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Péczely Piroska, dr. Sági Károly, dr. Szutrély Antal: 

A 200 éves keszthelyi kórház története 

Nehéz feladatra vállalkoztak a szerzők, amikor a rendelke
zésre álló adatok alapján megkísérelték a 200 éves keszthelyi 
kórház múltjának összefoglalását. Tanulmányuk, amely a 
kórház 1959-ben ünnepelt 200 éves fennállásának tiszteletére 
íródott, mintegy száz oldalon tárja az olvasó elé azt a küz
delmes utat, amely az egykori uradalmi kórház megalapításá
tól a mai modern és gyors ütemben fejlődő Városi Kórházig 
vezet. Jóllehet 200 év küzdelmes történetének összefogása 
ebben a terjedelemben akkor sem nevezhető könnyű feladat
nak, ha bőséges korabeli forrásanyag áll rendkelkezésre, a 
szerzők munkáját csak nehezítette a kórházról fennmaradt 
iratok hiányos volta. A kórház irattára ugyanis a második 
világháborúban megsemmisült, és így még a két világháború 
közötti időkről is csak a kortársak elbeszélései alapján kapha
tunk képet. Kórlapok és egyéb, a betegekkel kapcsolatos fel
jegyzések a múlt századból sem igen maradtak fenn és ebből 
az időszakból a kórház életéről jobbára leltárak, számlák, 
kinevezési okiratok stb. tudósítanak bennünket. 

Másrészt a szerzők — éppen a közvetlen kórházi forrás
anyag hiányossága miatt — kénytelenek voltak igen sok 
adatot meríteni Keszthely város levéltárából, egykorú új
ságokból, könyvekből. Ezek a kórház történetével ugyan 
összefüggésben álló, annál azonban sokkal szélesebb körű 
kultúrtörténeti emlékek a nem kizárólag orvostörténeti 
érdeklődésű olvasó számára is értékessé és élvezetessé teszik 
a tanulmányt. 

Keszthely első kórháza a Festetics Kristóf által 1759-ben 
alapított uradalmi „Ispotály" volt, amely a betegek gyógyí
tásán kívül az öregotthon feladatait is ellátta. A kórház tőkéje 
(később vagyona) adományokból, a szegény öregek által 
összekodult borból, pénzből, valamint köcsönre adott pénz 
kamatjaiból és a konyhakert jövedelméből gyarapodott. 
Ehhez jött még a Keszthelyen rendezett szórakoztató elő
adások bevételéből kapott részesedés. 

Ebben az időben 3—3 ágyas férfi és női kórteremmel, 
valamint 1 ágyas elkülönítő vei (később kezelővel) rendelkezett 
a kórház. A kórház orvosának háromszobás és konyhás 
szolgálati lakása volt, az öregek elhelyezésére pedig 4—4 
ággyal rendelkező közös hálótermek szolgáltak. A betegek 
marhaszőrrel tömött matracon feküdtek, és nem hiányzott a 
lepedő, a huzatos paplan és a vánkos sem. Pedig a korabeli 
kórházakban ebben a korban a betegeknek csak a szalma ju
tott. Az épülethez tartozott még a konyha, egy nagy kamra, 
valamint a konyha személyzetének és az ápolónak a szobája. 

A megalapított kórház első orvosa minden valószínűség 
szerint Köhler Dániel lehetett, majd 1796-ban Mayerberger 
Camil, évi 200 forint fizetéssel, de 1798-tól kezdve már La 
Combé orvos nevével találkozunk. 1802—8-ig Dr. Lisziak 
András, majd 1810-től kezdve Dr. Stamberszky töltötte be 
ezt a tisztet. 1816-tól kezdve Dr. Gerhardt a kórház orvosa, 
mellette működik 1825-től kezdve Vasvári Márton sebész
orvosi minőségben. Ő végezte el 1828-ban az első keszthelyi 
amputaciót. Utóda 1847-ben Dékmár János sebész, majd ez 
év végétől kezdve Radich József sebész. 

Időközben azonban a kórház „uradalmi" jellege változáson 
ment keresztül. 1839-ben a földesúrral kötött úrbéri szerződés 
értelmében a város önálló jogokat kapott. Nyilvánvalóvá 
vált, hogy a földesúr tulajdonát képező uradalmi „Ispotály" 
csak akkor szolgálhatja eredményesen a város lakóinak ér
dekét, ha a város tulajdonába kerül. Szinte már az önállósulás 

első perceiben megfogant az önálló kórház alapításának gon
dolata. A város kórházalapítási tőkéje egyre növekedett és 
amikor Fejér György végrendeletében vagyonkáját a kórház 
céljaira hagyta, a város 1852-ben 3000 forintért megvásárolta 
uradalmi kórház épületét. Gerhardt és Radich doktorok az 
uradalom orvosai maradtak és az épületben tovább működött 
egy ideig — a jelentős mértékben csökkentett — uradalmi 
kórház és szeretetház is. 

Az újonnan szervezett városi kórház létalapját az önkéntes 
adakozás és a szervezett társadalmi gyűjtés képezte. Ez er-
mészetesen nem tette lehetővé a magas szintű gyógyító tevé
kenységet. A város szerette volna a kórház gondját az egy
házzal megosztani és azt egyházi jótékony intézménnyé fej
leszteni. Ez sem sikerült és így a tengődő kórháznak ebben az 
időszakban még állandó orvosa sem volt. Az orvosok — 
1857—60-ig Dr. Schütz, majd 1863-ben Dr. Dékmár János — 
évi 60, később 100 forintos fizetésükért csak vizitelni jártak 
be a kórházba, megélhetésüket kiterjedt magánpraxisuk 
biztosította. A fennmardt leltárak alapján igen hiányos és 
elavult felszerelésre következtethetünk. Még az 1884-es 
leltár sem említ orvosi műszereket, az orvosok nilvánvalóan 
a sajátjukat használták. A kórház anyagi gondjai arra kész
tették a várost, hogy a kórházat 1865-ben egy kisebb, gazda
ságosabban üzemeltethető épületbe költöztesse. Javított a 
kórház anyagi helyzetén a régi kórházi épület bérbeadása is 
lakások céljaira. 

A fent említett intézkedések, valamint az adakozási pro
paganda következtében a kórház bevétele lassan nőni kez
dett és 1890-ben már 11 235 forintos vagyonnal rendelke
zett. Most már a kórház adakozott nem egy esetben. Egyre 
többet törődtek a betegek gondozásával, a tisztasággal, a 
kórház felszerelésének kiegészítésével. Minderre égetően 
szükség volt, hogy az orvoslás megnövekedett igénye mellett 
az egyre emelkedő beteglétszámot el lehessen látni. A város 
lakóin kívül a kórház betegeinek számát jelentősen növelték 
a Déli Vasút építkezésének munkásai, később pedig a 8. 
honvéd huszárezred beteg katonái. 

A nagyobb feladatokkal már nem állt arányban a mai pos
tapalota helyén az ütött-kopott, az idővel és a javítgatá
sokkal dacoló ódon kórházépület. A századfordulóra megérett 
az új kórház építésének gondolata. A megvalósulás azonban 
még egy jó évtizedig váratott magára. Végül sok küzdelemmel 
áldozatkészséggel 1910-re elkészült az új épület 35 ággyal, 
külön épülettel a heveny és fertőző betegek részére összesen 
mintegy 120 261 korona költséggel. Igazgató főorvosnak 
Dr. Mojzer Györgyöt nevezték ki. Megszűnt a kórház sze
gényház jellege is, a szegények elhelyezésére külön intézmény 
szolgált. Az akkori időkhöz képest modern és gondosan 
összválogatott felszerelés (villanyvilágítás, röntgengép, mik
roszkóp, házi vízvezeték hálózat) lehetővé tette a kiváló 
gyógyító munkát. Az épületet gondozott park vette körül és a 
betegek élelmezése sem hagyott kívánnivalót maga után. 

Az új kórházat szép számban keresték fel a gyógyulni 
vágyók és így 1912-ben az ápolási napok száma a közös kór
termekben 8694, a külön szobában pedig 87 volt. Egy orvos 
már nem tudta ellátni a megnövekedett feladatokat és így 
1913. április 19-én alorvost neveztek ki Dr. Mesterics Elek 
személyében. 
A prosperitás felfelé ívelő vonala azonban hamarosan tö
rést szenvedett az I. világháború miatt egyre súlyosabbá váló 
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anyagi helyzet következtében. A deficit egyre növekszik, az 
ápolási költségeket már messze nem fedezik az ápolási díjak. 
A frontról érkező háborús sérültek pedig a katonai szükség
kórházak mellett ugyancsak igénybe vették a községi kórház 
erejét. Már 1914-ben évi 14 000 fölé emelkedett az ápolási 
napok száma. Rendkívüli mértékben megemelkedett a köt
szerfogyasztás. A pénzhiányt a későbbiekben követte az 
anyaghiány. 1917-ben már csak papírvattával és papír
pólyával tudták ellátni a sérüléseket. 

A Tanácsköztársaság egészségügyi politikájának meg
felelően a Járási Tanács 1919 május 21-i ülésén a városi 
kórházat köztulajdonba vették és intézkedéseket foganato
sítottak a kórház helyzetének javítására. Ekkor Dr. Sándor 
Márton a kórház és az újonnan létesített tüdőgondozó orvosa. 

Az intézkedések kivitelezésére azonban a Tanácsköztár
saság rövid fennállása miatt már nem volt idő. A háború 
súlyos következményét, az inflációt a kórház teljes egészében 
végigszenvedte. Vagyona elveszett, a legelemibb gyógyszerek 
és fenntartási eszközök beszerzése áthidalhatatlan akadályok
ba ütközött. Az alkalmazottak fizetése összegben ugrásszerű
en emelkedett, azonban nem tartott lépést a pénz elértéktele
nedésével, így a fix fizetésből élők súlyos anyagi helyzetbe 
kerültek. Megint nem volt állandó orvosa a kórháznak, a 
betegforgalom, amely a háború után növekedésnek indult és 
1924-ben 22 900 ápolási napot tett ki, ezután már csökkenő 
irányzatot mutat. A mostoha viszonyokat csak fokozta a hiva
talos és a kórházi személyek közötti torzsalkodás. A Belügy
minisztérium csak 1932-ben rendezte a kórház személyzeti 
kérdését. 

1933. augusztusában lett igazgató főorvos Dr. Magyary 
Gerő műtősebész, alorvos pedig Dr. Höher Lajos. Az új 
igazgató személyében gazdára talált a kórházfejlesztés ügye. 
Újjászervezte a betegellátást és elkészítette a kórház részletes 
fejlesztési tervét. 1936-ban Dr. Horváth Zoltán szülész-nő
gyógyász kezdte meg működését, profilirozottá vált a 72 
ágyas kórház beteganyaga, majd 1940-ben jelentős építkezés
sel mintegy tíz helyiséggel gyarapodott a kórház. Ekkor épült 
ki a központi fűtés és melegvíz hálózat is. A modern műtő 
beállításával a sebészi munka színvonala nőtt, sor került az 
állandó orvosi ügyelet megszervezésére és 1944-ben pedig 36 
ággyal külön belgyógyászati osztály alakult Dr. Liposits 
Elemér főorvos vezetése alatt. 

A második világháború végén a Keszthelyen áthaladó front
vonal a kórház épületével együtt tönkretette ezt a fejlődést is. 
A kórház ideiglenesen berendezett épületben, а С azdasági 
Akadémia diákszálló részében működött a háború befejezé

sekor. Az ágyak száma százhúszra emelkedett, az anyag- és 
gyógyszerhiány hatalmas méreteket öltött. A nehéz körül
mények ellenére is azonnal megindult az újjáépítés, amelyből 
úgyszólván Keszthely valamennyi lakosa kivette a részét. 
Első feladat a kórház romos épületének a helyreállítása volt. 
1946-ra elkészült az első emelet, sőt később még egy emeletet 
is húztak rá. Ekkor költözött vissza a kórház 90 ággyal. 
1947-ben kezdte meg működését a szülészeti osztály, majd a 
második emelet elkészülte után a gyermekosztály is. Ekkor 
már 120 ágyas a kórház. 1950-re megtörténik a gyógyító és 
megelőző tevékenység összevonása, a szocialista egészségügy 
alapjainak lefektetése. A kórház tulajdonába került Gyógy-
szanatórium épületében nyert elhelyezést a gyermekosztály 
és az új rendelőintézet. A kórházi ágylétszám 150-re emelke
dett. Nőtt a dolgozók száma is és 1953-ra elérte a 65-öt. 
Kibontakozott az orvostovábbképzés. 

Az 1954-es kiütéses tífuszjárvány idején hivatásának ön
feláldozó teljesítése közben fertőzést kapott és elhunyt Dr. 
Magyary Gerő, a kórház igazgatója, 1933 óta fáradhatatlan 
fejlesztője. Emlékét a kórházban márványtábla őrzi. 

Itt azután a múltból a jelenbe lépünk. A fejlődés vonala 
többé nem szenved törést, öt év alatt a korszerű műtőrész
leg beállításától kezdve a szemészeti osztály megalakulásáig 
csak több oldalon összefoglalható nagy és sokirányú, a 
kórház valamennyi részlegére kiterjedő fejlődés és fejlesztés 
menetéről kapunk képet. Nemcsak helyiségekben, hanem 
felszerelésben, a kiegészítő helyiségek beállításával, műszerek
kel, kutatási lehetőségekkel gyarapodott a kórház. A dolgo
zók száma 1959-ben — eddig követjük a kórház kétszáz éves 
történetét — 99, ebből 15 orvos. Az ágyak létszáma 176, bel-, 
gyerek-, szülészeti, sebészeti és szemészeti osztály működik, 
ezek munkáját szolgálja a Röntgen-laboratórium, a központi 
laboratórium és a prosectura. A rendelőintézetben 12 szak
orvos teljesít naponta 54,5 szakorvosi órát. Ezt a fejlesztést 
megkövetelte az egészségügyi ellátás színvonalának állandó 
emelkedése. így járul hozzá a keszthelyi kórház 200 éves 
küzdelmes út után a dolgozók egészségének védelméhez, 
amely a WHO (Egészségügyi Világszervezet) meghatározása 
szerint ,,a testi, lelki és szociális jólét állapota". 

Ez az ismertetés a keszthelyi kórház történetének csupán a 
vázlatát ölelheti fel. Mégis szükségesnek láttuk, hogy e né
hány sorral felhívjuk a figyelmet erre a kiadványra, amely bár 
könyvárusi forgalomba nem került, a keszthelyi kórház és 
így Keszthely városa 200 éves történetének érdekfeszítő 
dokumentumait tárja az olvasó elé. A szerzők úttörő mun
kája sikerrel járt és értékes ösztönzést ad többi vidéki kór
házunk történetének feldolgozásához. 

if/. Harmattá János I 
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