
KÓRHAZAINK NÉVADÓI ÉS AZ 
ÉPÍTÉS LEGFŐBB TÁMOGATÓI 

II.
EZEN KÓRHÁZ ÉPÍTÉSÉT LEHETŐVÉ TETTÉK NAGYLELKŰ ADO-

MÁNYAIKKAL A KÖVETKEZŐ ÁGYALAPÍTÓK:

VASZARY KOLOS bíbornok herczegprimás 50 000 korona adományával és évi 2 000 
korona hozzájárulásával 

ESZTERGOMI TAKARÉKPÉNZTÁR RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 40 000 korona 
ESZTERGOM VÁRMEGYE törvényhatósága betegápolási alapja 2/3-ának a kórház 

alapjainak átengedésével összesen 29 245 korona 51 fi llér 
ESZTERGOM FŐKÁPTALAN 14 000 korona 
ESZTERGOM SZAB. KIR. VÁROS a 10 000 korona értékű telek átadásával 
LUCENBACHER PÁL 7000 korona adomány és hagyományával 
BOLTIZÁR JÓZSEF 2600 korona adományával 
özv. HAUBENTHALLER JÁNOSNÉ szül. TIMANÓCZY ANNA 2 020 korona ha-

gyományával 
GRÓF CSÁKY KÁROLY 2 000 korona 
id. EGGENHOFFER JÓZSEF 2 000 korona 
ESZTERGOMI CHEVRA KADISA 2 000 korona 
ESZTERGOMI IZR. HITKÖZSÉG 2 000 korona 
ESZTERGOMI KERESKEDELMI és IPARBANK 2 000 korona 
GRAFFL JÁNOS 2 000 korona 
DR. HORN KÁROLY és neje szül. ZAHN MALVIN 2 000 korona 
GRÓF MAJLÁTH GYÖRGY 2 000 korona 
PÓR ANTAL 2 000 korona 
DR. WALTER GYULA 2 000 korona adományával, és ezen ágyalapítókon kívül sok 

nemeslelkű adakozó kisebb-nagyobb adományokkal, melyek a fentebbiekkel összesen 
19 504 korona 83 fi llért tettek ki, miből az Erzsébet jótékony nőegylet hölgyei jelesül: 
Andrássy Jánosné Bleszl Ferencné Büttner Róbertné Csupor Istvánné Frey Ferenczné özv. 
Hajas Simonné Hamar Árpádné özv.Laczkó Pálné Magos Sándorné Magurányi Józsefné 
Marosi Józsefné özv. Mészáros Károlyné Niedermann Józsefné Rapcsák Imréné Reviczky 
Gáborné özv.Szvoboda Románné Tónai Pálné és özv. Subcsek Mihályné 9 228 korona 96 
fi llért gyűjtöttek és néhai Dr. Mátray Ferenc volt kórházigazgató főorvos egy hangverseny 
rendezésével 2 842 korona 86 fi llért szerzett.

Isten áldása legyen ezen intézményen és jótevőin!
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ESZTERGOMI TAKARÉKPÉNZTÁR 
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 

Az Esztergomi Takarékpénztár létrehozásának kezdeményezői id. Rédly Ká-
roly érseki uradalmi főpénztárnok, Meszéna János városi kapitány és Manily 
György érseki-uradalmi mérnök volt. Valószínűleg ők alkották meg az alapsza-
bályt, melyet az alakuló közgyűlés 1844. december 12-én elfogadott. Az első 
igazgatók: Nitter Ferencz és Deininger Ferencz voltak, a pénztárnok Frey Vil-
mos, ellenőr pedig ifj . Rédly Károly lett.   

300 darab 50 pengő forintos részvénnyel és 15 000 forint befi zetett alaptőké-
vel indultak. A pénztár 1845. 
január 1.-én kezdte meg tevé-
kenységét.

10 év múlva 400 000 frt betét 
és 6 frt/részvény volt az oszta-
lék, 1865-ben a betétállomány 
megduplázódott, az alaptőkét 
50 000 forintra emelték és 18 
frt osztalékot fi zettek. Újabb 
10 év elteltével már 1200 000 
forint volt az alaptőke. 

1851. február 9-én a Taka-
rékpénztár 5105 forintért 

megvette székháznak a Lőrinc utca 5 szám alatt az úgynevezett Szkaliczky-házat.
Az esztergomi Takarékpénztár az országban harmadikként alakult 1844-ben, 

Széchenyi István Hitel című művének megjelenése után. 
A vállalkozás olyan sikeresen működött, hogy 1860-ban már megkezdhették 

az impozáns székház építését a Széchenyi téren.
 1860-ban írták ki a pályázatot az új székházra, amely 1862-ben épült fel Esz-

tergom első kétemeletes épületeként. (építész: Hild József, kivitelező: Prokopp 
János).

1863. február 10-én a Takarékpénztár eladta 7205 forintért a Lőrinc utca 5 
szám alatt lévő székházát Horák Egyed nyomdásznak, amit később, 1876-ban 
Buzárovits Gusztáv vett meg.

Az Esztergomi Takarékpénztár egyik alapító részvényese volt Feichtinger Sán-
dor is, aki választmányi tagként az elnöki funkciót is betöltötte 1890-1895-ig.

Önéletrajzi könyvéből tudjuk, hogy a takarékpénztár épületének eredeti tevé-
ben az erkély nem szerepelt, ez az ő javaslatára került kivitelezésre.

 Dr. Feichtinger Sándor elnökölt azon a közgyűlésen is (1895. március 14.), 
amin 15 000 forintos felajánlást tettek:

 „Esztergom sz.kir.városában létesítendő új közkórház keretén belül egy örökösen 
az esztergomi takarékpénztár részvénytársaság neve alatt fennálló, és a mennyire 
lehetséges, s a körülmények megengedik, beteg gyermekek felvételére szolgáló önál-
ló pavilon-felállítására és berendezésére, oly kikötéssel azonban, miszerint: társa-
ságunk az alapítványnak a közkórház építése alkalmával miként leendő felhasz-
nálása iránti intézkedési jogát fentartja, hogy a mennyiben a kórház 5 év alatt 
nem létesülne, az alapítványösszegnek bármely más közczélra, avagy jótékonyságra 
leendő felhasználása iránt szabadon intézkedhessék, és hogy ezen időtartamig az 
alapítvány összege gyümölcsözőleg az intézetnél kezeltessenek.” 

 A kölcsönnel kapcsolatosan azonban igen kemény feltételeket szabott a pénz-
tár.

6 ½ %-os kamatra 50 év alatt kellett volna visszafi zetni. A tőke és a kamat fe-
jében 50 éven át ½ évenként 2970 koronát fi zetett volna a város. Évi költség-
vetésében külön tételként kellett volna rögzítenie. A városi közpénzek 60 %-t 
a pénztárban szükségeltetik elhelyezni, valamint a kölcsön biztosítására az új 
közkórházon kívül a város összes jelentős ingatlanára jelzálogot kellett volna be-
jegyezni. 

Ezt a felajánlást így nem fogadták el. Újabb tárgyalások indultak, és végül is az 
adakozókat megörökítő márványtábla tanúsága szerint a pénztár 40 ezer koro-
nával járult hozzá az új kórház építéséhez.

Az új kórház bejáratával szembeni egykori sebészeti pavilon tetejére az alábbi 
feliratot kérte kiíratni a Takarékpénztár:
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Sebészeti Osztály – Gyermek Kórház
Ezen pavilont 50 éves fennállása emlékére építette 

a szenvedő emberiség javára 
az Esztergomi Takarékpénztár 1845-1895

Végül is az illetékes bizottság – ezt hosszúnak találva – az alábbi végleges szö-
veget fogadta el

SEBÉSZETI ÉS GYERMEK OSZTÁLY
FÉLSZÁZADOS

1845-1895
FENNÁLLÁSA EMLÉKÉRE ÉPÍTTETTE
AZ ESZTERGOMI TAKARÉKPÉNZTÁR

Az emeletráépítésig ez a felírat fogadta az új kórházba belépőket. 

(Forrás: Wikipédia

Osvai: László: Az Esztergomi Kolos Kórház építéstörténete 1892-1902)

ESZTERGOM VÁRMEGYE

Esztergom vármegyét Szent István király hozta létre 
az államalapítás és a királyi vármegyerendszer meg-
szervezése idején Esztergom központtal, 1077 km2-es 
területével az ország legkisebb vármegyéje volt. Tria-
non előtt 2 járása volt: az esztergomi és a párkányi. 

A Kolos Kórház építésének előkészítésének idején, 
a vármegye élén Kuplanicz Kálmán (1830-1900) állt.

Ő 1830. szeptember 13-án Esztergomban született. 
18 évesen lépett megyei szolgálatba. A szabadságharc-
ban Báthori Schulcz Bódog hadsegédeként, mint főhadnagy vett részt. 1859-ben 
lett a vármegye első jegyzője, 2 év múlva már főjegyző. Fokozatosan lépett felfelé 
a hivatali ranglétrán. 1871-től alispán. 1894. március 31-én kapott új vezetőt 
a megye az ő személyében „Azok közül a ritka vármegyei tisztviselők közül való 
volt, a kik igazán rászülettek a hivatalra. Őt a legkisebb ügyek is foglalkoztatták s 
a legtúlbugóbb lelkiismeretességgel a pedáns igyekezettel 
végezte az egész ügyvitelt. Azonkívül fölfelé és lefelé egy-
formán népszerű ember volt”….

Felújított fekete márvány síremléke Gönczy Béla 
nyughelyének szomszédságában van az esztergomi 
Belvárosi temetőben.

1894-ben az alispáni tisztre a korábbi főjegyzőt, 
Andrássy Jánost választották meg, a főjegyzői posz-
tot pedig Szabó Mihály a párkányi járás főszolgabírája 
nyerte el. Az ő helyére pedig dr. Perényi Kálmán ke-
rült. Ezen megyei vezetőknek volt köszönhető a Kolos 
Kórház építésének támogatása, hisz Esztergom Vár-
megye törvényhatósága betegápolási alapja 2/3-ának 
a kórház alapjainak átengedésével összesen 29 245 ko-
rona 51 fi llérrel járult hozzá az esztergomi új kórház 
megépítéséhez.

 Forrás: Borovszky

Kolos Kórház
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ESZTERGOM FŐKÁPTALAN

 „Káptalan 
(Capitulum), a ka-
nonokoknak testü-
lete. Nevét onnan 
nyerte, hogy akkor, 
midőn még a kano-
nokok a «canonica 
vitá»-hoz kötve 
voltak nekik na-
ponkint a rendsza-
bályoknak egy fe-
jezete (capitulum) 
felolvastatott. Van-
nak székes és társas 

K.-ok, aszerint amint székes v. egyéb egyház mellett léteznek. Az érseki egyház-
hoz való K.-t székes fő K.-nak nevezik. Társas K.-ok hazánkban a nagyszom-
bati, a pozsonyi, a soproni, a fi umei és a csázmai. A K.-ok a püspöki megyé-
nek a püspökkel való közös kormányzására nincsenek ugyan jogosítva, mert a 
teljkormányzati hatalom kizárólag a püspök kezében van; mindazonáltal a szé-
kes K.-ok a püspök tanácsadó testületét képezik, ugy mint a bibornoki testület 
tanácsadó testülete a pápának. Ily minőségben a K. jogai különbözők aszerint, 
amint a püspöki szék be van töltve (sede plena) vagy a püspöki szék megürült 
(sede vacante), v. végre a püspök akadályozva van (sede impedita). Székürülés 
esetére jelesül a rendes joghatóság gyakorlása a székes K.-ra száll, ki azt a 8 nap 
alatt gyakorolja, a püspöki jövedelmek kezelésére pedig egy u. n. oeconomust 
rendel. Saját belügyeiben a K. önállóan intézkedik. Hazánkban a K.-ok mint 
u. n. hiteles helyek (l. o.) nevezetes szerepet játszottak a jogéletben. A K. címe: 
Venerabile Capitulum. 1848-ig a K.-ok az alsó táblának tagjai voltak, ahol 1-2 
követtel vettek részt.” 

(Forrás: Pallas Nagylexikon)

ESZTERGOM SZAB. KIR. VÁROS

Esztergom városa a XIX. század végére óriási fejlődé-
sen ment keresztül. A teljesség igénye nélkül, csak né-
hány adat a fentiek alátámasztására.  Átadták az Eszter-
gom – Almásfüzítói vasútvonalat (1891), bevezették 
a telefon szolgáltatást (1893), megnyílt a Kisdedóvó 
(1893),  megkezdődött a laktanya építése (1894), átad-
ták a Mária Valéria hidat (1895), az Esztergom- Óbuda 
vasútvonalat (1895). Egyesült Esztergom királyi vá-
rosa Szentgyörgymezővel, Vizivárossal és Szenttamás-
sal (1895), felavatták a Kolos – ma Kossuth – hidat 
(1897), elkészült a Takarékpénztár palotája és a Gimná-
zium (1898), megnyílt a Korona Szálloda (1899), egyre 
kevésbe tudta már ellátni a közkórházi feladatokat. 

1892-től egyre többen és többen vetették fel egy új kórház építésének szüksé-
gességét. A kellő pénzalapot azonban csak lassan és nehézkesen sikerült megte-
remteni. 

1894 tavaszán Bisutti József és Grósz Adolf felajánlotta a város számára a Né-
met utcában levő ingatlanokat (ház, szőlő, szántóföld) összesen 3 holdat 5000 
forintért. Bár egyesek az új tanítóképzőt látták volna e helyen szívesen, a kérdés 
nagyon hamar eldőlt: itt fog felépülni az új Esztergomi Közkórház.

Mintegy 10 éves előkészületi munka után 1900. július 10-én tették meg az első 
kapavágást. Az épület együttes ifj . Bobula János tervei alapján Pfalcz József kivi-
telezésében valósult meg. Elévülhetetlen szerepe volt az új kórház létrejöttében 
dr. Gönczy Béla igazgatónak és Tiefenthal Gyula városi főmérnöknek is.1902. 
szeptember 2-án tartották meg a végső zárókőletételi ünnepséget.

Esztergom Városa tehát az optimális helyszín biztosításával alapvetően járult 
hozzá, hogy új közkórház épülhessen.

(Forrás: 
Osvai: László: Az Esztergomi Kolos Kórház története 1902-2002)
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LUCZENBACHER PÁL (1818-1900)

A Luczenbacher család ősei a török kiűzése után Németalföldről telepedtek le 
Magyarországon, Szobon. Kezdetben halászattal, majd bor és faáru kereskede-
lemmel foglalkoztak. Luczenbacher János volt az esztergomi érsekség és főkáp-
talan erdeinek kizárólagos bérlője. Életében nagy vagyont halmozott fel. 1845. 
november 5-én hunyt el …”a szegény halászlegényből saját szorgalma által 300 
000 ft  birtokra vergődött”

2 fi úgyermeke – János és Pál vitte tovább az üzleti ügyeket. A két testvér közül 
János nem lett hosszú életű és fi a is 11 évesen halt 
meg, így Luczenbacher Pál  (1818-1900) és utódai 
lettek a név örökösei.  Luczenbacher Pál a Hont me-
gyei Szobon született 1811-ben Luczenbacher János 
és Einczinger Teréz házasságából. Elemi és középis-
koláit Esztergomban végezte, majd Nagyszombat 
volt a további tanulmányainak a színhelye.

1861-ben Szent István nevű személyszállító gőzha-
jójával ő indította meg a főváros és Esztergom között 
a rendszeres hajózást. A hajó reggel ment Budapest-
re és este érkezett vissza. Rövidesen vontatóhajókat 
vásárolt. A kis fl otta (12 hajó) - első két hajójának 
nevét is tudjuk: Visegrád és Szigetvár - megkezdte, 
főleg a búza szállítását. A Tiszától Győrig lóvonta-

tással 30 napig tartott a vízi út, ezt az ő hajói 12 napra rövidítették le. A Duna 
hajózásának egyik úttörője volt, de részt vett nagyarányú vasútépítésekben is. 

Luczenbacher Pál kiváló üzletembernek bizonyult, tovább gyarapította az 
amúgy sem kis családi vagyont. 1878-ban „Szobi” előnévvel nemességet kapott, 
Királyi tanácsos lett, megkapta a Ferenc József  Rend lovagi címét és tagja lett a 
főrendi háznak.

Emberségben, adakozásban is méltó utóda volt apjának. Ahol tudott segített. 
Sok szegénysorsú gyermeket taníttatott. Jó barátja volt Mayer István esztergomi 
püspök, aki megismertette vele a Páli Szent Vincéről elnevezett irgalmas nő-

vérek rendjét. Szobon leányiskolát alapított, melyet felesége (Plaveczky Alojza) 
után Lujza Intézetnek is neveztek.

Az ő adományából is épült Esztergomban az egykori Csernoch János-úti Duna 
parti sétány.

1893 decemberében id. szobi Luczenbacher Pál meglátogatta az esztergomi 
közkórházat. A látogatás után 2500 forintot adományozott a közkórház javára. 
Ebből az összegből - Feichtinger Sándor igazgató főorvos javaslatára - nyomban 
megvásárolták a kórház melletti 2 épületet bővítés céljából. Nem csak a régi kór-
ház bővítésére, hanem az új építésére is adakozott, - 7 ezer koronát..

60 millió vagyonából 5 milliót jótékonykodásra. fordított. Adakozott kórhá-
zak, árvaházak építésére, szegények és elesettek támogatására, egyházi intézmé-
nyeknek és gazdasági egyesületeknek.

1881-ben visszavonult az üzleti életből. Felesége halála után Hütteldorfban élt. 
Leírások szerint 70 évesen tanult meg latinul, hogy a klasszikusokat eredetiben 
olvashassa. Egyébként németül, franciául és angolul is beszélt.

Súlyos betegsége után 1900. március 11-én Hütteldorfban érte a hálál. Ideig-
lenesen Bécsben temették el, de később holttestét Szobra szállították az általa 
épített kápolnába.

(Luczenbacher Genealogy, Luczenbacher Family History
Forrás: Sági Tamás)

HAUBENTHALLER JÁNOSNÉ 
született TIMANÓCZY ANNA

1900.február 22i Esztergom és Vidéke újságban olvasható az alábbi hír:
„Olvastatott Messénia János alelnök úr bejelentésé árról hogy néhai özv. 

Haubenthaller Jánosné,, szül. Timanóczy Anna a Gazdasági Egyesületnek 
alapitványkép ezer koronát hagyományozott. Ezen bejelentés örvendetes tudomá-
sul vétetett s Hübschl Károly úrnak, mint végrendeleti végrehajtónak, az egyesület 
köszönetét és elismerését fejezte ki.”

Egy hirdetés: Ingatlanok árverésről 1895-ből:
 

Luczenbacher János és Pál  
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„Néhai Timanóczy Anna, özvegy Haubentaler Jánosné hagyatékához tartozó buda-
utcai 499. számú háznak, szérűskert pajtával, nyáras-szigeti rét, laposi I-ső dűlői 

szántóföld, méhesvölgyi szántónak ujabbi árverése az esztergomi kir. telekhatóságnak 
3408/895. végzése értelmében 

1895. június 21-én il. u. 
3 drakor a bíróság árverési helyiségében megtartatik, amidőn a 

i fenti ingatlanok becsáron alul is a legtöbbet Ígérőre leüttetnek. …

Kelt Esztergomban, 1895. április 25-én. 
Hübsclil Karoly, 

végrend, végrehajtó.”
Habenthallerné Timanóczy Anna neve ott van a sütői márványtáblán, 2020 

koronával járult hozzá az új kórház építéséhez.
Ki is volt Ő, hogyan telt hosszú élete? - azt még a szakemberek sem tudják. 85 

éves korában hunyt el itt, Esztergomban. A sírját ápoló pénzügyi alap a II. világ-
háborúig működött, mely gondozta földi maradványait. .

A Kis-Duna sétányon levő már-
vány emléktáblán Luczenbacher 
Pál főnemes neve mellett ott sze-
repel az ő neve is. A sétányt kiala-
kításában az ő támogatásának is 
jelentős szerepe volt. 

„A Csernoch János - úti másfél 
kilométer hosszú dunaparti séta-
helyet 1914-ben az Esztergomi 
Sétahely-szépítő Egyesület Bleszl 
Ferenc elnökének fáradhatatlan 
munkásságával létesítette. E mun-
kálatok költségének legnagyobb ré-

szét a néhai id. szobi Luczenbacher Páltól Simor János bíboros hercegprímás 50 
éves jubileuma emlékére adományozott 2 000 koronából és néhai Haubenthallerné 
Timanóczy Anna 2 000 koronás hagyományából fedezte egyesületünk. E nemes 
adakozók emlékét hálás kegyelettel őrizzük”

85 éves korában, 1894. szeptember 4.-én végelgyengülésben hunyt el a Buda 
utca 499. számú házában. 

Az esztergomi Belvárosi temetőben található síremléke az elmúlt évszázad alatt 
rendkívül rossz állapotba került. Egyéni kezdeményezésre sikerült forrást találni 
a sír méltó rendbetételére. Ma az eredeti sírfeliraton kívül ott olvasható azon 
szervezetek neve, akik a kórház közösségén kívül áldozatot hoztak, hogy az egy-
kori önzetlen adományozó neve és tárgyi emléke is tovább élhessen.

„Kórházunk mecénásának
sírját megújíttatta

Esztergom Város Önkormányzata
Mechler Zoltán

Vaszary Kolos Alapítvány
MOK Esztergomi Szervezete

Esztergom Barátainak Egyesülete
2006  április

(Forrás: www.ekorlap.hu

EGGENHOFER JÓZSEF

Az Eggenhofer család a XVII. században Goschenreithből került Magyaror-
szágra. A Belvárosi temetőben, a családi sírboltban közel 30 leszármazott alussza 
örök álmát. 

Id. Eggenhofer József 1836. március 31-én született. Élete során óriási vagyont 
halmozott fel. „Megalapítója volt a milliomos Eggenhofer cégnek.” Esztergom 
egyik leggazdagabb polgárának hírében állt. Gőzhajózási vállalata, téglagyára és 
számos ingatlana volt. 
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1879-1907-ig volt az Eggenhofer I. Gőzhajózási Vállalat birtokában a Fulton 
gőzhajó, melyet csak 1950-ben selejteztek le.

Esztergomban. a Deák  Ferenc utca 14-es házat, ami ma irodaépület, sokan  
napjainkban is Eggenhofer háznak nevezik.

Részt vett a politikai életben is. Az esztergomi képviselőtestület és a törvény-
hatósági bizottság tagja is volt. 1903. július 22-én életének 68. évében, hosszú 

betegség után a Komárom megyei 
Sárkánypusztán halt meg. Sírja az esz-
tergomi Belvárosi temetőben látható. 
A síremlékén, melyet Gerenday Béla 
készített, megörökítették felesége 
Schwartz Anna (1849-1903) nevét 
is, aki Schwartz József mézeskalácsos 
lánya volt. Gyászjelentése szerint fi a 
Eggenhofer József országgyűlési kép-
viselő, unokái: Gyula, Béla, József és 
Ödön valamint számtalan rokon gyá-
szolta. Hatalmas vagyonából jutott 
jótékony célokra is így az új kórház 
építésére 2000 koronát adományozott

Fia József, aki a budapesti József mű-
egyetemen nyert mérnöki végzettsé-
get, és aki az 1901-es választásokon 
szabadelvű programmal a nemesócsai 
választókerületből országgyűlési kép-

viselő lett, indult a kórházépítési pályázaton is, de azt nem ő, hanem Pfalcz János 
nyerte el.

A család egy másik ágát képviselte Eggenhofer Ernő / 1870-1925 /, akinek 
Dummer Máriával / 1873-1944 / kötött házasságából született Táton 1899-ben 
Eggenhofer Béla (1899-1948), aki Gönczy Béla útóda lett a Kolos Kórház igaz-
gatói székében.

(Forrás: hajóregiszter.hu
Almanach 1901-1906

ekor-lap.hu)

 ESZTERGOMI IZR. HITKÖZSÉG, 
ESZTERGOMI CHEVRA KADISA, 

DR. HORN KÁROLY ÉS NEJE ZAHN MALVIN

Az esztergomi Magyarország legrégebbi zsidó hitközsége volt.1050-ben már 
szabályszerűen működő vezetőségük volt Temetőjüket I. Károly királynak 1326-
ban Esztergom városához intézett adománylevele említi először.

A XVI. század elején már 800 tagja volt a hitközségnek. Szolimán szultán miu-
tán elfoglalta Esztergomot a budai zsidókkal együtt az esztergomiak nagy részét 
is hajón Törökországba hurcoltatta.

A XVII. sz. elején pestis pusztított Budán. A budai zsidók egy része a pestis elől 
Esztergomba menekült és itt külön hitközséget alapított. A ragály elmúltával 
egy részük visszakölközött, de jelentős számban itt maradtak.

1888-ban a lebontott régi zsinagóga he-
lyén épült fel mór stílusban, Baumhorn 
Lipót budapesti műépítész tervei alapján 
a mai is álló és Művelődési Ház céljait 
szolgáló épület. Dr. Weisz Ignác esztergo-
mi (1876-1910-ig állt a rabbinátus élén) 
és dr. Löw Immánuel szegedi főrabbik 
avatták fel.

Az izraelita Hitközség 2000 koronát 
ajánlott fel az új kórház felépítésére. 

A hitközség a XVIII. század első felében alapították meg a Chevra Kadisát. 
A Chevra Kadisa mint intézmény Szent Egyletet jelent. A kifejezés nem héber, 

hanem arameus, s ebből következtethető, hogy valószínűleg a talmudi korban 
(i.sz. 450-ig) keletkezhetett.

Közép-Európában az első Chevra Kadisát Eliézer Askenázi alapította Prágá-
ban… Az ilyen jellegű intézmények feladatát a következőkben foglalja össze: 
„Szükséges gondoskodni a gyászoló étkeztetéséről a temetést követő lakomán. Szük-
séges gondoskodni orvosszakértőről is a súlyos betegségben szenvedő ember részére, s 
az legyen jelen, mikor a lélek eltávozik a földi porhüvelyből. Szükséges gondoskodni 
a gyászolók megvigasztalásáról és az árván maradottakról.”
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A Chevra Kadisa élén a XIX. század vé-
gén dr. Weisz Sándor és Lőwy Lajos állt. A 
Szent Egylet 2000 koronát áldozott az új 
kórház építésére.

Horn Károly és Neje Zahn Malvin. 
Horn Károly 1858-ban született.  Jogi 

végzettséggel rendelkezett, és ügyvédként 
praktizált. Aktívan részt vett a város életé-
ben . A Képviselő-testület jogi – ellenőr-
zési valamint a közművelődési és tanügyi 
bizottságának is tagja volt. Éveken keresz-
tül szerepelt a virilisták között. Az eszter-
gomi zsidó hitközség világi elnöke volt 
1902. évi lemondásáig. Érdekes, hogy ő 
terjesztette be a város elé azt az indítványt 
mely szerint a Buda utca viselje Kossuth 
Lajos nevét. Ezt az indítványt 1902 szept-
emberében a Város el is fogadta. 

Nejével együtt 2000 koronát biztosítot-
tak az új kórház építéséra.

Feleségéről Zahn Malvinról nem sokat 
tudunk. Az 1895-ben magalakult Eszter-
gomi Leányegylet elnökeként is tényke-

dett a köz javáért. Az esztergomi izraelita temetőben levő Horn család síremlé-
kéről olvashatjuk le, hogy a pesti gettó mártírja lett.

A Horn család 1907-ben költözött a fővárosba. Horn Károly 1911. január 22-
én hunyt el.

Horn Károllyal közös temetőben nyugszik a városi főmérnök, Tiefental Gyula, 
aki jelentős szerepet játszott a Kolos Kórház felépítésében, valamint dr. Áldory 
Mór és dr. Berényi Gyula orvosok is, akik kitörölhetetlenül beírták nevüket Esz-
tergom egészségügyének történetébe

(Forrás: Schöner Alfréd
Chevra Kadisa

Magyar Zsidó Lexikon)

ESZTERGOM KERESKEDELMI ÉS IPARBANK

A Kereskedelmi és Iparbank létrehozásának 
gondolata Esztergomban már 1868-ban fel-
vetődött, s két kiváló bencés tanár, Kovács 
Albin és Ferenczy Jákó is szorgalmazta. 

Korábban már működött az Esztergomi 
Ipar- és Kölcsönösen Segélyző Egylet, amelyet 
Kaán János alapított. Ebből alakult a keres-
kedelmi törvény megalkotása után, az Eszter-
gomi Kereskedelmi és Iparbank. 

Tevékenysége: pénzkölcsönzés, zálogtevé-
kenység, pénzek átvétele kamatozásra, letétek átvétele, váltó és egyéb ügyletek 
közvetítése,értékpapírok, szelvények, záloglevelek arany és ezüstpénzek vétele, 
közvetítése. 

1877-ben alapvagyona  200 000 oszt. Ért frt., mely 2000 darab, egyenként 100 
forint értékű részvény által fedeztetett.

Székházuk kezdetben a Széchenyi tér 24-ben, a Kollár-házban, vagy ahogy a 
korabeli tudósítás nevezte Rényi-házban volt. Ezután a mai Kossuth Lajos utca 
15-ös számú, úgynevezett Schalkház- házba költöztek. 

Az élénkülő üzleti élet egyre nagyobb, korszerűbb székház megépítésére sar-
kallta az intézet alapítóit. Úgy döntöttek, hogy a Takarékpénztár impozáns 
épületével szemben, a Széchenyi tér 26-os szám alatt építik fel székházukat. Az 
alapkőletétel 1881.június 13-án történt, s az épület a következő évben el is ké-
szült historizáló stílusban 

Áz új székház megépülése után lett végleges székházuk á Széchenyi tér 26 szá-
mú házban.

Az Esztergomi Kereskedelmi és Iparbank 2 ezer koronával járult hozzá a Kolos 
Kórház felépítéséhaz.

(Forrás Pifkó Péter)
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GRÓF MAJLÁTH GYÖRGY
 

A Majláthok története az Árpád-házi királyainkig nyúlik 
vissza. Nagy Iván szerint a család ősei 1131-ben az aradi 
gyűlésen, mint II. Béla király vakságának okozói ölettek 
meg.

 Majláth György nagyapja (1786. április 22. Zavar-1861. 
április 11. Bécs) országbíró, a MTA egyik alapító tagja volt. 
Betöltötte Hont vármegye főispáni székét is, 1848-ban a 
felsőház elnöke volt.

 Fia - az esztergomi főispán apja - Baranya megye főis-
pánja, a 48-as forradalom után visszavonult a politikától. 

Később szerepe volt az Októberi Diploma létrejöttében. 1867-től haláláig a fő-
rendi ház elnöke. Ő viselte utoljára egy személyben a főrendi ház és a legfelsőbb 
bíróság elnöki posztját. 1883. március 29-én, Budán Disz téri otthonában rab-
lógyilkosság áldozata lett.

Ekkor fi a, Majláth György már Esztergom vármegye főispánja.
 1881-ben elődje gróf Forgách Ágoston lemondása után Hont vármegye fő-

jegyzőjéből lett a megye legfőbb méltósága. 1881. március 28-29-én, vasárnap 
és hétfőn voltak a beiktatási ünnepségek.

 Majláth György 1854. december 23-án született Pécsett.
1885-ben a király testvérével együtt grófi  rangra emelte, így örökös jogon tagja 

lett a főrendi háznak.
  „Ritkán avatkozott be a vármegye ügyeibe. Inkább szolid összekötő kapcsa volt a 

vármegye és a kormány között s a megyének főleg képviselője volt.
Igazi úr, aki magas műveltséggel, nemes elvekkel, de közvetlen tevékenység láza 

nélkül állott a vármegye élén.”
 1892. december 12-én tartott rendkívüli megyei közgyűlésen a kormány val-

láspolitikai elvei miatt írásban bejelentette lemondását. 1907-ben megkapta a 
belső titkos tanácsosi méltóságot. A Szent István Társulat elnöki tisztjét is be-
töltötte.1923. november 17-én hunyt el Nagyszombat szomszédságában levő 
Zavar településen.

 A vármegyétől távozva nem feledkezett meg Esztergomról. Ezt bizonyítja 
2000 koronás adománya is, mellyel jelentősen hozzájárult az épülő kórház költ-
ségeihez. 

(Forrás: ekor-lap.hu
Wikipédia)

ERZSÉBET  JÓTÉKONY NŐEGYLET 

 „A Szent Erzsébet Nőegyesület tegnap délután gróf 
Csáky Károly püspök, egyesületi elnök lakásán választ-
mányi ülést tartott, amelyen azokat a módozatokat 
beszélték meg, amelyekkel a kórház építési költségére 
szükséges összeget közreműködésükkel gyarapithatnák. 
Volt egy terv, amely nagyszabású, tánccal egybekötött 
estélyt proponált, ezt azonban elejtették s abban ál-
lapodtak meg, hogy a választmányi tagok kettesével 
gyűjtőivvel fognak a városban járni. Az utcákat azon-
nal beosztották. Á minden nemes cél iránt fogékony hölgyek fáradozásának min-
denesetre meg lesz a maga szép eredménye.”  - A hír az Esztergom és Vidéke 1899. 
április 9.-i számában jelent meg.

Egy ilyen ív szövege a következő volt:
 „Esztergomnak, de az egész vármegyének sincs oly közkórháza, mely a modern 

igényeknek megfelelne, mely képes volna befogadni, és ellátást nyújtani mindazok-
nak, kiket a mostoha sors arra utal, hogy szenvedéseik enyhülését, munkaerejük 
helyreállítását a kórházban keressék.

Esztergom sz. kir. város közkórháza egy félszázaddal ezelőtt csakis, mint községi 
kórház létesült, ehhez képest úgy terjedelemben, mint berendezésében csupán sze-
rényebb igényeknek volt hivatva szolgálni. Ma azonban, midőn a város és megye 
területén élénkebb gazdasági és ipari élet támadt, a midőn a bányák, gyárak és 
közvállalatok saját gyári kórházaik mellett, súlyosabb esetekben mind sűrűbben 
veszik igénybe a közkórházat, midőn a munkások kötelező betegsegélyző intézmé-
nyei törvényileg rendezvén és a közegészségügyi követelmények folyton fokozódnak: 
bekövetkezett az idő, hogy sokszor a kapun zörgető szenvedőket nem képes befogad-
ni s az elutasíthatatlannak is alig adhat menedéket. Az egyesült Esztergom ezen 
okból mozgalmat indított egy a közegészségügy minden kívánalmának megfelelő 
70 ágyra tervezett és körülbelül 100 000 fr t-nyi költséggel felépítendő közkórház 
létesítésére. Egyúttal elhatározta, hogy a kórház jelenlegi szűk és százados épületeit 
a mindinkább népesedő menedékházhoz csatolja. Ekként kettős czélt vél elérhetni. 
Önmaga azonban e nagy feladatot megoldani képes nem lévén, azon hazafi as ké-
relemmel fordul az egész t. megyei közönséghez, hogy nemes törekvései megvalósítá-
sában hathatós támogatásával segíteni szíveskedjék.
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Köztudomású, hogy a herczegprimás Vaszary Kolos bíbornok ő főmagassága, 
nagylelkű és örök hálára kötelező bőkezűséggel 25,000fr t-ot ajánlott meg ezen nagy 
alkotásra: az “Esztergomi Takarékpénztár Részvénytársaság” az intézet félszáza-
dos fennállásának emlékére egy külön kórházi pavilon felépítésére máris 15,000 
ft r-ot adományozott: a sz.kir. város 5000 fr ton kiválóan alkalmas, könnyen hozzá-
férhető helyen, a Németh-utczában, nagy telket vásárolt és szentel a czélnak. 

 Azonfelül az eszt. Főkáptalan 2000 fr t-ot, nagys. Pór Antal apát, kanonok úr 
1000 fr t-ot kegyeskedtek e közhasznú czélra adományozni: Esztergom vármegye 
törvényhatósága pedig a kezelése alatt álló s mintegy 7000 forintra rugó kórházi 
alapítványokat engedte át. Ekként az alap meg van vetve s csak jóakaróink hathatós 
támogatásától függ, hogy az építkezés mielőbb megkezdhető legyen.

A felebaráti szeretet és emberi könyörületesség szent nevében fordulunk tehát Esz-
tergomnak itthon és a távolban élő fi aihoz és mindazokhoz, a kiknek szíve meg-
indult valaha a szenvedés láttára s akik a jóságos cselekedetek lelki örömét valaha 
átérezték: kegyeskedjenek nagylelkű adományaikkal ezen emberbaráti alkotásban 
résztvenni, közremunkálkodni!

Az adományokat kérjük készpénzben vagy kötelező aláírásban / esetleg 3 évre fel-
osztva / Esztergom sz. kir. város polgármesteri hivatalához juttatni és a gyűjtőívet 
f. évi június 1-ig minden esetben szintén ugyanoda beküldeni.

Azon kegyes adakozók, akik 1000 fr t-ot vagy azon felüli összeget adományoznak, 
alapítókul tekintetnek s emberbaráti áldozatkészségük a kórház egyes betegágyai 
fölött külön emlékkövön fog megörökítést nyerni.

Az adakozásokat időközönként a helyi lapokban is nyugtázzuk és a gyűjtőívek 
bekötve a kórház csarnokában fognak elhelyeztetni.”

 Esztergom, 1899. évi márczius 25-én
 Hazafi as tisztelettel: a kórház építésére kiküldött képviselő-testületi bizottság
Az 1868-ban megalakult Szent Erzsébet Jótékonysági Nőegylet tagjai:
Andrássy Jánosné Bleszl Ferencné Büttner Róbertné Csupor Istvánné Frey Fe-

renczné özv. Hajas Simonné Hamar Árpádné özv.Laczkó Pálné Magos Sándor-
né Magurányi Józsefné Marosi Józsefné özv. Mészáros Károlyné Niedermann 
Józsefné Rapcsák Imréné Reviczky Gáborné özv.Szvoboda Románné Tónai Pál-
né és özv. Subcsek Mihályné  a gyüjtőívekkel bejárták a várost és összességében 9 
228 korona 96 fi llért gyűjtöttek a Kolos kórház építésére.

Forrás:
Osvai: László: Az Esztergomi Kolos Kórház építéstörténete 1892-1902)

DR. MÁTRAY FERENC

Mátray Ferenc 1843-ben Vácott született. Édesapja is orvos volt, a Károlyi csa-
lád alkalmazásában.  A fi ú nevelését nagyműveltségű édesanyja irányította.

Az egyetem elvégzése után Soroksárra került körorvosnak. Oda már feleségé-
vel, Pauer Erzsébettel érkezett. Pauer János váci városi tanácsos lányával 29 éven 
keresztül élt házasságban. Egyetlen gyermekük, Ferenc tragikus körülmények 
között fi atalon halt meg.

Mátray Ferenc nem sokáig volt soroksári körorvos, hisz 1873-ban Esztergom-
ban telepedett le, és 6 év múlva járási orvossá nevezték ki. Érdeklődésének kö-
zéppontjában a köz és népegészségügy állt. 

1894-ben központi intézkedés alapján Esztergomban is szétválasztották a kór-
házigazgatói és a tiszti főorvosi állást. Dr. Feichtinger Sándor ekkor, mint kór-
házigazgató nyugdíjba vonult. A nagytekintélyű és nagytudású iskola, kórház és 
bankigazgatónak nyilván nem esett jól, hogy egyik pozíciójáról le kellett mon-
dania. Az alispán hosszabb ideig nem is nevezett ki új igazgatót. A betegeket 
azonban továbbra is gyógyítani kellett. Ekkor esett a választás Mátrayra és meg-
bízták a kórház igazgatói teendőinek az ellátásával.

A korabeli közvélemény megoszlott, sokan sajnálták a korábbi igazgatót és 
nyilván az új megbízottnak sem volt felhőtlen a viszonya elődjével.

A hónapok múlásával azonban egyre több elismerést kapott az új vezető is. 
Kezdetben csak jó szervezőkészségét, adminisztrációs tevékenységét dicsérték, 
majd szakmai munkáját is egyre többen ismerték el. 

Mátray mindennapi munkájában tapasztalhatta, hogy az 1831-ben megvásá-
rolt és az 1836-os árvíz után helyreállított kórházépület egyre kevésbé alkalmas 
gyógyításra.  1894 szeptemberében Bártfay Géza kórházgondnokkal közösen 
nyújtott be egy memorandumot, mely a következő címet viselte:

„A kórházbizottságnak az újonnan építendő közkórház újjáépítése és ujjászerve-
zése tárgyában a város tanácsához benyújtott javaslata”

Az írás többek között hangsúlyozza, hogy „városunk közönségének nagy részé-
ben közkórházunk jelen állapotában való tarthatatlansága itt-ott már úgyis a föl-
háborodásig megérlelt meggyőződésévé vált”

A hatályos törvényeknek (1876.IX.t.c. és 1876. évi 51661 sz. rendelet) nem 
felel meg a jelenlegi kórház - tulajdonképpen jogilag csak megtűrt intézmény - 
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mert alig lehet megvaló-
sítani a nemek elkülöní-
tését, a ragályos betegek 
izolálását, nincs fürdő-
helyiség, jégverem és 
éléskamra, mely az élel-
mezés előírt feltétele. 
Nincs külön műtőszoba 
és külön ambulancia. 
A kórház csatornázása 
megoldatlan. 

Kifejtik, hogy a város 
kulturális és idegenfor-

galmi központ („világforgalmi átjáró”) és elengedhetetlen, hogy egy modern 
kórházzal rendelkezzen. 

A megálmodott, a kor igényeit kielégítő melléképületekkel is ellátott kórházat 
a Bisutti-féle telekre képzelték el az előterjesztők, átadását akár már a millenni-
umra is elképzelhetőnek tartották.

Javaslatot dolgoztak ki ők is a fi nanszírozásra is.
Az új közkórház építésének érdekében Mátray Ferenc jótékonysági koncertet 

rendezett1894. november 28-án, melynek bevételét – 1 400 forintot – a kórház-
építésre különítették el.

1899 júniusában a nyugdíjazás miatt megüresedett vármegyei tiszti főorvosi 
címet Mátray Ferenc nyerte el.

1899 szeptemberében az Országos Orvosszövetség  Nagyváradon tartotta so-
ros kongresszusát. Ismét Mátray képviselte Szent István városát, nem eredmény 
nélkül, hisz a küldöttek úgy határoztak, hogy a következő évi gyűlésüket Eszter-
gomban tartják meg.

A sikeresen megrendezett kongresszus is hozzájárult ahhoz, hogy 1900. nov-
ember 7-én Vaszary Kolos Mátray Ferencet a Vörös Kereszt Kórház / a mai 
Simor Intézet / igazgatójává nevezte ki.

Időközben az általa is erősen kezdeményezett új közkórház építési munkálatai 
elkezdődtek, bár ennek igazgatója ekkor már dr. Gönczy Béla volt.

A kezdeményező azonban nem érhette meg a Kolos Kórház átadását. 1901. 
szeptember 18-án meghalt. 

(Forrás: 
Osvai: László: Az Esztergomi Kolos Kórház története 1902-2002)
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