok-
ban a táj szépsége, a történelmi és egyházi témájú alkotásokban pedig leginkább 
a humánum, az ember erényeivel, hősiességével és esendőségével együtt, mint 
ahogy elsősorban és leginkább az ábrázoltak jelleme teszi hitelessé portréit is.

A művésznő alkotó tevékenysége azonban nem merül ki a festészetben. A rend-
szerváltás éve óta végez karitatív munkát, mint a nemzetközi Szent Lázár Lo-
vagrend lovagja, néhány éve pedig mint a magyar rendtartomány nagyperjele. 
Lovagrendi munkássága szerves része volt az esztergomi Vaszary Kolos Kórház 
kápolnája üvegablakának restaurálása és részbeni újjátervezése.” Selmeczi László

Nyáry Éva
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Köszönettel tartozunk érte, és büszkék vagyunk arra, hogy ilyen művész hagy-
ta itt kórházunkban a keze nyomát.


A Kápolna egyik oldalhajójában a már említett reprezentatív tanácskozó te-

remben, az időszakos kórháztörténeti kiállításokon kívül 2 festmény található, 
melyek a Keresztény Múzeumból kerültek az intézményhez. Mindkét festmény 
alkotójának kilétét még homály fedi. Annyit tudhatunk róla, hogy Varga Dezső 
restaurálta őket. Vaszary Kolosról számos festmény ismerünk.


Napjainkban, ha valaki Babits előhegyi házához zarándokol, mielőtt ráfordulna 

a Babits Mihály utcára, a kórház sarkánál megállhat egy 175x152 cm-es domb-
ormú előtt, mely a költőfejedelemnek állít emléket. Babits és felesége 1923-ban 

Vaszary Kolos

Fotó: Mudrák Attila

Simor János
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vásárolták meg a ma 
múzeumként műkö-
dő előhegyi házat. Se 
szeri se száma azoknak 
a hírességeknek, akik 
meglátogatták itt a köl-
tőt. Babits élete össze-
fonódott Esztergom-
mal. Több verse is itt 
született.  - Esztergomi 
napló, Szent király vá-
rosa, Dal az esztergomi 
bazilikáról.

„Az első szent király itt született, s azóta
szent város ez: szent és gyámoltalan.
Paphercegek, néha paraszti, néha
királyi vér, akkomodálta vén csúzos
lába alá, faragott tarka zsámolyul”. 
Szent király városa  (részlet)
A dombormű 1966 óta állít emléket az előhegyi ház egykori lakóinak.
A cethal előtt Jónás próféta látható. A nehezen olvasható idézet természetesen 

a Jónás könyvének második részéből való:
„De mennél csúfabb mélybe hull le szolgád, annál világosabb előtte orcád”  
Az irányt is mutató domborművet nem kisebb művész, mint Borsos Miklós 

készítette.
Borsos Miklós 1906-ban Nagyszebenben született. Élete, munkássága nem 

köthető Esztergomhoz. A győri Bencés Gimnáziumba járt. Később aranyműves-
séget és vésnökséget tanult.  A Képzőművészeti Főiskolára nem nyert felvételt, és 
nekivágott a világnak. Olaszországi és franciaországi útjáról sok száz rajzzal tért 
haza. A képzőművészet számos ágát művelte magas szinten. Eredetileg festőnek 
készült, de végül a szobrászatot választotta.

Fotó: Mudrák Attila
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1945-ig élt Győrött, majd a következő évben már az 
Iparművészeti Főiskola tanára, azonban Győrhöz nem 
lett hűtlen. Munkásságának jelentős darabjait hagyta a 
városra. Életmű kiállítása is itt tekinthető meg. Korának 
valamennyi elismerő kitüntetését megkapta. Munkácsy, - 
Kossuth-díjas, Érdemes és Kiváló művész volt.

Az ország számos helyén találhatók meg alkotásai, a 
fővárosi Clark Ádám téren levő „0 kilométerkő”-től, Ba-
dacsonytomajon (Egry József szobra és síremléke), Bala-
tonfüreden (Balatoni szél)  Veszprémen (Eötvös Károly 
mellszobra) át nagyon hosszú lenne a teljes felsorolás. 
Mi esztergomiak, a kórház dolgozói büszkék lehetünk - 
legyünk is! - arra, hogy egy ilyen nagy művész alkotása 
előtt állhatunk meg egy-egy percre.



Naponta többször is elsétálunk a kórház 
udvarán egy szobor mellett, mely anyát és 
gyermekét formázza meg. Aki belép a Va-
szary Kolos Kórház területére az először 
ezzel a műalkotással találkozik. Ha a kórház 
régi fényképeit nézegetjük, ezen a területen 
nyoma sincs szobornak. A 175cm magas 3 
méter széles kőszobor „ Anya és gyermeke „ 
1952-ben került a kórház bejárata mögé. 

Az alkotó Martsa István.
A művésznek nem csak ez a szobra látható 

Esztergomban. Korábban a városháza - Vak 
Bottyán egykori háza - előtt egy bronz lovas 
szobor állt és őrizte emléket a legendás ku-
ruc generálisnak. Ezt 1978-ban avattak fel. 
Új, méltó helyének kiválasztása a jövő fel-
adata.

Borsos Miklós

Fotó: Mudrák Attila
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A Technika Háza előtt, mely egykor zsinagóga volt, 
Martsa István „Mártír emlékműve” áll vasúti talpfákból 
összeállított posztamensen. A mű első változata az ausch-
witzi lágermúzeum magyar barakkjába került. Az eszter-
gomi szobrot Czuczai József munkálta meg.

A művész Pozsonyban született 1912. június 23-án. Fi-
atal korában villanyszerelőnek készült, és az esztergomi 
Elektromos Műveknél lett segéd. 1945-ben Ferenczy Bé-
nitől tanult a Képzőművészeti Főiskolán. 1951-ben lett 
a Képző és Iparművészeti Gimnázium tanára. Az 51-es 
évektől számos megbízást kap szabadtéri szobrok készí-
tésére.

 Az ország valamennyi táján megtekinthetőek alkotá-
sai. Ózdon szintén a kórház előtt áll Női aktja. A Balaton körül is több szobra 
látható: Balatonalmádiban Napernyős nője, Siófokon a Zuhanyozó nője, Szig-
ligeten Bölöni Györgynek (1882-1959) az alkotóház létrehozójának szobra áll. 
Kazincbarcikára Almaszüret, Martfűre Tisza című műve került. A Fiumei úti 
sírkertben Ignótusz sírját az ő allergikus domborműve díszíti.

Életműve 40 szoborból, 57 kisplasztikából és 62 érméből tevődik össze.2-szer 
kapott Munkácsy díjat, 1972-ben érdemes művész lett. 1978. február 3-án hunyt 
el, sírja, síremléke, melyet maga tervezett a Farkasréti temetőben található.


E helyen kell megemlékeznünk Martsa István test-

véréről is, Alajosról. (1910-1979). Őt a magyar fotó-
művészet jelentős alakjaként tartjuk számon. 1920-
tól élt Esztergomban, és 1933-ban nyitott itt önálló 
fotóműhelyt.1973-ban a Város Díszpolgára címet is meg-
kapta. Számos portréja közül a leghíresebb és legismer-
tebb a „Babits halálos ágyán (1941)”.

A teljesség igénye nélkül emlékezzünk meg néhány 
régi esztergomi fényképészről. A sor Beszédes Sándorral 
kezdhető és Brodszky Mórral, Möller Lajossal folytat-
ható. Kádas Károly, 1910 –ig dolgozott a városban. A 
Kórházbizottság 1903. március 21.-i jegyzőkönyvében Martsa Alajos

Martsa István

Fotó: Szerencsés János
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olvasható, hogy a kórházi 
épületeket 176 koronáért 
Kádasné lefényképezte. 
Valószínűsíthető, hogy 
intézetünkről az első ma 
elérhető fotók ekkor ké-
szültek.

Itt kell megemlíteni, 
hogy a világhírű Kertész 
Andor a 26. gyalogezred 
sebesült és beteg tisztje 
1915-től 3 esztendőt töl-
tött Városunkban. Esz-
tergom a későbbiekben is 
számos neves fotóművészt 
adott az országnak. (Itt 
alkot többek között fü-
zetünk legtöbb fotójának 
készítője Mudrák Attila 
is)


Mielőtt a következő mű-

alkotást bemutatnám, te-
gyünk egy rövid kitérőt. 
A kórháztól távolodva az 
Aranyhegy irányába, 200 méter után egy szoborhoz érünk. Ez a „Haldokló fi ú”- 
alkotója, Vörös Béla volt.

1983. május 19-én Vörös Béla belvárosi temetőben történt búcsúztatása után a 
gyászoló közönség ide, az Irinyi és a Népkert utca sarkára vonult. Egy daruskocsi 
felemelte a „Haldokló fi ú”-t és a szobor egyben alkotójának síremléke is lett.

Vörös Béla 1899. december 14-én Esztergomban született egy parasztcsaládba, 
ahol 7 gyermek nevelkedett. 

Bár már gyermekkorában vonzódott a faragás és a festészet felé, szülei asztalos 

Babits halálos ágyán
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inasnak szánták. Alig múlt el 14 éves és inas 
lett Újpesten, egészen az I. világháború ki-
töréséig.

Néhány hónapi munkanélküliség után 
kifutófi ú egy patikában, melynek tulajdo-
nosa Hüvős László szobrász volt, akinek a 
műtermét is Vörös Béla tartotta rendben. 
később Vedres Márk János növendéke volt. 
A proletárdiktatúra után a festészeti szakra 
váltott, ahol Csók Istvántól és Vaszary Já-
nostól tanult. Nemes Marcell ösztöndíjával 
és Rippl-Rónai János ajánlólevelével 1925-
ben ment Párizsba.

Franciaországban közel 2 évtizedet kellett várnia arra, míg 
anyagi helyzete oly mértékben stabilizálódott, hogy munkáit 
a nagyközönség is megismerhesse.

 „A legnagyobb elismerés az volna számomra, ha alkotásaim-
mal felidézhetném 
annak a földnek a 
zamatát, amelyből 
származtam, és a 
mindennapi kenyé-
rért küzdő társadal-
mi osztályomnak a 
harcát és reményét, 

amelynek oly erős szerepe volt jellemem 
és esztétikai világnézetem kialakulásá-
ban. Ez az, amit én munkásságom igazi 
fundamentális bázisának és értékének 
tekintek.”

A művész 1974-ben szülővárosának, 
a Balassa Bálint Múzeumnak adomá-
nyozta 306 alkotását. Kórházunk nő-
vérszállójának kertjében 1978-ban állí-
tották fel a „Leány torzó”-t.

Vörös Béla

Fotó: Mudrák Attila
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Vörös Béla 1983. február 5-én halt meg Párizsban, május 19-én búcsúztatták 
Esztergomban. A megemlékező beszédet Bodri Ferenc tartotta, aki többek kö-
zött a következőket mondta:

„Műveit őrizve és emlékét idézve, végső helyére került pora előtt csak tanulságo-
kat és feladatokat összegezhetünk. Egy „röghöz kötött művész” életútja zárul le itt, 
olyan emberé, akit Európa ismert és maga is tanú.”

A Nővérszállót az önkormányzat hasznosította és a szobor a kórházba került a 
szülészeti osztály előtti virágokkal, növényekkel díszített területre.


Ha a belgyógyászat kapuján belépünk 

az ajtó melletti falat a hippokratészi  „nil 
nocere” felírat díszíti. A folyosón, eljut-
va a nővérpultig, ha megkaptuk a kért 
információt és hátrafordulunk, Babits 
Mihály kisplasztikája állít meg egy pilla-
natra. 

Babits nem csak a Városhoz kötődött 
szorosan, hanem kórházunkhoz is. Be-
tegsége súlyosbodása idején, amikor már 
ambulanter nem tudták ellátni az előhe-
gyi villában, Rajner János osztályán talált 
átmeneti enyhülést kínzó panaszaira. A belgyógyászati osztály folyosójának fa-
lán  Peternák Gusztáv alkotása látható.

Babits jól ismert portréja alatt az idézet a Jónás Könyvéből:

„De böjt s jámborság néked, mint a pélva,
mert vétkesek közt cinkos aki néma.
Atyajafi áért számot ad a testvér:
nincs mód nem menni ahova te küldtél.

A kis remekmű nem csak a költőnek, hanem Rajner Jánosnak és késői utód-
jának Szontagh Csabának is emléket állít. Szontagh Csaba volt az az orvos, aki 

Fotó: Mudrák Attila
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a magas szakmai nívó mellett a kórház 
falai közé becsempészte a művészete-
ket, a lírát. Nem volt véletlen találkozá-
sa Peternák Gusztávval, aki mint beteg 
többször megfordult az osztályon és al-
kotásával otthagyta köszönetét és névje-
gyét az utókor számára. Illő tehát, hogy 
róla is megemlékezzünk:

Peternák Gusztáv 1928-ban született 
Ózdon. Elemi iskoláját is itt, a polgá-
rit Putnokon végezte. 1946-48 között 
a Miskolci Képzőművészeti Szabadis-
kolában rajzol, tanárai Csabai Kálmán 
Munkácsy-díjas festőművész és Mellin-
ger Dezső festőművész voltak. 1950-ben 
felveszik a Miskolci Nehézipari Műszaki 
Egyetem nappali tagozatára. Az egyete-
mi évek alatt dekoratőrként dolgozik az 
egyetemen, Az egyetem elvégzése után 
– 1954-ben – állami kihelyezéssel kerül 
Esztergomba, a Sportárútermelő       Vál-

lalathoz - akkori egyetlen magyar repülőgépgyárhoz ahol 
Lampich Árpád és Rubik Ernő mellett dolgozott. 1957-
től a Budapesti Műszaki Egyetem mérnök-közgazdász 
szakán folytatja tanulmányait ahol 1962-ben gazdasági 
mérnöki diplomát is szerez. Ebben az időszakban már a 
gyár főtechnológusa, 1961-tôl az Elektronikus Mérőké-
szülékek Gyára főmérnöke és a Gépipari Tudományos 
Egyesület helyi elnöke. 1969-től a Labor Műszeripari 
Művek vezérigazgatóságán dolgozik. 1979-ben fejlesz-
tési osztályvezetőként ment nyugdíjba betegsége miatt. 
1991-ben készíti utolsó érmét öntött kivitelben. 2003. 
szeptemberben hal meg otthonában. 

Éremkészítéssel 1954-ben kezdett el foglalkozni, első 
érme Balassi Bálint halálának évfordulójára készül. Mivel 

hidegsajtolással is foglalkozik – részt vesz az esztergomi Hidegalakítási Felsőfo-

Peternák Gusztáv

Fotó: Mudrák Attila
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kú Technikum szervezésében – az éremművészetben is ezt az igen nehéz és egye-
di technológiát választja. Amellett, hogy az érmek is hidegsajtolással készülnek, 
a verőtöveket negatívba 1:1 méretben, kézzel faragva készíti el. Kisplasztikáinak 
nagy része így készül. Alumínium, bronz, ezüst vert érmei saját kiadásban, válla-
lati, állami, társadalmi szervezetek illetve éremgyűjtők egyesületének felkérésére 
készülnek. Gipszminta alapján öntött bronz érmei a 70-es évektől készülnek. 

Az érem tervezését alapos kutatómunka és rengeteg vázlatrajz előzi meg.  Té-
mái elsősorban történelmi személyek portréi, a hozzájuk kapcsolódó történelmi 
események illusztratív ábrázolása. Több kiállítása volt Esztergomban. Vert és 
öntött érmeinek száma száz fölött van.



A kórház Rönt-
gen Osztályán is 
található műalko-
tás. Az 1991.-i át-
adással egyidőben 
került a bejárattal 
szemközti falra 
Székely Gábor ide 
tervezett és illő 
kerámia kompozí-
ciója.

Székely Gábor 
1953-ban szüle-
tett Vecsésen. A 
család nem sok-
kal ezután Eszter-
gomba költözött. 
Édesapja neves ke-
ramikus, volt kitől tanulnia. Az esztergomi Dobó Gimnáziumban érettségizett 
és végül is Tanítóképzőn szerzett diplomát. Első egyéni kiállítása 1987-ben Ta-
tabányán volt. 1973 óta szerepel kiállításokon. Munkái láthatóak voltak Olasz-
országban (Gorizia, Udine) Németországban (Bamberg, Aachen, Ehingen, 
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Maintal) és különböző magyar városokban (Tatabánya, 
Gyula). Számos Esztergomban is megtekinthető alkotása 
között egy, a Röntgen Osztály falán levő kerámia kom-
pozíció.



A Kórházépítő Bizottság 1902. november 9.-i ülésén döntött arról, hogy az 
építésre adományokat juttatók nevét az utókor számára megörökítik. Kezdet-
ben – főleg takarékossági szempontokat fi gyelembe véve – az az ötlet merült 
fel, hogy a nagyobb adományozók nevét az egyes ágyak fölött zománctáblán 
örökítik meg. Szerencsére a megbeszélések során győzött a drágább, de időtálló 
megoldás. Gurgulits József helyi kőfaragó mestert kérték fel, 2 márványtábla el-
készítésére, melyek ma is a helyükön állnak és emlékeztetnek minket az egykori 
adakozók bőkezűségére.



Székely Gábor
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A régi sebészet ajtaja előtt ma 2 kő-
fej tekint a bejárat elé. Ma térelemként, 
virágtartóként hasznosulnak.  A jegy-
zőkönyvek tanúsága szerint 1901 feb-
ruárjában mutatta be Bobula János a 
Kórházépítő Bizottságnak a gipszmin-
tát, és jóváhagyták, hogy azok a sebészeti 
épület tetejét díszítsék. Onnan kerültek 
le a bejárathoz, amikor a 40-es években 
az Eggenhofer Béla nevéhez köthető első 
nagy kórházrekonstrukció keretében 
emeletráépítést valósítottak meg az épü-
leten.



1993. október 26-án avattuk fel a régi 
sebészet falán elhelyezett emléktáblát, 
mely a sötétkapui 56-os áldozatokra 
és a sebesültek ellátásában résztvevők-
re emlékezteti az utódokat. Az avatás 
alkalmából beszédet mondott Füzesy 
Tibor tárca nélküli miniszter és dr. 
Csernohorszky Vilmos kórházunk egy-
kori főorvosa, Esztergom díszpolgára. 
Az emléktábla avatása óta minden évben 
alakalom van arra, hogy emlékezzünk a 
hivatásukat híven teljesítő kollegáinkra -  
Darabos László, Csernohorszky Vilmos, 
Oravecz István, Erdey István, Áprily Fe-
renc, Mohos Iván, Sinka Gábor és még 
számos névtelen nővér és mentős - akik 
már nincsenek közöttünk, de emléküket 
megőrizzük!



Fotó: Mudrák Attila

Fotó: Mudrák Attila
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Végezetül emlékezzünk és 
ismerjük el azokat a kollegá-
kat, akiket a Teremtő meg-
áldott különleges kézügyes-
séggel is. Dr. Marczell István 
ezek közé az orvosok közé 
tartozott. Megteremtette 
Esztergomban az urológiai 
betegellátást. 

Humoros rajzain évtizedeken keresztül nevettek a bete-
gek, lévén azok az osztálya folyosóját díszítette. Ugyan-
akkor egyes műtéteket, orvosi beavatkozásokat anatómi-
ai pontossággal és szépséggel illusztrált
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Dr. Till Józseft ől a sors elvette a jól artikulált tiszta be-
széd lehetőségét, megajándékozta viszont kivételes, mű-
vészi kézügyességgel. Sajátos és egyéni stílusban megörö-
kítette kórházunk csaknem valamennyi épületét. Rajzolt, 
festett a környék templomairól, tájairól. Külföldi utjain is 
ott volt vele a rajzlap. A művészeti anatómia kiváló képvi-
selője. Végigrajzolta magas szinten az életét. Széles érdek-
lődési körére jellemző, hogy ő illusztrálta Magyarország 
halainak atlaszát. Munkásságának bemutatására kicsi len-
ne egy Kolos füzet mérete.

Rajzolt, festett a környék templomait!, tájait.! Esztergom-Dorog, Bajót espere-
si kerület 84 templomát örökítette mag akvarelljein….

Megpróbálkozott a lírával is. Álljon itt egy rövid  4 sorosa:

„Hitehagyottan bolyonghatsz e világban
Szálfákat dönthetsz le erővel.
De hidd el, sohasem leszel képes arra,
Hogy egy fűszálat megállíts a növésben.”
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Ha már a lírára is kitértünk nem hagyhatjuk emlí-
tés nélkül prof. dr. Szállási Árpád nevét sem.Ő a ma-
gyar orvostörténetben hagyott kitörölhetetlen nyo-
mot maga után. Életművének egy része a versírás is.

Kevesen tudják, hogy több verseskötetet is kiadott. 
Ezekben néhány vers maradandó értéket képvisel.

A kórházi körséta után a kijárat felé indulva még rápillanthatunk a Kápolna 
északi falára, ahol   Szontagh Csabának köszönhetően Wass Albert sorai olvas-
hatóak:

Az életet átálmodtam
váltakozó állapotban,

voltam diák, voltam orvos,
alkalmazkodván a korhoz,

nem éltem át tragédiát,
a nyugalom hellyel kínált,

szenvedni is úgy szerettem,
hogy az szinte lehetetlen,

keresem a személyeket,
de mindenki szétszéledett,

így hát magamra maradtam
furcsa álom-sorozatban,

jó lenne még mosolyogni,
hogy fogsorom ne hulljon ki,

végállomás, vegetálás,
egyirányban nincs megállás,

még ébren is tépelődöm
a szélverte szép időkön.

Csak álmodtam


