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LŐRINCZY REZSŐ 

Lőrinczy Rezső 1821. április 17-én született Esztergomban. Édesapja 
gombkötő mester volt, édesanyja – Niedermann Erzsébet – egy neves, jó-
módú esztergomi családból származott. 

A belvárosi templom anyakönyvében „Rudolph Adalbert” névvel lett be-
jegyezve.

Öccse József / 1823-1858 / szintén orvos lett. Diplomamunkáját, melynek 
címe: Orvosi értekezés a vörhenyről „háládatos öccsének” ajánlotta.

Rezső 1845-ben végzett a pesti egyetemen. 
Az ő diplomamunkájának címe: „Orvostudori 
értekezés a tüdőlobról” címet viselte.

Az egyetem elvégzése után szülővárosában 
indította el orvosi praxisát. Precízen vezetett 
feljegyzései arról tanúskodnak, hogy sokan 
keresték fel, korának népszerű doktora volt.

Az utókor számára naplójának kétségtelenül 
a legfontosabb bejegyzése 1848. szeptember 
5-én történt: „4 és 5 óra közt délután Gróf Szé-
csényi Istvány Miniszter a gőzhajó kiálló hídjá-
ról a Dunába ugrott, de szerencsésen kifogták.”

A legnagyobb magyar nevét helytelenül írta 
és életének ezen eseményére később sem tért vissza.

(- Köztudomású, hogy a Széchenyiek ahányan vannak, annyiféleképpen írják 
a nevüket, az első segélyt adó vízbe fulladástól mentő Lőrinczy doktor pedig, 
nem tudta megtudakolni a fuldokló gróftól nevének pontos írását. Történelmi 
kérdés, hogy Széchenyi gróf a legnagyobb magyar öngyilkos lett vagy az oszt-
rák titkosrendőrség végzett vele? Dr. Lőrinczy Rezső orvosi naplója bizonyíté-
ka annak, hogy gróf Széchenyi István öngyilkosságot kísérelt meg korábban.   
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Talán ez a tény ráutalás lehet a későbbi személyes és a személy, nagyságánál 
fogva nemzeti tragédiára a legnagyobb magyar öngyilkosságára- dr. Szendrei 
Róbert)

Városi gyógyító tevékenysége mellett a kórházba is ellátott betegeket.

Saját visszaemlékezése szerint „kiket a forradalom alatt és után ezen intézet-
ben orvos segéllyel elláttam, ha jól emlékszem 584 egyén volt, de ezen jegyző-
könyvem a kórházban elveszett”..

Elgondolkodtató ugyanakkor, hogy a 48-as forradalom és szabadságharc 
eseményeiben aktívan résztvevő, Esztergomban ténykedő orvosok – Novák 
István, Hoffmann Vilmos, Feichtinger Sándor, Tóth József, Efner Ferenc – 
között nem merül fel Lőrinczy neve.

Megpályázza 1850-ben a dr. Kamenszky István halála miatt megüresedett 
megyei főorvosi állást. Ezt nem kapja ugyan meg, de – felsőbb utasításra – a 
város helyben hagyja, hogy a kórházban 120 frt fizetésért főorvosi kineve-
zést nyerjen. Ezzel az utasítással elkülönítették a városi és a kórházi főorvosi 
statust és így Palkovics Károly csak a városi főorvos lehetett.

A kórházban egyébként a város részéről egy megbízott tisztségviselő lát-
ta el az igazgatói feladatokat. Lőrinczy Rezsőtől is tudjuk, hogy a forrada-
lom előtt Hartmann Ignác, volt polgármester (1840-1846-ig), majd Bleszl 
Albert tanácsos volt az igazgató, illetve a Bach korszakban gyakorlatilag a 
megye vette át az igazgatást: „doktor Schwarczel József megyei főorvos úr az 
egész megyében minden jótékony orvosi intézetnek igazgatója” volt.

1853-ban a városi kórház siralmas állapotban vegetált. Anyagilag eladósod-
va elemi felszereléseket is nélkülözött. Bleszl Albert igazgató úr az eszközök 
pótlását a saját bevétel elégtelensége miatt a városi pénztárból próbálta fe-
dezni. Ezzel egyre növekedett az adósság. Pedig az ellátott betegek száma 
nem csökkent. Lőrinczy első főorvossága idején 1853. március 16-tól 1861 
augusztusáig 3318 beteget ápoltak a kórházban.

1857. május 1-től a kórház megkapta az országos közintézeti statust. Ez az-
zal az előnnyel járt, hogy ha az intézmény olyan szerencsétlen beteget kény-
szerült felvenni – és ez igen gyakran előfordult – akik nem tudtak fizetni, a 
Helytartótanácson keresztül, értük központi keretből a kórház megkaphatta 
az ápolási díjat. Ez a lehetőség azonban meglehetősen nagy, pontos és ne-
hézkes adminisztrációs munkát követelt meg, hisz a nem fizetőktől a város, 
azok lakhelye szerinti előjáróságtól szegénységi bizonyítványt volt köteles 
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beszerezni és ezt kellett a számlákhoz csatolva a Helytartótanácshoz benyúj-
tani.

A nyilvános kórházzá előlépett intézmény anyagi problémái nem csökken-
tek, a felszereltség azonban 1859-ben javult. Az olasz hadjárat során a kór-
ház vállalta, hogy 100 sebesültet ellát. Erre a prímás, a káptalan és a város 
3600 forintot adományozott. A sebesültek eltávozása után az ezen összegből 
vásárolt felszerelés a kórház vagyonát gyarapította.

Lőrinczy Rezső főorvos 4 évvel az után, hogy első fizetett főorvosa lett az 
esztergomi kórháznak, egyre növekvő feladataira hivatkozva – melyek dön-
tően adminisztratív jellegűek voltak – fizetésemelést kért. Ennek elutasítása 
esetén, kilátásba helyezte lemondását.

Meglepődve tapasztalhatta, hogy a város inkább elfogadta a lemondást és 
így újra Palkovics Károly lett a kórház főorvosa is. Ő azonban a következő 
évben – 1858. június 16-án – előrehaladott korára való tekintettel 
felmentését kérte. Így lett ismét a kórház főorvosa Lőrinczy Rezső, de már a 
korábban kért 250 ezüst forintért.

1860-ban az Októberi Diploma hatására a városban új polgármestert és 
tisztségviselőket választottak. 1861. január 25-én egy állandó bizottmányt 
hoznak létre Horváth Imre vezetésével, mivel a kórháznak már közel 3000 
forint kifizetetlen számlája volt a birodalom más-más részeiből.

Különböző elképze-
lések, ma azt mond-
hatnánk intézkedési 
tervek születtek, az 
adósság felszámolásá-
ra.

Felmerült az a le-
hetőség, hogy szün-
tessék meg a kórház 
nyilvános jellegét, 
működjön csak városi 
intézményként. A bi-
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zottmány azt a gondolatot is felvetette, hogy „privatizálni” kellene, vagyis 
magánvállalkozónak lenne érdemes kiadni a kórházat. Így a városnak nem 
kellene fizetnie az orvosokat.

Palkovics Károly , mint városi főorvos és Cserno János mint városi alorvos 
ebben az időszakban el is vállalta fizetés nélkül a kórházi ellátást.

Lőrinczy Rezsőt gyakorlatilag munka nélkül maradt.

Ekkor írtja meg röpiratát, mely 
„nyomtattatott Horák Egyednél” és ma 
is olvasható a városi könyvtárban.
Dolgozatában többek között kifejti, 
hogy az eladósodásnak döntően a 
„hanyag és rendetlen kezelés”, az admi-
nisztráció gyengesége az oka.

Indulatos mondatokban kell ki a nyilvá-
nos kórházi status megszüntetése ellen:
„Uraim! Kórházunk nyilvános kórház és 
annak kell maradnia, nem csak a N. M. 
Helytartóság rendeleténél, de a józan ész 
javaslatánál fogva is, mert különben a 
mindennap jövő és menő megbetegedett 
utasokért, vagy esztergomi vagyontalan 
szegényekért is senki sem fog fizetni, ho-
lott ha általános a kórház a N. M. Hely-
tartóságtól minden betegtől az ápolási 
díj meg fizettetik”

Röpirata végén javaslatokat is tesz. Egy „részrehajlatlan bizottmány” kine-
vezését tartja fontosnak, továbbá, „egy értelmes kórházi igazgató volna meg-
választandó, ki ezen intézet magasztos eszméjéhez felemelkedvén, ügyeit szűz 
kézzel kezelné”…Úgy képzeli, hogy: „ oly orvossal volna a kórház ellátandó, 
ki szakképzettsége mellett, a kórházi terhes és sok oldali gyógykezelést viselni 
koránál fogva képes leend.” Nem nehéz az idős Palkovics Károlyra vonatkoz-
tatni ezt a kijelentést.

Hogy a politika, vagy Lőrinczy korábbi kapcsolatai mennyire szóltak köz-
be ma már kideríthetetlen. Az viszont tény, hogy a város bizonyos mértékig 
meghátrált.

é h jl tl bi tt á ” ki”
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A kórházat nem adták magánkézre, de az orvosok fizetését nem folyósították.
1862-ben a kórházi bizottmány élén változás történt, Takács István volt pol-
gármester lett az elnök.

A kórház anyagi helyzete azonban lényegesen nem javult, bevételi forrásai 
(ápolási díj, melyet az állam fizetett és a különböző alapítványok kamatai, 
melyeknek kifizetése mindig késett) nem fedezték a kiadásokat.

Lőrinczy nem sokáig bírta a mellőztetést, a tétlenkedést és meglepő lépésre 
szánta el magát. Ő, aki röpiratában felháborodva ítélte el, azt a gondolatot, 
hogy a kórházat magánkézbe adják, Mayer Antal ácsmester szőlőhegyi tel-
kén 14 beteg számára magánkórházat nyitott 1862 februárjában. Ebben az 
intézményben az akkor divatos hasonszervi orvoslást alkalmazta, mely mi-
nimális gyógyszerfelhasználást és ígéretes hasznot jelentett a terapeutának, 
de effektív hatása nem sok volt.

A betegek mégis gyógyultak, főleg annak köszönhetően, hogy a városi kór-
házhoz viszonyítva sokkal jobbak voltak a körülmények, „csínos, tisztán tar-
tott, minden kényelemmel ellátott nagy kerttel övezett” – írja róla a korabeli 
újság. Persze a szegény betegek nem tudták megfizetni az itteni 60 krajcáros 
„alapdíjat”.

Sokan nem fogadták örömmel a vállalkozó főorvos magánkórházát. Palko-
vics Károly azon háborodott fel, hogy őt meg se kérdezték az intézet megnyi-
tásakor. Jelentéseiben felveti annak lehetőségét, hogy az egyébként is rossz 
anyagi helyzetben levő városi kórház le fog romlani, hisz a fizetőképes be-
tegek Lőrinczy intézetébe fognak menni. A kórház bizottmány elnöke úgy 
ítélte meg, hogy ha nem változtatnak a helyzeten a két kórház közül az egyik 
– valószínűleg a városi – meg fog szűnni. Ezért szorgalmazták a két kórház 
egyesítését, mely először Lőrinczy Rezső súlyos feltételei miatt meghiúsult. 
(600 forintos évi fizetés mellett a felszerelésért 500 forintot kérve kikötötte, 
hogy 25 évre, mint kórházi igazgató főorvossal vele szerződést kell kötni). 
Ezt a zsarolással felérő követelést a város nem fogadhatta és nem is fogadta 
el. Egyeztető tárgyalások indultak és hogy milyen érvek hangoztak el pro és 
kontra ma már nem lehet pontosan tudni. Mindenesetre létrejött a komp-
romisszumos megoldás. 1865 januárjától megtörtént az egyesítés és 250 fo-
rintos évi fizetésért, - a felszerelést 400 forintért vették meg – kinevezték a 
városi kórház igazgatójává. Kötelezték viszont arra, hogy a városnak havonta 
jelentést tegyen.

A sajtó a két kórház egyesítésekor is ugyanúgy magasztalta Lőrinczyt, mint 
a magánkórház megnyitásakor: ”midőn az orvostudor úr e nemes tettét, mely-
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nél fogva magán érdekét a közös ügynek készséggel alárendelte s így a közügy 
érdekében oly szép áldozatot hozott”. Ő lett ugyan 1865 januárjától az igazga-
tó főorvos, de kikötötték azt, hogy ha városi főorvosi kinevezést is nyerne, 
akkor a kórház ellátása hivatali kötelessége lesz. Ezzel egyidőben megbízták 
Palkovics Károly szükség esetén való helyettesítésével.

Nagy energiával látott neki az igazgató főorvos a kórház rendbetételének. 
Nem sikerült azonban felvirágoztatnia az intézményt. Azok a fizető bete-
gek, akik szívesen áldoztak a jobb ápolásért egy magánkórházra, nem feküd-
tek be  a  leromlott  ispitába.

1869-ben Lőrinczy részletes statisztikai kimutatásaiból tudjuk, pl. hogy az 
azonnal fizető betegek száma 108, a nem fizetőké 169 volt. Ezek közül is 
több volt a nem esztergomi, 58-an a megyéből, 64 pedig a Monarchia más 
területéről származtak. Az értük esedékes pénzt ugyanolyan nehézkesen le-
hetett beszerezni, mint korábban. A gyógyszerekkel - mivel a hasonszervi 
gyógymód híve volt az igazgató - spóroltak. Ezzel a módszerrel azonban 
valódi gyógyhatást elérni nem lehetett. Cserno János alorvos kifejezetten 
ellenezte ezt a gyógyító módszert és átmenetileg szakított is Lőrinczyvel.

Az igazgató főorvos azért se koncentrálhatott csak a kórházra, mert 1865. 
október 29-én Palkovics Károly városi főorvos 78 éves korában elhunyt. 
Utóda Lőrinczy lett. Ezzel a város visszatért a korábbi gyakorlathoz, mikoris 
a városi főorvos volt a kórházi főorvos is. 1867-től felemelik ugyan a fize-
tését, melynek bizonyára örömmel nyugtázott, de egyre kevesebb ideje volt 
az intézményre. Egészségi állapota is megromlott. Az 1873-as kolerajárvány 
idején még aktív, de az év végén tbc-je egyre több panaszt okozott. Elkészí-
tette végrendeletét, mely sajnos elveszett

Október 1-től 2 hónap szabadságot kér, de e hónap 28-án meghalt.

Pór Antal plébános temette el a belvárosi temetőben, de sírját ma már hiá-
ba keresnénk.

Lőrinczy Rezső nem talált magának élettársat, nőtlen emberként hunyt el.
Gombkötő mester fiaként indult és igazgató főorvosként ment el. Az anya-
gi javakat nem megvető, indulatos ember lehetett. Olyan gyógymódokban 
hitt, melynek pozitív hatása – egyáltalában hatása – már az ő korában is 
megkérdőjelezhető volt.  Élete során sok-sok emberen segített. Emléke meg-
érdemel egy imát a késői utódoktól.

(Ez a rövid írás nem születhetett volna meg Szabó Mária és Szállási Árpád 
és Szendrei Róbert eddigi kutatásai, eredményei nélkül)
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FEICHTINGER SÁNDOR

 

1873-tól Lőrinczy Rezső után az esztergomi kórház igazgatója (is) volt. 
Szentgyőrgymezői emléktábláján a bank és iskolaigazgatói funkciója is sze-
repel. A tudománytörténet kora egyik legnagyobb botanikusaként ismerte. 
Születésnapjára emlékezünk minden év szeptember 17-én.

Ahhoz, hogy Feichtinger Sándort, 
mint orvost bemutassam – döntően 
a megjelent önéletírása alapján – az 
szükséges, hogy engedjük el fantázi-
ánkat. Vissza kell térnünk, ugyanis 
egy olyan korba, ahol nincs a XX. és 
XXI. századra jellemző diagnosztika. 
Nincs UH, CT, MRI, nincs korszerű 
labor, nincsenek az egyes szakterüle-
tekre specializálódott kitűnő kollegák, 

csak az orvos van, aki valamilyen szinten elsajátította az egyetemen az orvoslás 
alapjait és képezi magát, felhasználja tapasztalatait, korának tudományos vív-
mányait a betegek érdekében.

Feichtinger Sándor, ez az esztergomi születési fi atalember 1840. május 19-én 
szerzett orvosi diplomát. Diplomamunkája az első magyar orvosi zoológiai 
disszertáció.

Szinte kötelező volt abban a korban a külföldi továbbtanulás Feichtinger Sán-
dor is ezt az utat választotta és Bécsbe ment. A pesti egyetemen „az öreg urak 
azt mondták, hogy azon orvos, ki tüdőlobot auscultáció nélkül diagnosztizálni 
nem tud, az ennek segítéségével sem fogja azt tehetni”.

Bécsbe Skoda fellépése alapján már oktatatták az auscultációt és a 
percussiot. Rokitansky mellett tökéletesítette a patoanatomiai tudását, 
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de három területen igazán fontos új ismeretekre is szert tett: ez a szü-
lészet, a szemészet és a sebészet. 1840-ben alkalma volt Bécsben a hí-
res berlini sebésztől Dieff enbachtól ellesni az ínmetszés technikáját.
Megvásárolta a szükséges eszközöket és Esztergomban már alkalmazta is az 
új ismereteit. A vidéki orvosok tekintetében első volt, aki kancsal szemeket 
operált.

Későbbiekben staphylomákat, pannost, szürke hályogot műtött. A szülészet 
területén is átlagon felüli gyakorlatra tett szert. Már a bemutatkozása is sikeres 
volt szülővárosában. Leírja, hogy Frank József izraelita üveges feleségének első 
gyermekét téraránytalanság miatt fogóval segítette világra és a család 40 évig 
csak hozzá fordult ezután.

Számos sikeres szülészeti esemény mellett, kudarcok is érték. Megrendülten 
írja le azt az esetet, amikor egy szülőasszonyhoz hívták, aki régóta vajúdott. 
Megvizsgálta és „magában így sóhajték, a méh meg van repedve nincs segítség”, 
az asszony l órán belül meghalt.

Kora legmodernebb eszközeit szerezte be. Mikroszkópizált már akkor, 
amikor ez még a bécsiek között is ritkaság volt. Dr. Tognio – akit barátjának és 
tanárának vallott – Párizsból hozott számára mikroszkópot, mely 400 szoros 
nagyítást produkált. A modern sebészetet ő honosította meg Esztergomban. 
Magyarországon 1847 januárjában, a fővárosban Balassa János professzor vég-
zett először éternarkózist. Feichtinger Sándor 2 hónap múlva Esztergomban 
Palkovics Károly házában nagyszámú közönség mellett, egy Valfi sch nevű urat 
operált meg a fején lévő daganat miatt, éternarkózisban. A beteg semmi fájdal-
mat nem érzett, de a műtét után a jelentős mennyiségű szíverősítőt a publikum 
előtt kihányta.

Később előszeretettel alkalmazta a kloroformot is. Virtuóz és elkötelezett 
sebész volt. 1842-ben Balatonfüreden fürdött a tóban, amikor egy úszó férfi  
hátán zacskós daganatot látott meg. 2 óra múlva a daganat eltűnt a paciens 
hátáról.

Vagy egy másik eset, amit önéletírásában említ: egy bálban egy kisasszony vé-
letlenül egy tűt szúrt a mellébe, néhány perc alatt kis metszésből eltávolította 
a tűt. Nemcsak ilyen kis beavatkozásokat végzett. 1882-augusztus 26-án éjjel 
egy elmebeteg nő konyhakéssel a hasán sebet ejtett. „ A vékonybelek sebzés után 
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kitoldultak.” Hont megyéből hozták be az esztergomi kórházba. A belek csak-
nem 24 óráig voltak szabadon. Feichtinger Sándor karbolsav plusz karbololaj 
mosás után visszahelyezte őket és visszavarrta a hasat. Szeptember 12-én a be-
teg gyógyult sebbel távozott a kórházból.

Hogy mennyire feltalálta magát a legkülönbözőbb helyzetekben azt bizo-
nyítja az alábbi eset: A polonkai plébános hívta magához, akinek 24 órája már 
nem volt vizelete. A beteg embertelenül szenvedett, de katétert csak több óra 
múlva hozathatott volna Feichtinger doktor. Ezért fűzfagallyból készített ide-
iglenes katétert, azt beolajozta és lebocsátotta vizeletet.

Persze érték kudarcokat is, de mindig 
kereste ezekben is a tanulságot, gyűjtöt-
te a tapasztalatokat. Palkovics doktorral 
közösen próbáltak egy ileuszos beteg frá-
tert meggyógyítani, de az minden igye-
kezetük ellenére meghalt. Feichtinger 
Sándor felboncolta és azt tapasztalta, 
hogy „a vékonybelek csomóra voltak köt-
ve”. 

Néhány korabeli gyógymódhoz való vi-
szonyát szeretném még érinteni.

Az érvágásra, mint gyógymódra a XIX. 
században főleg a falusi borbély sebészek 
nagyon rászoktak. 1877-ben, Eszter-
gomban az érvágást vagy köpölyözést 
csak 4 borbély végezhette, a főorvos 
külön engedélyével. Feichtinger Sándor 

bölcsességét mutatja az alábbi idézet önéletírásában: „egyik extramentum volt, 
a másikba megy az emberiség, alig múlt el a vérbocsátási mánia, jött utána Bécs-
ből a Dr. Skoda vezetésével lett nichilizmus az orvosi gyakorlatba. Mi jobb, egyik 
sem!”

Nemcsak a szike volt gyógyításának eszköze. A láz legyőzésére kinint, vagy 
szalicilt használt, fájdalomcsillapítására ópium készítményeket.
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Mint belgyógyász ma sem vitatható kezelési alapelve: „én a természet 
gyógyerejében sokat bíztam mindig és ezért az expektativ metódusoknak barátja 
voltam. Igen szerettem az életmód-változtatásával és az ásványvizek használata 
által hatni”. 

Feichtinger Sándor Esztergomban született, egész életében itt tevékenyke-
dett, így talán nem érdektelen, hogy milyen volt a kapcsolata a prímásokkal.
3 évvel a diploma megszerzése után már Kopácsi József uradalmi és személyi 
orvosa lett. Epés panaszai miatt számtalanszor kezelte, sőt 1847. szeptember 
18-án bekövetkezett halála után dr. Reissinger és dr. Stáhly professzorok előtt 
ő végezte el a boncolást.

Simor Jánosnak sérve volt, mely egy alkalommal kizáródott, és Feichtinger 
nem tudta reponálni. Egyértelműen átlátta a bajt, de egyedül nem merte meg-
operálni az egyházfőt. Azonnal táviratozott Bécsbe, ahonnan dr. Bodraczky 
professzor hamarosan megérkezett. Ő szintén konzervatív módon kezdett az 
ápoláshoz, de Feichtinger a műtétre ösztönözte, és 1872. március 22-én az ő 
asszisztálása mellett sikeresen el is végezték.

Röviden szeretném áttekinteni e hosszú élet - a távlatokból töretlennek im-
ponáló, de a könyvéből kiderül, rögös, hivatali karrierjét.

1841. március 29-én lett Esztergom Megye tisztifőorvosa, ezt a címet visel-
te a megyei autonómia megszűntéig, 1850-ig.

3 évvel a diploma megszerzése után már uradalmi orvosa volt Kopácsy 
Józsefnek. Bazilika építésekor a Várban 1847-ben a prímás egy kis kórházat 
rendezett be melynek orvosa volt.

Feichtinger 1848-ban a haladás mellett állt. Májusban dr. Stáhlyval és Kos-
suth Lajossal is tárgyalt. Elévülhetetlen érdemei voltak 1849-ben az esztergo-
mi katonai kórház sebesültjeinek ellátásában. 1860-ban Feichtinger újra káp-
talani uradalmi orvos lett.

1873-ban Esztergom város közgyűlése elsöprő többséggel tette városi főor-
vossá és kórházigazgatóvá.

1880-ban 40 éves orvosi tevékenységének évfordulóján az uralkodó királyi 
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tanácsossá nevezte ki. Kórházban az 1890-es évekre egyre nehezebbé váltak 
a munkakörülmények. Egyre több híve akadt annak a törekvésnek, - melyet 
Feichtinger is osztott -, hogy új kórházat kell építeni. Rigler Gusztáv hosszú 
memorandumban írt a kórház siralmas helyzetéről, ugyanakkor Feichtinger 
Sándorról így nyilatkozott:

„De nagyon fogsz csodálkozni, a betegek főkönyvét végiglapozod, gyönyörű 
gyógyulási arányt kell konstatálnod. Itt aztán meg kell hajolnod azon óriási tu-
dás és tapasztalat előtt, mely a beteg-gyógyítást ily körülmények közt is, ily magas 
fokra emelte. Csodálni fogod a tudós főorvost, de ha elgondolod, hogy mit tehetne 
ily tehetség, szorgalom, önfeláldozás és tudomány egy hozzá méltó kórházban, 
elszorul a szíved”.

A hozzá méltó kórház már nem neki épült. 1894-ben felsőbb utasításra szét-
választották a városi főorvosi és a kórházigazgatói állást. Feichtinger, mint 
kórházigazgató ekkor nyugdíjba vonult. 78 éves volt. Nyugdíjasként még ma-
gángyakorlatot folytatott, de látásromlása egyre nagyobb akadályt jelentett.
Az új kórház alapkőletételi ünnepségén sem tudott már részt venni. 1900. 
szeptember 27-én Budapestre utazott, ahol Sulek Vilmos megoperálta a sze-
meit. A műtét sikerült, és lakásában még fogadott betegeket. 1907. január 
5-én csendesen hunyt el otthonában.

Mi, mai esztergomi orvosok büszkék lehetünk arra, hogy olyan előd munká-
ját folytatjuk Szent István városában, amilyen Feichtinger Sándor volt.

( Jelen írás Feichtinger Sándor orvosi, orvosvezetői szerepével foglalkozik és 
nem tért ki az iskola és bankigazgatói munkásságára illetve az Európa szerte 
elismert botanikai tevékenységére sem.)

Forrás:

Feichtinger Sándor doktor önéletírása 

(Az előadás elhangzott 2005. november 18-án a Feichtinger Sándor emléké-
re rendezett tudományos ülésen.)
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MÁTRAY FERENC 

Mátray Ferenc nevét méltatlanul feledtük el Még Szállási Árpád „Szegényház-
tól a kórházig” című Esztergom egészségügyét feldolgozó kitűnő könyvében 
sem találkozunk nevével. Ez az írás megpróbál emléket állítani az egykori 
kórházigazgatónak.

Mátray Ferenc 1843-ben Vácott született. Édesapja is orvos volt, a Károlyi csa-
lád alkalmazásában.  Fennmaradt egy akkori pályázat, amit id. Mátray Ferenc írt 
sebészi állás elnyerése céljából, melyet végül nem nyert el

Mátray Ferenc folyamodványa

Méltóságos FőIspáni Helyettes! 

Nagyságos Uram! 

Rátz Alajosnak halála által Vátzi járásban a ‹rendes kerületi sebészi 
állomás megüresedvén, jelen folyamodásommal azon alázatos könyör-
géssel vagyok bátor meg jelenni: — hogy méljen tisztelt Mélt[ó]sá[go]d 
csekély érdemeim mellett, mellyeket a ‚ Megyében mint uradalmi Orvos 
8.évek olta a‚ tisztelt közönség előtt fáradhatatlan szorgalmam által —
az adózó Népnél pedig minden jutalom nélkül mindenkor kész szolgá-
latommal, —úgy is—mint ezen T[ekin]t[e]tes Vármegyének felesküdött 
vidékbeli orvossá számos alkalommal bizonyítottam be, —jelenlegi állá-
som és lakásom megtarthatása mellett, — az érintett rendes sebészi ál-
lomásra azon tekintetnél fogva is,—hogy a ‚tisztelt Közönség hijányt ne 
szenvedjén — a ‚már mult évben beadott folyamodásom következtében 
— tiszteletbeli foorvosi czimmel engemet kegyesen kinevezni méltóztassék. 
Melly alázatos könyörgésen megújítása után mély tisztelettel maradok a 
‚M[é]l[tósá]gos FőIspáni Helyettes úrnak Nagysá[go]dnak Pesten Január 
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28-án 1847 alázatos szolgája Mátray Ferentz Orvos Tanár, gyakorló sebész, 
szülész és szemészmester, a ‚pesti kir. Egyetem Orvosi Karának rendes, — a 
‚Budapesti Orvosi egylet levelező tag ja, G. Károlyi István Ő Nagysága ren-
des és uradalmi, — úgy ezen T[ekintetes]N[emes]Megye felesküdt orvossa
(FONS 2009.1.Simon Katalin: A váci járási sebészi állás 1847-ben). 

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 
kórházigazgatói és a tiszti főorvosi állást. Dr. Feichtinger Sándor ekkor, mint 
kórházigazgató nyugdíjba vonult. A nagytekintélyű és nagytudású iskola, kór-
ház és bankigazgatónak nyilván nem esett jól, hogy egyik pozíciójáról le kellett 
mondania. Az alispán hosszabb ideig nem is nevezett ki új igazgatót. A betege-
ket azonban továbbra is gyógyítani kellett. Ekkor esett a választás Mátrayra és 
megbízták 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. 

Az Esztergomi Közlöny 1894. augusztus 26.-i száma meglepő részletességgel 
számol be néhány esetről:

„Egy nőnél, annak bal mellén keresztülhasított 18 cm hosszúságú seb 22 nap alatt 
begyógyult, egy fi atal kőműves legénynek az új üveggyárnál a száj felső részén egy 
kődarab egészen lehasította – ezt is dr. Mátray kezelte a közkórházban – a szájseb 
14 nap alatt begyógyult s a seb alig hagyott nyomot maga után.

Egy 15 éves fi únak a bal lábszáráról szakította le a gép a húst, az óriási sebet bőr-
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átrakás által gyógyította, j lábszárról fedett bőrrészeket borított a sebre s a műtét 
sikerült, mely után a beteg annyira megkönnyebbültnek érezte magát, hogy cigaret-
tát kért a főorvostól, aki a műtétet végezte. A műtét után a bátor legényt a főorvos 
úr egy ezüst forinttal ajándékozta meg.” 

Egy 1894. december 8-án elvégzett műtéte sokáig szóbeszéd tárgya volt a vá-
rosban.

Kövér Jánost a megye régi hajdúját félholtan vitték a kórházba „bélzsugorodás” 
miatt. Mátray Ferenc a fi atal Field Emil asszisztálása mellett megoperálta a bete-
get, ki a műtétet túlélte és felgyógyult. „Ilyen operáció 20 év alatt nem végeztetett 
a kórházban”.

Az Esztergomi Közlöny október 7-i száma a következőket írta. „ Dr. Mátray 
Ferenc úr – a betegek részére – hasznos szórakoztató olvasmányokról is gondosko-
dott… Persze arra, hogy a test orvoslásán kívül a léleknek is lehetnek igényei, csak 
oly orvos gondolhat, a ki együtt szenved, együtt érez betegeivel. Akinél a szenvedő 
emberiség iránti szeretet közremunkál a tudománnyal.” 

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 
- mert alig lehet megvalósítani a nemek elkülönítését, a ragályos betegek izo-
lálását, nincs fürdőhelyiség, jégverem és éléskamra, mely az élelmezés előírt 
feltétele. Nincs külön műtőszoba és külön ambulancia. A kórház csatornázása 
megoldatlan. 

Kifejtik, hogy a város kulturális és idegenforgalmi központ („világfor-
galmi átjáró”) és elengedhetetlen, hogy egy modern kórházzal rendelkez-
zen. A régi intézmény rekonstrukcióját a kórházbizottság is elvetette. A 
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„számos új helyiség építésével járó átalakításra fel nem használható...már 
magában a terület szűk volta miatt” sem. Tágas, nyílt, egészséges telken, 
pavilonrendszerben, „80 fekvőhelylyel” rendelkező kórházat képzeltek el, bel-
gyógyászattal, sebészettel, ragályos, bujakoros és elmekoros elkülönítéssel. 
Kérdésként felvetették a „gyermekkórosztály” szükségességét is. 4 külön első 
osztályú kórszobát is javasolnak az ezt igénybevevő tehetősebb betegek részére.
A megálmodott, a kor igényeit kielégítő melléképületekkel is el-
látott kórházat a Bisutti-féle telekre képzelték el az előterjesz-
tők, átadását akár már a millenniumra is elképzelhetőnek tartották.
Javaslatot dolgoztak ki ők is a fi nanszírozásra.

80 ágyra 600 forinttal számolva az építés, elképzelésük szerint 50 000 forintba 
kerülne. Megemlítették azt is, hogy 500 000 forintba került a városnak a lak-
tanya és a hozzá tartozó kórház építése, így erkölcsi kötelessége a vezetésnek a 
közkórházra előteremteni az 50 000 forintot.

Az építkezést egyébként egy sorsjáték bevételékből, alapítványoktól és jótékony 
adományokból kívánták megvalósítani. Remélték és valószínűsítették, hogy ”Ő 
Herczegsége országunk Bíboros Főpapja” is hozzájárul majd a költségekhez.

Az új közkórház építésének érdekében Mátray Ferenc jótékonysági koncertet 
rendezett 1894. november 28-án, melynek bevételét – 1 400 forintot – a kór-
házépítésre különítettek el.

A megbízott igazgató tevékenységét egyre többen ismerték el, ezért minden-
kit váratlanul ért a hír 1896 elején, miszerint lemondott a megbízatásáról. Ez a 
lemondás több okkal is magyarázható. A végső indok azonban vélhetően mégis 
csak az volt, hogy miniszteri rendeletre hivatkozva a kórházigazgató fi zetését 
700 forintban határozták meg a korábbi 1 200 forint helyett. A kórházigazgatói 
székben az utód dr. Gönczy Béla lett. 

Mátray azonban az egészségügy és a közélet aktív szereplője maradt az Orszá-
gos Orvosi Szövetség Esztergom vármegyei fi ókszervezetének vezetőjeként te-
vékenykedett. A fi ókszervezet országosan az elsők között alakult meg. Úttörő 
jelentőségű volt a körorvosok érdekében kifejtett tevékenysége. Javaslatot 
dolgozott ki például a kollegái díjazásával kapcsolatosan. 1898-ban ő képviselte 
Esztergomot, a szervezet budapesti kongresszusán. Ezért a helyi szövetség 
jegyzőkönyvben mondott neki köszönetet, az országos szervezet pedig „a nyug-
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díjintézmény alapszabályainak kidolgozására kiküldött szűkebb bizottságba is be-
választotta.”

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

1899 szeptemberében az OOSz Nagyváradon tartotta soros kongresszu-
sát. Ismét Mátray képviselte Szent István városát, nem eredmény nélkül, hisz 
a küldöttek úgy határoztak, hogy a következő évi gyűlésüket Esztergomban 
tartják meg.

Mint megyei főorvos rendkívül szigorú volt és ez nem mindenki előtt tette 
népszerűvé. Azonban kollegái nagy része és a helyi média is egyértelműen mellé 
állt „Ő volt az, aki mielőtt főorvossá lett, első az országban, a legtöbb kedvezményt 
vívta ki a vármegyei pénztárból való fi zetést s tarifa-rendezést említsük” –írta egy 
korabeli lap.

Tőle származott az a gondolat is, 
hogy látva a tbc terjedését, hogy a 
Simor Kórházban tüdőbeteg szana-
tóriumot kellene berendezni. Ez az 
elképzelés bár sok év múlva, de meg 
is valósult.A sikeresen megrendezett 
kongresszus is hozzájárult ahhoz, 
hogy 1900. november 7-én Vaszary 
Kolos Mátray Ferencet a Vörös Ke-
reszt 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 élhette meg a Kolos Kórház átadását. 1901. 
szeptember 18-án meghalt.

A város megdöbbenve értesült az igazgató elhunytáról. Rövidesen halálának 
körülményei is ismertek lettek.

Egy Ziegler nevű süttői mészáros kocsijáról leugorva lábát törte. Otthon 
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kezelték és csak akkor hozták Esztergomba mikor a sérült végtag már 
üszkösödni kezdett. A Vörös Kereszt Kórházba került, ahol szeptember  9-én 
Mátray és Gönczy operálta. A műtét során egy csontszilánk felsértette Mátray 
bal kezét. Bár kimosta a sebét, de másnapra a környéke égni kezdett és meg-
duzzadt. Az igazgató kezét kollegája dr. Gedeon Károly felmetszette, és a sebet 
fertőtlenítette. Ennek ellenére a duzzanat tovább terjedt. Természetesen kon-
zultáltak Gönczyvel is, aki már a kézfejre terjedő duzzanatot ismét felnyitotta.
A beteg állapota azonban tovább romlott.

Abban a reményben, hogy Budapesten többet tehetnek érte, a fővárosba szál-
lították. Ekkor azonban az állapota már válságos volt. A Réczey Klinikán egész 
bal karját fel kellett vágni. Budapesten a már haldokló beteget meglátogatta a 
sógora, dr. Pauer Imre egyetemi tanár, Andrássy János alispán felesége és ter-
mészetesen Gönczy Béla is. Életének 59-ik, boldog házasságának 29-ik évében 
hunyt el 1901. szeptember 18-án.

Esztergomban a Vörös Kereszt Kórházban ravatalozták fel, a város itt búcsúz-
hatott el tőle. A ravatalnál Esztergom és a megye minden jelentősebb tisztségvi-
selője lerótta kegyeletét.

A valódi temetésre Vácott került sor.

Bár az esztergomi közkórháznak csak rövid ideig volt megbízott igazgatója ne-
vét beírta a város egészségügyének történetébe.

Mátray Ferenc nem 
élhette meg az általa is 
támogatott új kórház 
felépülését, átadását, 
de méltó rá, hogy fejet 
hajtsunk emléke előtt.

Hétkápolna -Vác
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GÖNCZY BÉLA 

Bár a család a nemesség elnyerését I. Lipóttól eredezteti, mi ezúttal csak a 
königgratzi csatáig menjünk vissza az időben. Ebben az ütközetben 1866. július 
3-án a poroszok álltak szemben a Habsburgokkal, és az őket támogató szászok-
kal. A Habsburg sereget egy magyar hadvezér Benedek Lajos táborszernagy ve-
zette. A csatában döntő, nagy áldozatokat követelő vereséget szenvedtek.

A harcmezőn életveszélyes sérüléseket szenvedett Gönczy Leo százados, aki 
akkor már házas volt, Imre nevű gyermeke és állapotos felesége várta haza. A 
harctéri hír hatására felesége Rozett Kornélia megszülte 2. fi át, Gyulát.

Gönczy Leo, szerencsésen felgyógyult sebeiből, visszatért családjához, és fele-
sége 1868-ban újabb fi úval, Bélával ajándékozta meg.

A szolgálatba visszatért katona fokozatosan haladt felfelé a ranglétrán és 
végül ezredesi rangban szerelt le. Mivel 
időközben az abaúji Tállyán pusztító 
tűzben a családi irattár elpusztult, 
nemességének megújítását kérte az 
uralkodótól, melyet meg is kapott. A 
régi címerbe ekkor került be a 3 csillag, 
mely a 3 Gönczy fi út jelképezte.

Ha napjainkban a gönczyek sírját 
szeretnénk meglátogatni 3 temetőbe 
kell elzarándokolnunk.

A Farkasréti temetőben nyugszik 
(Esztergomban hunyt el) szépen fel-
újított 2 márványoszlop alatt Gönczy 
Leo, testvére Márta, felesége Rozett 
Kornélia és Imre nevű fi a.

Az alsógödi temetőben van eltemetve 
Gönczy Gyula, annak felesége Feszty 
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Margit, unokája Márta, aki fi atalon hunyt el spanyolnáthában, és a család itt ál-
lított emléket Gönczy Gyula fi ának, Miklósnak is, bár az ő hamvait szétszórták.

A címerben levő 3. csillag Gönczy Bélára utal, aki a Kolos kórház életrehívója, 
első igazgatója volt, és Szent István városának Belvárosi temetőjében lett elte-
metve. Egy sírban vele nyugszik felesége Prokopovich Ilona, Gönczy Miklós 
első felesége Meszlény Ily és lánya Tóth Árpádné, Gönczy Ildikó is.

Gönczy Béla 1868. november 21-én, Kassán született. A fővárosban szerzett 
orvosi diplomát 1892-ben.

Az esztergomi kórházban, mely akkortájt a mai Simor János utca és a Terézia út 
által határolt területen működött, Mátray Ferenc lemondása után a város pályáza-
tot írt ki a kórházvezetői állására. 6 pályázó adta be iratait az Egészségügyi Bizott-
ságához. A 6 közül 3 esztergomi volt: Fődi Emil, Horacsek Gyula és Vándor Ödön. 
A „külsősök” közül Gönczy Béla Budapestről, Matollay Károly Homonnáról 
és Seyler Emil Nagykanizsáról pályázott. A 12 tagú Bizottság titkos szavazással 
első helyen Fődi Emilt, másodikként Horacsek Gyulát, és harmadikként Vándor 
Ödönt javasolta. 

A kinevező Andrássy János alispán volt, aki Lipthay János megyei főorvos 
javaslatára Gönczy Bélát nevezte ki.1896. 
április 5-én a kórházigazgatói posztra. Az 
idő az alispán döntésének helyességét iga-
zolta!

Gönczy Béla május 16-án érkezett Eszter-
gomba és 20-án vette át a kórház vezetését 
Vándor Ödöntől. 

Arra a kérdésre, hogy Gönczy Béla hol 
szerezte meg azt a tapasztalatot, mellyel 
elkápráztatta és elismertette magát az esz-
tergomi kollegái előtt: Szállási Árpád kuta-
tásai derítettek fényt:

„A Réczey-féle jubileumi emlékkönyvet 
lapozva bukkant fel a neve 1912-ből, amit 
Réczey Imre professzor leg jobb tanítványai 
írtak, tanárságának 20. évfordulójára. Ek-
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kor vált világossá, hogy Gönczy Béla a Réczey professzor intézetében tanulha-
tott operálni, ahol Verebély, Hüttl Tivadar és Kuzmik Pál is, kik valamennyien 
sebészprofesszorok lettek. Az emlékkönyvből kitűnik, milyen sokra tartották Gönczy 
Bélát, ha ilyen jeles társaság kérte fel szerzőtársnak.” 

Gönczy Béla 1897. augusztus 18-án esküdött Esztergomban örök hűséget 
Prokopovich Ilonával.

Gönczy Béla életműve túlnő egy rövid írás keretein. Óriási erőfeszítéseket tett 
az új kórház létrehozása érdekében, az első nagy világégés alkalmakor hihetetlen 
munkát végzett az igazgató és orvoskollegái. 

1921 Gönczy Béla számára meghatóan ünnepelt jubileumot jelentett. 25. éve 
került Esztergomba, és még 6 évet dolgozott a szegényházban is. A negyedszá-
zados jubileum a feldíszített kápolnában szentmisével kezdődött, majd a mű-
tőterembe vonult az ünneplő közönség, melyet dr. Antony Béla polgármester 
vezetett. Az üdvözlők sorát Vándor Ödön nyitotta meg. Salamon Vilma 
ezüstkoszorút nyújtott át Gönczynek, melynek levelein orvosok, nővérek, tiszt-
viselők nevei voltak olvashatók. Galgócz András a kórház kapusa a személyzet 
nevében köszöntötte az igazgatót. Az ünnepelt meghatódva mondott köszöne-
tet. Az Esztergom című lap az eseményről írt tudósítását így fejezte be: 

„kik ott voltunk, azzal a jóleső tudattal távoztunk a bensőséges ünnepről, hogy az 
igazi érdem megtalálja most is a nemes szívek háláját és tiszteletét.”

Megőrizték a kórház integritását a Tanácsköztársaság idején is. Az állandó gaz-
dasági problémák, - ma úgy mondanánk csődhelyzet ellenére a kórház fejlődött. 
Vezetője országosan is elismerést vívott ki. 

1933-ig irányította az intézményt, és amikor nyugállományba vonult a város, 
krónikájában így emlékezett meg róla:

„Amidőn pedig dr. Gönczy Béla e.ü. főtanácsos, kórházigazgató főorvos a város 
tényleges szolgálatából távozik, el nem mulaszthatja a képviselőtestület, hogy érde-
meiről külön is meg ne emlékezzék. 

Dr. Gönczy Béla személye valósággal összenőtt a városi közkórház intézményével, 
annak építése, fejlesztése s üzemének a legnehezebb viszonyok közt való fenntartása 
állandó odaadó gondja volt, míg a betegeknek ezrei áldották az orvosi kezét, mely 
enyhülést és gyógyulást nyújtott. 

Ezért, midőn a város tényleges szolgálatából távozik, érdemeit jegyzőkönyvbe 
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megörökíti, s értük elismerését fejezi ki, egyben pedig kívánja, hogy a megérdemelt 
nyugalmát sokáig jó erőben élvezhesse.”

Sajnos a kívánság nem teljesült. 1933. szeptember 6-án lakásán, még átadhatta 
neki Glatz Gyula polgármester a kormányzó elismerését a „Signum Laudis” el-
ismerő oklevelét. 

November 12-én egy esős, hideg éjszakán hunyt el, életének 65. évében a XX. 
század egyik legnagyobb esztergomi orvosa. 

A helyi sajtó így em-
lékezett meg a teme-
tésről: 

„Megható látvány 
volt, amint a temető-
be menet igás kocsik 
hosszú sorát láttuk. 
A kocsikon egyszerű 
falusi emberek. Ke-
zeikben virágcsokrok, 
koszorúk. Eljöttek ők 
is, hogy utolsó útjára 
elkísérjék azt, aki éle-
tüket mentette meg a 

műtőasztalon, akinek Isten után a legtöbbet köszönhetnek: egészségüket és életüket. 
Megadják a végtisztességet az egészségügy önzetlen bajnokának.” 

A temetési szertartást Csárszky István prelátus kanonok végezte. A szertartás 
után Hamza József a Magyar Orvos Szövetség fi ókszervezetének nevében bú-
csúzott. A sírnál a város nevében dr. Brenner Antal főjegyző, a kollegák nevében 
pedig az utód, a keresztfi ú, Eggenhofer Béla tett fogadalmat, hogy a nemes mun-
ka méltó folytatását szent kötelességének tekinti.

Esztergom város vezetése a december 31.-i ülésén így emlékezett meg Gönczy 
Béláról: 



23

  „A szabad királyi megyei város képviselőtestülete mély részvéttel és őszinte sajnál-
kozással emlékezik meg Gönczy Béla nyugalmazott kórházigazgató főorvos, egész-
ségügyi főtanácsosnak elhalálozásáról, s midőn tudomásul veszi, hogy az elhunyt-
nak koporsójára a város közönsége nevében a polgármester koszorút helyezett és a 
gyászszertartás alkalmával őt a város főjegyzője búcsúztatta a közönség és a Kórház-
bizottság nevében, elismeréssel örökíti meg az elhunytnak elévülhetetlen érdemeit. 
Dr. Gönczy Béla a város új közkórházát felépítésétől kezdve a legnehezebb időkben 
önzetlen és fáradhatatlan munkával szolgálta és megalapította annak jó hírnevét.
A város közönsége dr. Gönczy Bélát a kötelességteljesítés példaképéül állítja az utó-
kor elé és mély részvételéről a gyászoló özvegyet értesíteni határozza.”

Ma is emlékezünk első igazgatónk kívánságára, amit a zárókő letételi ünnepsé-
gen mondott: 

 „Isten áldása kísérje e kórház működését”
 Síremlékén már egyre nehezebben olvasható a felirat:

 „Imádta az Isten mindenhatóságát
és szerette híven minden embertársát.
Dolgozott és jót tett ez volt élete vágya.
Legyen a sír mélyen nyugodalmas álma”
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EGGENHOFER BÉLA 

 

 

Eggenhofer Ernő (1870-1925) és Dummer Irma (1873-1944) házasságából 
1899. április 2-án született Táton.

18 évesen az I. világháborúban az olasz fronton harcolt és hadapród őrmester-
ként szerelt le.  

1925. december 5.-i bizonyítványa szerint „az orvostanfolyamot szabályszerűen 
bevégezte s az előírt szigorlatokat sikeresen letette, minek következtében a budapesti 
kir. magyar tudomány-egyetemen orvosdoktorrá avattatott”. 

Az 1 éves kötelező kórházi gyakorlat letöltése után 1927. szeptember 1-től a 
budapesti királyi magyar Pázmány Péter Tudományegyetem II. számú sebészeti 
Klinikájára került, ahol a miniszteri „rendelettel előírt két évi gyakorlati kiképzés 
után az orvostudományi kar dékánja és a műtőintézet igazgatója jelenlétében a 
neki kijelölt kóreset felett tartott nyilvános értekezésével, és az ugyanakkor nyilvá-
nosan végzett műtétével a sebészeti ismeretekben való képzettségét, a sebkezelésben 
és főleg a sebészeti műtevésben való jártasságát tanúsította.”

A sebész-műtői bizonyítványt 1931. szeptember 4-én állították ki, de 
Eggenhofer Béla már 1930-tól a keresztapja által vezetett esztergomi Kolos Kór-
ház sebészetén dolgozott.

Nem sokáig operálhattak együtt, mivel Gönczy 
Béla 1932-ben agyi történése miatt nyugdíjba 
kényszerült és nemsokára meghalt. 1933. nov-
ember 12-én sírjánál keresztfi a és utóda mondta 
a búcsúbeszédet.

1933-ba adta be pályázatát a Gönczy Béla be-
tegsége miatt megüresedett igazgatói állásra, 
mely egyben a sebészeti osztály vezetését is jelen-
tette. 7-en pályáztak a Kolos Kórház irányításá-
ra.
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Több érv szólt Eggenhofer Béla mellett.

Családja részt vett id. Eggenhofer József révén 2000 korona erejéig a Kolos 
Kórház felépítésében.

Hogy nem csak ilyen személyes kapcsolatok határozták meg Gönczy Béla szé-
kének utódlását, arra bizonyíték Bakay Lajos sebész professzor, aki így ajánlotta 
tanítványát: „..Sebészi technikai készültsége, alapos munkája és kézügyessége képe-
sítette őt a nagy sebészi műtétek elvégzésére…Képzettségénél fogva sebészeti osztály-
vezetésre alkalmas”… 

Még ma, a XXI. században is felismerhetők kórházunkban az ő munkásságá-
nak eredményei. A kórházban ugyanis az alapítást követő 3 évtized után meg-
érlelődtek a változások. Eggenhofer Béla nevéhez fűződik a kórház első nagy 
rekonstrukciója. 

Ennek keretében a volt igaz-
gatói villából korszerű szülésze-
ti osztályt alakított ki. Később 
emeletet húztak a sebészet, 
majd a belgyógyászat épületé-
re. Utóbbit egy új szárnnyal is 
kiegészítették, melyben többek 
között a Tüdőgondozó nyert 
elhelyezést. Felépítették a Fer-
tőző Osztályt, csak úgy, mint a 
mai onkológia épületét, mely 
eredetileg tbc-s gyermekek 
elhelyezésére szolgált volna. 
A jelenlegi kórházvezetés, az ő egykori házában, a ma is Eggenhofer villaként 
nevezett épületben székel.

Szervezői és kórházvezetői munkája mellett a sebészi teendőit sem hanyagolta 
el. Egy a 30-as évek közepében leírt vélemény szerint neki köszönhető, hogy: „a 
párkányi járás legalább sebészi tekintetben ismét Magyarországhoz tartozik.”

A II. világháború alatt „a kórház orvosai politizálás helyett emberfeletti gyó-
gyító munkát végeztek” (Szállási Árpád). Ebben is élenjárt a kórház igazgató 
főorvosa Eggenhofer Béla.
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Mindent elkövetett - és sikerrel - annak érdekében, hogy a kórház Németor-
szágba való kitelepítését megakadályozza.

A légópincébe telepített műtőkben éjjel-nappal operált. Kezén a röntgensuga-
rak okozta égési sérülések keletkeztek.

A harcokat követő újjáépítésben is tevékenyen részt vett. Ennek ellenére az 
Esztergomi koncepciós perek első áldozata lett 1948-ban.

A fegyelmi vizsgálóbiztosnak írt feljegyzését a következő sorokkal zárta: „ Mű-
ködési időm alatt lehetséges, hogy magam is követtem el hibát, azonban szolgáljon 
mentségemül az, hogy az elért eredmények mellett ezen hiba csak öntudatlan lehet, 
anyagi előnyt nem szolgált részemre, a köztisztviselő tisztességét és becsületét 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 perek logikája szerint született meg az ítélet és állásától is meg-
fosztották.

A méltatlanul leváltott, megalázott Eggenhofer Béla így búcsúzott a kórház 
személyzetétől.

„A Magyar Kormány úgy találta helyesnek, hogy engem a kórházigazgatói és főor-
vosi állásom alól felmentsen. Érzékenykedni önök előtt nem óhajtok. Felhasználom 
ellenben ezen alkalmat, hogy elbúcsúzzam Önöktől, mint személyzettől. Igaz, hogy 

a személyzet egy része csirkefogó, a nagyobbik rész 
tisztességes munkás. A csirkefogóknak is megbocsá-
tok, 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 jövő-
ben is a betegekért és a magyar közegészségügyért. 
Isten velük!”

A 3 gyerekes családapa az őt ért méltatlanságo-
kat nem sokkal élte túl. 1950. május 31-én ottho-
nában érte a halál.
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SZABÓ ZOLTÁN
 

Eggenhofer Bélát 1948 augusztusában méltatlan körül-
mények között mozdították el kórházigazgatói állásából. 
Gönczy Bélával együtt ők ketten közel fél évszázadig álltak 
a Kolos Kórház élén. Utódaik meg sem közelítették ezt a 
teljesítményt.

Eggenhofer Béla nem sokkal élte túl megalázó eltávolítását. 1950. május 31-én 
otthonában hunyt el. Az egykori dokumentum halálokként koszorúér elmesze-
sedést írt le.

Emberpróbáló idők jártak akkoriban. Az új igazgatót a fővárosból kapta a Ko-
los Kórház dr. Szabó Zoltán személyében.

A kórház eddigi vezetői közül talán Szabó Zoltánról tudunk legkevesebbet, 
mégsem ő volt a legjelentéktelenebb vezetőnk.

1907. június 5-én született az erdélyi Görgényszentimrén.  Édesapja Szabó Ig-
nácz, édesanyja Barlai Ilona volt. Szülőhelye  a Görgény patak bal partján he-
lyezkedik el Szászrégentől 12 kilométerre.

Orvosi diplomát a Pázmány Péter Tudományegyetemen szerzett 1933-ban.

1939-ben műtőorvos, majd sebész szakorvos lett.

1933-37-ig a Fehérkereszt Gyermekkórházban dolgozott. (ma a Tűzoltó utcai 
Gyermekklinika)

1937-39-ig az I. sz. Sebészeti Klinika munkatársa volt. 

Sebész szakképesítéssel egyértelmű volt, hogy a háborús szolgálatot nem ke-
rülheti el. A 2. magyar hadsereg tábori kórházába került, mely a Dontól 92 kilo-
méterre helyezkedett el. A 107-es kórház Novij-Oszkol közelében gyógyította a 
háborús sérülteket..

Szabó Zoltán túlélte a doni katasztrófát.
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Háborús szolgálatát 1942. IV. 28-tól 1943. VII. 1-ig ismerték el később a Szé-
kesfővárosi I. sz. igazolóbizottságnál.

1945. október 11-én vette feleségül Taskó Saroltát. 1 év múlva született meg 
Csilla, majd 1949-ben Mariann nevű gyermekük.

Valószínűsíthetően pártutasításra került Esztergomba.. 1948. augusztus 1-től 
lett megbízott kórházigazgató. 1949. V. 20-án kinevezték a sebészet osztályve-
zetőjének és is.

Eggenhofer Béla utóda tehát Szabó Zoltán lett a sebészeten és a kórházigaz-
gatói poszton is. Rövid vezetői tevékenysége alatt a tényleges sebészeti munka 
döntő többségét  dr. Kovács Tibor alorvos végezte. Nem véletlen, hogy amikor 
felmerült,  hogy Kovács Tibort a nyergesújfalui Viscosa gyárhoz kívánják áthe-
lyezni,  az új főorvos élénken tiltakozott.  Dicsérte  Kovács doktor szaktudását 
és az üzemi bizottság ezirányú véleményét is tolmácsolva sikerült elérnie, hogy a 
képviselőtestület határozata az lett:  felkérik az Orvosok Egészségügyi Szakszer-
vezetének budapesti központját, „méltányolja az esztergomi kórház helyzetét, és 
ne járuljon hozzá ahhoz, hogy alorvosainkat állandóan elhelyezzék, mert ez úgy 
a kórház, mint a város dolgozó közönségének hátrányára szolgál.”  Kovács Tibor 
így átmenetileg a helyén maradhatott. 

Valószínűsíthető, hogy Szabó Zoltán pozícióját átmenetinek ítélte, és az, hogy 
Kovács doktor tevékenységét a kórházban támogatta, mindenképpen felelős po-
zitív döntésnek tűnik.

1950. április 1-től a kórház igazgatója Major György lett. Szabó Zoltán pedig 
a Kútvölgyi Kórházba került. Ez nyilvánvalóan sebészi karrierjét tekintve előre-
lépést jelentett.

További pályafutásáról azonban nem sokat  tudunk. Szóbeli információk sze-
rint 1956 után nem lépett be az MSZMP-be ezért el kellett hagynia a Kútvölgyi 
Kórházat, és a Róbert Károly körúti kórházba került.

További kutatásokat igényel egykori igazgatónknak az 1956 utáni sorsa!
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