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Füvessy Anikó

Egy vidéki körorvos emlékanyaga

2003-ban dr. Kuthy Lajosné a Kiss Pál Múzeumnak apósa, dr. Kuthy Eleknek orvosi
rendelőjének berendezését, orvosi műszereinek egy részét megvételre felajánlotta. A
jelképes vételár feltétele az volt, hogy a berendezési tárgyak Tiszafüreden - ahol apósa
több mint ötven évig praktizált - maradjanak akár a város, akár a megyei önkormányzati
fenntartású múzeum tulajdonában.

A vételre felajánlott tárgyak több okból is megőrzésre méltóak. Ritka egy olyan
együttes, mely részben fényképen is megörökítve az 1920-as évek elejéhez kötődik. A
helyben őrzés fontos szempontja volt az is, hogy az orvos Tiszafüreden, illetve a tiszafüredi
járás területén hosszú ideig és változatos egészségügyi területeken tevékenykedett. Tovább
növelte az együttes tudományos és muzeológiai értékét az a tény, hogy Kuthy Elek
orvosdinasztiából származott, melynek gazdag dokumentációs anyagát ugyan nem adták
át a múzeumnak, de digitális formában való tárolásához hozzájárultak.

Ezt a ritka és viszonylag teljes együttest a hozzá kapcsolódó dokumentációs és
fényképanyaggal méltó formában akartuk mind a szakmával, mind a múzeumlátogatókkal
megismertetni. A vétellel célunk nem a tárgyszám növelése volt, hanem segítségével
bemutatni az 1838—1970-ig három generáción átívelő városi, tanyavilágbeli és községi
orvosi munkát. A gazdag dokumentációs anyag és Kuthy Elek több mint 150 évet átívelő
családtörténeti írása nem csak egy időszaki kiállítás alapanyaga volt, hanem egy hozzá
kapcsolódó orvostörténeti tanácskozás részét is képezte.

2004 áprilisában a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma támogatásával 50 ezer
forintért a tárgyegyüttes megvásároltuk. 2005. április 19-én a Nemzeti Kulturális Alap és
a Művészeti és Szabadművelődési Alapítvány, valamint megyei önkormányzati és számos
magán támogatásból tanácskozással egybekötött időszaki kiállításon mutattuk be az
anyagot.

Kuthy Elek és orvoselődei
A Kuthy-család többgenerációs értelmiségi família. Tagjai a történeti Magyarország

változatos helyein (Felvidék, Alföld, Erdély és Délvidék) éltek. A tágabb rokonság
soraiból ügyvédek, jogászok, mérnökök, jegyzők, orvosok, gyógyszerészek és tanárok
kerültek ki. A XIX. század végétől a női családtagok nagy része is diplomával
rendelkezett, s ez a tendencia házastársi kapcsolataikban is érvényesült. A családtagok
egymással szorosabb kapcsolatot tartottak, életükben a rokonság, a családi események
számontartása igen fontos szerepet játszott. Az intenzív kapcsolattartás fontos láncszeme
volt Kuthy Elek, a családtörténetet az ő szemén keresztül látjuk.

Kuthy Elek szűkebb famíliáján keresztül egy olyan családdal ismerkedhettünk meg,
ahol az értelmiségi életforma az egészségügy szolgálatával kapcsolódott egybe. A Kuthy-
család orvosdinasztia.
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A nagyapa, Kuthy Lajos (Losonc: 1809 - Szarvas: 1869) felvidéki mestercsaládból
származott. Apja, Kuthy András Losoncon szerszámkovács műhelyet működtetett, de
1825 körül feleségével együtt meghalt. Fiát, Lajost a család kereskedő barátja vette
magához, és taníttatásáról gondoskodott. Orvosi diplomáját 1834-ben szerezte meg. Ezt
követően rövid ideig a Felvidéken kirendelt koleraorvos volt. Itt ismerkedett meg későbbi
feleségével Okolicsány Okolicsányi Szidóniával. Házasságkötésük után 1869-es haláláig
Gyomán, majd Szarvason praktizált. Egyéni versezetű vörös márvány síremlékét az 1960-
as években a szarvasi temetőben dédunokája, Kuthy Lajos még megtalálta.

Házasságukból hét gyermek, két lány és öt fiú született. A lányok tisztviselőhöz és
főjegyzőhöz mentek férjhez. A fiuk továbbtanultak. Dezső, az ízeltlábúak kutatója
Budapesten. Béla vasútépítő mérnök lett, majd MÁV felügyelőként dolgozott
Debrecenben. Kuthy Lajos öccséhez, Istvánhoz hasonlóan jogot végzett.

Legfiatalabb gyerek fiú, Elek, 1850-ben Szarvason született. Szarvason, Selmecbányán
tanult, Pápán érettségizett. Az orvosi egyetemet Pesten végezte, 1875-ben kapott diplomát.
Segédorvos a Rókus Kórházban, majd 1878-ig a Délvidéken volt katonaorvos. Ezt
követően Mezőkovácsházán községi orvosi állást kapott. Első, Krecsmári Etelkával kötött
házasságából két gyermeke született; János, aki banktisztviselő és Erzsébet, aki fizika-
matematika szakos tanár lett.

Válása után, 1891-ben új házasságot kötött Pálka Kornéliával. Az idősebb Kuthy Elek
népszerű, köztiszteletben álló és anyagilag megbecsült orvos volt Mezőkovácsházán,
1885-1890 között 60 hold földet tudott vásárolni. 1894-ben álláshelyet változtatott,
Szeged-Feketeszélen külterületi orvosi állást vállalt. Haláláig, 1914-ig itt dolgozott.

Fia, Elek családtörténetében szüleiről így írt: „Édesanyám tipikus cipszer szepességi
asszony volt, a felsőbb leányiskolát Iglón végezte. (...) Minden munkában, háztartásban
ügyes, szorgalmas, takarékos asszony volt. Szépnek tartották. Ismerte a magyar
klasszikusokat, de inkább német könyveket olvasott, bár jól beszélt magyarul, észrevehető
volt az idegen akcentus. (...) Apánk középtermetű volt, inkább sovány, szikár ember, korán
kopaszodott, nagy bajuszt viselt. A nép nagyon szerette, honoráriumot csak a jómódúaktól
fogadott el. Kézipatikája volt, sok gyógyszert kiadott ingyen. Rendkívül mozgékony,
fáradhatatlan, szorgalmas volt, bejárta a tanyavilágot, gyalog is látogatta betegeit."'

A második házasságból négy gyermek született: Elek, Aranka, Pál és Gizella. Pál még
gyermekkorában elhunyt, Aranka nem tanult tovább, Gizella elvégezte a gyógyszerészeti
egyetemet.

Kuthy Elek (1891-1982)
A második házasságból született első gyermek. Kezdetben, míg a tanyán új iskola nem

épült, magántanuló, majd Aradon az evangélikus iskolába járt. Egy évig Poprádfelkán,
anyai nagyszüleinél tanult a német nyelv elsajátítása céljából. Gimnáziumi tanulmányait
Szegeden kezdte, Szarvason érettségizett.

Apjától, aki jó tornász, kitűnő úszó és lovas volt, örökölte a sport, a természet szeretetét.
Édesapja mellett nagy hatással volt rá unokatestvére, Dezső, aki országos hírű tüdőspecialista,

T Kiss Pái Múzeum (ezután: K.PM) Vegyes Adattár 2261-2005: Kuthy Elek: Családom - életem.
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számos szakcikk, könyv írója. Berlinben évekig az első tüdőbeteg szakorvos.2 Korányi
Sándorral az Országos Tuberkulózis Egyesületet, majd ennek útján az Erzsébet Tüdőbeteg
Szanatóriumot létesítették, melynek első igazgatója lett.

1910-től Budapesten medikus. 1913 júliusában megkapta katonai behívóját
Innsbruckba, az első számú császári és királyi császárvadász ezredhez, ahonnan október 1-
én szerelt le. Édesapja ekkor már súlyos beteg volt, s 1914 márciusában meghalt. Apja
halálával családfővé vált. Lánytestvéreit rokonságuknál helyezte el, ő pedig folytatta
egyetemi tanulmányait.

Július 26-án kitört az első világháború. Kuthy Eleknek is jelentkeznie kellett ezredénél.
Az egyik gyakorlaton megfázott, tüdőgyulladást kapott, tartalékkórházba utalták.
Gyógyulása után ebben a kórházban dolgozott, s szabadsága idején Pesten letette a
második szigorlatot, majd 1915. május 27-én doktorrá avatták.

Másnap már utazott is vissza Innsbruckba. Innen Grazba a VII. helyőrségi kórházba
segédorvosnak, majd július végén az olasz harctérre került. A világháborút ennek
különböző helyszínein élte át. 1918 októberében spanyolnáthát kapott, melynek
mellékhatását Budapesten gyógyíttatta. Itt értesült a világháború végéről.

A háború alatt naplót vezetett, fényképfelvételeket készített. Felvételeinek egy része
túlélte a háborús eseményeket. 1918 novemberében Debrecenben a Salvator katonai
kórházban dolgozott, majd december 1-én leszerelt. Ugyanitt segédorvosként, majd a
bábaképezdében 1920 áprilisáig szülészként dolgozott. Innen ajánlotta dr. Fráter Imre
kórházigazgató tiszafüredi községi orvosnak.

A város főterén, a Piac-téren bérelt egy kis lakrészt, itt alakította ki magánrendelőjét.
Az ekkor megnyitott orvosi rendelő bútorzata az évek során alig változott, s a család
hagyománytisztelete miatt nagyrészt meg is maradt. 2004-ben ezeket a tárgyakat vette meg
a múzeum.

Rendelői bútorzat, vizsgálati eszközök és gyógyászati segédeszközök
A kezdeti évekről így vallott: „Elégedett voltam, már régebben is vonzott a községi

orvosi munka, követtem nagyapám, édesapám munkáját, akik hivatásérzésből gyógyítottak
egész életükön át, falun és a tanyákon. Megszerettem Tiszafüredet, engem is megszerettek,
így megmaradtam. Még részese voltam a régi hagyományos körzeti orvosi gyakorlatnak
úgy a gyógyításban, mint az azzal járó megerőltető munkában. Végeztem szülészeti
műtéteket házaknál, a legprimitívebb körülmények között, jártam a betegekhez nappal és
éjjel, hőségben, viharban és fagyban. (...) Munkaterületemen én vezettem be a modern
orvoslást és a megelőzést, az egészségvédelmet. Én voltam az első orvos, aki Tiszafüreden
intravénás injekciót adott. Én szoktattam orvoshoz és folyamatos kezeléshez a betegeket. "3

Ez az orvosi szemlélet teszi még értékesebbé a múzeumba került tárgyakat, s egyben
magyarázatul is szolgál a sokrétű tevékenységhez köthető orvosi műszerek beszerzésére.
Ezekben az években a községi orvos valóban általános orvos volt, sebész, szülész,
fogorvos. Ezért nőgyógyászati vizsgálóasztal és vizsgálóműszerek éppúgy találhatók

2 Legidősebb apai nagybátyjának, Dezsőnek a fia.
3 KPM Vegyes Adattár 2261 -2005.
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rendelőjében, mint fogászati szék, infúziós állvány, érvarró tűk. Kis szekrénykében
házipatika, érzéstelenítő- és fertőtlenítőszerek. A tárgyegyüttes a XX. század első felét
idézi; még orvosi táskája is az eredeti, első darab.

A megmaradt bútorzat szinte teljes. Egységesen törtfehér olajfestékkel kenték le. A
viszonylag nagyobb méretű íróasztal fenyődeszkából készült, asztallapját eredetileg
üveglap borította.4 Az íróasztalhoz fémvázas szerkezetű karfás orvosi szék tartozik,
melynek támláját és ülőkéjét lószőr tömésű fehér viaszosvászon fedi.5 A vizsgálatra
jelentkező beteg fenyőfából készített karosszékre ülhetett, melynek lábait - miután a
magánrendeléssel Kuthy Elek felhagyott - beteg felesége számára megrövidíttetett.6 Az
asztalon állt a majolikából készült kis recepttartó, melynek tetején a tollnak félhenger
alakú tartót képeztek ki. A kis fehér, lapján rózsaszín alapfestésű majolika tárgy bécsi
manufaktúra terméke, melyet színes, kézi festésű virágok díszítenek. Alján gyári jel:
Hartmuth Vienna 588, 651.7

Orvosi vizsgálóágyát, ami szintén fenyőfából készült, lószőrtömésű világosbarna
viaszosvászon borítja.8 Fogorvosi-széke, nőgyógyászati vizsgálóasztala, szintén fehérre
festett csővázas szerkezetű. A szék ülését, a vizsgálóasztal fekvőfelületét szintén lószőr
tömésű viaszosvászon fedi.9 Csővázas az infúziós-állvány, a kézmosó és tartozékai, a
fertőtlenítőszeres és vizes tartályok függesztése. A hozzá tartozó ovális mosdótál fehér
zománcos kerámia, alján a víz leeresztéséhez lyukkal.10 A szappantartók, a tartályok nem
maradtak meg. Vastag vaslemezből készült a falra függeszthető polcos, üvegajtós
házipatika az orvosi műszerek tartására szolgáló szintén üvegezett ajtajú, üvegpolcos
műszerszekrényhez hasonlóan."

A családban számos vizsgálati eszközt és segédeszközt őriztek meg. A korabeli
nőgyógyászati eszközök egy része megmaradt. Közéjük tartozik a szülészeti magzatfogó,
a feltáró lapka, a méhszáj tágító, a medencemérő.'2 Orvosi műszereinek korai darabja a
fából készült magzati szívhallgató." Lila selyembélésű felnyitható dobozban, eredeti
környezetében őrződött meg a fülvizsgáló otoszkóp-készlet.'* Szintén fülészeti eszköz a
fülmosó-farkasfecskendő .^ Korabeli, de már elektromos sterilizáló-készülékek tartoznak
még a nagyobb eszközök közé.16 Az apróbb segédeszközök közé fecskendők, lázmérők,
ollók, csipeszollók, sebvarrótűk, sebkapcsok, üveg vesetál, fajsúlymérő, különböző
pipetták, csipeszek tartoznak. A sebvarrótűk és sebkapcsok szintén eredeti csomagolásban
találhatók.17

4 KPM történeti-dokumentáció (ezután: tört.-dok.) 2004. 1.1.
5 KPM tört.-dok.: 2004. 4. 1.
6 KPM tört.-dok.: 2004.2. 1.
7 KPM Tört-dok.: 2004. 14. 1.
8 KPM tört-dok.: 2004. 8. 1.
9 KPM tört.-dok.: 2004. 3. 1.; KPM tört.-dok.: 2004. 2004. 9.1.
10 KPM tört.-dok.: 2004. 1-2.
11 KPM tört.-dok.: 2004. 7. 1.; KPM tört.-dok.: 2004. 30. 1.
12 KPM tört.-dok.: 2004. 18. 1.; 2004. 22. 1-3.; 2004. 23. 1.
13 KPM tört.-dok.: 2004. 11. 1.
14 KPM tört.-dok.: 2004. 15. 1-6.
15 KPM tört.-dok.: 2004. 20. 1.
16 KPM tört.-dok.: 2004. 19. 1-3.; 2004. 21. 1-3.
17 KPM tört.-dok.: 2004. 25. 1-9.; 2004. 26.1-13.; 2004. 27. 1-2.
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Kuthy Elek orvosi-táskája is megbecsült darab, melyet még tiszafüredi rendelőnyitása
után vásárolt, s egész orvosi ténykedése alatt használt. A vászonbélésű, barna bőrből
készült, szétnyitható, sárgaréz zárszerkezettel ellátott táska belsejében az egyes fontos
vizsgálati eszközök számára rekeszt alakítottak ki." Ebben tartotta vérnyomásmérődét,
lázmérőjét, ollókat, csipeszollókat, továbbá legutolsó orvosi pecsételőjét, melyet mint
járási tisztiorvos használt. A pecsételő szétnyitható nikkelezett kerek tokban állt A gumi
pecsételő felirata: JÁRÁSI TISZTIORVOS TISZAFÜRED, középen az 1956 utáni címer."

A hagyatékhoz tartozott, de mint veszélyes hulladék, leltározásra nem kerülhetett
számos injekcióstű, fiola, kézi gyógyszertár pirulái, különböző fertőtlenítő- és
érzéstelenítő folyadék, gyógyszer, bizonytalan tartalmú kis orvosságos üvegcsék,
megkezdett kötszerek, különböző kiszerelésű megkezdett vattacsomagok.20

Az előbbiekben bemutatott tárgyegyüttest Kuthy Elek 1920-tól tiszti orvosi kinevezésig
használta. 1925-ben vette feleségül Schleiminger László, füredi nyugdíjas főorvos -
orvos-elődje - lányát, Máriát. Apósától, aki a füredi birtokos Justus-családba nősült s több
mint 800 hold földdel rendelkezett, nászajándékként szintén a Piac-téren, a Justus-kúria
szomszédságában egy nagy, de régi házat kapott. Ettől kezdve itt működtette rendelőjét.
Menye és unokája ma is ezt a házat lakják.

A megvásárolt tárgyi anyag mellett a múzeum ún. Virtuális fotó- és adatgyűjteményébe
411 tételben őrizzük a család tulajdonában maradt archívfotókat, a négy orvosi diplomát,
orvosi avatásának, arany-, gyémánt- és vasdiplomájának áradására szóló meghívóit,
világháborús és szakmai kitüntetéseit, I. világháborús fotóalbumát, számos apróbb
dokumentumot, igazolványait.

További életút
„Községi orvosi működésem alatt nagyon sokat dolgoztam, 15 éven át se éjjelem, se

nappalom nem volt. Kocsin, szekéren jártam a falvakat, lóháton a kocsi tanyákat. (...) Az
orvosok is gyakran hívtak konzíliumra." 1936 júliusában nevezték ki tiszafüredi járási
tisztiorvosnak. A kinevezés magánpraxisának megszűntét is jelentette. Összeköttetésnek
köszönhetően sikerült megszerveznie Tiszafüreden az egészségügyi szolgálatot és a
tüdőbeteg-gondozót. Ez utóbbi 1938-ban az erre a célra készített új épületben nyílt meg.

A II. világháború végére egyedüli orvosként dolgozott Tiszafüreden, a többi orvost -
zsidó származásuk miatt — munkaszolgálatra vitték. Bár az orvosok egy része 1945 őszéig
fokozatosan visszaérkezett, Kuthy Elek ismét községi orvosi feladatokat látott el. „Az
orvosok megérkeztével némileg csökkent nálam a betegforgalom, de nőtt a tisztiorvosi,
közegészségügyi és szervezési munka. (...) Minden intézmény tönkrement, újjá kellett
szervezni a tüdőbeteg-gondozót, az egészségvédelmi szolgálatot."

18 KPM tört.-dok.: 2004.10.1.
19 KPM tört.-dok.: 2004.13.1-2.
20 Ezúton mondunk köszönetet dr. Komáromi Zoltán főorvosnak az orvosi műszerek és segédeszközök azonosításáért.
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1952-ig már három körzeti orvos dolgozott Tiszafüreden rajta kívül, aki tiszti főorvos
volt. Ezt a feladatát 1962-ig látta el, amikor funkciójáról beosztottja javára lemondott, s
ettől kezdve nyugdíjba vonulásáig egészségügyi felügyelőként dolgozott tovább. 1968-
ban „Érdemes orvos" kitüntetést kapott. 1970. szeptember 1-én, 78 éves korában vonult
nyugdíjba.

Az évek folyamán arany- (1965), gyémánt- (1975) és vasdiplomáját (1980) megkapta,
de ez utóbbit már idős kora miatt személyesen nem tudta átvenni. 1981-ben a város
nagyrabecsülése jeléül „Tiszafüredért" emlékplakettel tüntette ki. 1982. november 28-án
Tiszafüreden hunyt el.

Az igen ritka és értékes tárgyegyüttest a múzeum 2005-ben orvostörténeti
konferenciával egybekapcsolt időszaki kiállításon ismertette meg a szakmával és a
látogatókkal. A hagyaték megvásárlásával és méltó bemutatásával egy 1834-1970-ig
három generáción és a fél Nagy Magyar Alföldön átívelő városi, községi és tanyavilági
orvoslástörténetnek is emléket állíthattak.

A kiállítás megnyitása
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Kuthy Elek orvosirendelőjében

Műszeres szekrény
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