
Jubiláló kórházak Debrecenben 
A debreceni Kenézy Kórház közvetlen elődje, a Bem téri kórház idén ünnepli működése 

megkezdésének centenáriumát. Ez adta annak gondolatát, hogy végigtekintsünk a város 
egykori kórházainak történetén. 

Az első ilyen intézmény a XVI. században tevékenykedett Debrecenben. Báthory Kristóf 
erdélyi vajda „...a város területén, a Csapó utcában létezett barátok kolostorát - mely azon 
időben már kőroda volt - minden tartozékaival együtt Debrecen városának ajándékozta ". 
Báthory ezen oklevelét 1578. október 17-én állította ki. Ennek előzménye, hogy Boncz Lász-
ló polgár 1529-ben saját házában ispotályt alapított. Ez az intézmény ugyan elsősorban sze-
gényháznak volt tekinthető, de miután Debrecen lakossága áttért a kálvini hitre, s a szerze-
tesek elhagyták rendházukat , a városi tanács a Boncz-féle ispotályt 1553-ban áthelyezte a 
kolostor egykori épületébe, s ott, mint szegényházat és kórodát működtette 1705-ig. Fenn-
állásáról is történt intézkedés: három szárazmalom jövedelmén kívül a templomok persely-
pénzeinek meghatározott százalékát fizették be a kőroda pénztárába. Ezen felül számos ke-
gyes adakozó gondoskodot t az ápoltakról. De erre fordították a beköltöző jobbágyok által 
használt földek dézsmáját s a méhserfőzés hasznát, és magvaszakadás ese tén a vagyon fe-
lét. 

Az 1738-1739-es pestisjárvány idején, amikor Debrecennek 8697 halottja volt, járványkór-
házak épültek a városban, mégpedig néhány kereskedő által jogtalanul forgalomba hozott 
deszkák elkobzásából, valamint egy óriási vihar által kidöntött (1739. június 26.) ezer szálfá-
ból épült a barakk-kórház. 

Szombathy István főbíró idején, 1791. május 25-én tartott tanácsülés jegyzőkönyve szól 
arról, hogy a város a Komáromi Csipkés családtól még 1732-ben megvásárolt szeszfőzdében 
(az azóta Bánk utcai iskola helyén) megháborodott e lméjűek részére ápoldát létesített, s oda 
„egy erős alkatú embert" keresett, aki mind a házra, mind az odakerülő személyekre gondot 
viselne. 

Az 1831-es országos kolerajárvány idején újból létesültek szükségkórházak Debrecenben. 
A Péterfia utca végén, a Salétromházban, az Epreskertben a csődörös épületben, valamint a 
Selyembogárházban. A hatóság minden főutca körzetében berendezett egy-egy samaritane-
umot. Igaz, ezekben eredetileg semmiféle berendezés nem létezett. A betegek a földre szórt 
szalmán feküdtek. Később azonban minden beteg külön fekhelyet kapott, lepedővel leta-
karva. A szükségkórházakat a járvány után feloszlatták, de a dohányabaldóban (a törvény-
szék épületének helyén, a mai Iparkamara utcában) 12 ágy fent maradt. A tanács - a más 
vonatkozásban is igen tevékeny - Rádl József vaskereskedőt bízta meg a kórház felügyele-
tével. A szakmai vezetést pedig mindenkoron a város tisztiorvosai látták el. Az abaldóba 
helyezett kórház költségvetése évről évre bővült. 1832-ben 575, 1833-ban: 933, 1834-ben: 
1387 rénesforint lett és ezzel párhuzamosan betegforgalma is állandóan emelkedett . 

E kórház működtetésére büntetéspénzekből, adományokból , végrendeleti hagyatékok-
ból jött össze a tőke, amelynek kamatjaiból tartották fenn az intézményt. A kórházi alap 
kezelésével Kiss Orbán István árvapénztárnokot bízták meg. Míg azonban 1834-ig az intéz-
mény működésében előrehaladás volt tapasztalható, azt követően visszaesés következett. 
Először is a helytartótanács (rendelkezett az abaldó felett) elutasító magatartása miatt a kór-
házat ki kellett költöztetni, és a Bánk utcai tébolydába telepíteni. Ráadásul felére kellett 
csökkenteni az amúgy sem nagy ágyszámot, és be kellett vezetni a térítéses betegápolást, 
ezenfelül bevezették azt a módszert is, hogy fizetésképtelenekkel ledolgoztatták az ápolá-
suk költségét. 

A tanács foglalkozni kezdett azzal, hogy az eddigiekben mindig ideiglenesen elhelyezett 
ápoldák helyett egy állandó, kellő nagyságú és jobban felszerelt intézményt létesítsen, még-
pedig egy levegős, szabad téren. A bizottság, amelyiket a helykijelöléssel megbíztak, a Pé-
terfia kapun kívüli telket találta e célra alkalmasnak, ahol ötven évvel később valóban fel is 
épült a közkórház. A tervezgetések idején állott elő Szabó Mihály polgár és felesége, Vértesi 
Zsuzsánna azzal az ajánlattal, hogy 5 ezer forintos alapítványt hajlandók tenni a kórház épí-
tésére. A továbbiakban (1841-ben) arra is hajlandónak mutatkoztak, hogy ha a város téglát, 
cserepet és faanyagot ad, a salétromfőzőt (Péterfia utcait) saját költségükön átalakítják kór-
házzá. A tanács azonban a nevezett épületet nem találta alkalmasnak, így az elképzelés nem 
valósult meg. 
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A Bánk utcai épület sem mutatkozott megfelelőnek egy, a jövőben bővítendő kórház el-
helyezésére. Ezért 1842-ben a Kádas utca (ma Arany János utca) végén lévő Utcaházban (a 
Piac utcai tehéngulyához tartozó bikák istállójában) helyezték el a szükséges átalakítások 
után az intézményt. Ebbe és a gulyás lakását magába foglaló részbe telepített kórházban 40 
betegágy volt. Zilahy Sámuel tisztiorvos megalkotta a kórházi rendtartást (1844). Később, az 
1850-es években 54 beteg ellátására tették alkalmassá az intézményt. Az állam 1857-ben 
nyilvános betegápoldának, közkórháznak ismerte el ezt a létesítményt. Ezt követően a kór-
ház vezetése, orvosi ellátása a város tisztiorvosára és egy, utóbb két alorvosra lett bízva. 

Dr. Pallay Miklóst választották meg 186l-ben a kórház igazgatójává, de az ú jabb önkényu-
ralom idején azonnal lemondott és csak a kiegyezés után vállalta el ismét ezt a tisztséget. 
Pallay nemcsak a szakmai, ápolási nívót emelte, hanem a kórház hosszú évek óta felhalmo-
zott követeléseinek jó részét, mintegy 20 000 forintot is behajtott. 

Az 1800-as években újabb két szobával bővítették a kórház befogadóképességét (diftéria-
járvány miatt), amely ettől kezdve 72 főre való ágyszámmal rendelkezett. 1884-re már az a 
helyzet állt elő, hogy az ágyak közé szalmazsákokat kellett a földre tenni, sőt, nemegyszer 
az ágyakra is két-két beteget fektettek. Az ápoltak létszáma ugyanis többször meghaladta a 
90-et, holott az ágyak száma 72 maradt. Más bajok is jelentkeztek. Nem volt fertőtlenítőhe-
lyiség és fürdőszoba sem. A raktárhelyiség nedvesnek bizonyult. A halottaskamra közvetle-
nül az egyik kórterem mellett helyezkedett el. A műtő alkalmatlanul kicsiny volt. Annyira 
szegényesek voltak a körülmények, hogy a jobb társadalmi helyzetben lévők idegenkedtek 
a kórházi ápolástól. 

Egyre nyilvánvalóbb lett azonban, hogy Kassa, Nagyvárad, Pozsony mintájára Debrecen-
nek is humanizálni kell kórházi körülményeit. Elfogadták azt a javaslatot, hogy a Ferenc 
piacon (ma Bem tér) 1868-ban létesített egykori Gazdasági Akadémia épületét használják 
felvételi épületként az új kórházhoz, s e köré telepítsék pavilonrendszerben a kórházi osztá-
lyokat. Addig is, míg ez megtörtént, 1884-ben 30 ágyas betegszobával bővítették a Kádas 
utcai polgári kórházat. 

A kórház (Bem téri) építésének megkezdése 1891. június végéig elhúzódott, de azután 
aránylag hamar, 13 hónap múlva befejeződött. A 180 beteg befogadására alkalmas épületek 
a kor színvonalán készültek el. Felépültek a belgyógyászati és bujakóros, sebészeti, szülé-
szeti, szemészeti, elme- és ragályos osztályokat magába foglaló pavilonok. A műtő- és a 
szülőszoba majolika falborítást kapott, két bővizű kút víztornyon keresztül oldotta meg a 
telep vízellátását, mivel a városban még nem volt vízvezeték. Külön-külön épületbe került a 
főzőkonyha, a fertőtlenítő, a raktár, a műhely, a hullaház, az istálló. Az 5,5 holdnyi telken 
több lakás is épült. 

1893. március 20-án pályázatot hirdettek az orvosi állásokra. Dr. Ujfalussy József lett az 
igazgató főorvos. Mellette 1 nőgyógyászati, 1 szemészszakorvosi és 3 kisegítő orvosi állás 
lett meghirdetve. A megválasztottak május l-jén kezdték el a kórházi gyógyító munkájukat, 
de előzőleg, március 28-án átszállították a Kádas utcai kórház 103 betegét az új épületekbe. 
Ezzel megkezdődött a Ferenc piaci (Bem téri) kórház tevékenysége. 

Az I. világháború alatt, dr. Fráter Imre igazgató idejében a közkórház megnyitotta osztá-
lyait a fronton sérültek előtt. Szükség volt erre, bár a városban a XIX. század ötvenes éveitől 
a „sínen túl", a vasútállomástól délre volt egy emeletes katonai kórház (a Gilányi laktanya 
mellett), sőt, a század végére 300 beteg számára készült Pozsonyi úti (ma Bartók Béla úti) 
katonai kórház épületei is álltak már. 

A háború után, 1921-től megindult az orvosképzés a debreceni egyetemen, de a klinikai 
épületek még messze voltak a befejezéstől, ezért az oktatás, főképpen a gyakorlati oktatás 
az Auguszta szanatóriumban, a DEMKÉ-ben, valamint a közkórházban folyt. Átalakítások is 
történtek, hogy a kórház területén a klinika elkészültéig az egyetem gyermek-, szem-, bőr-, 
ideg-elme osztályai zavartalanul működhessenek. Mindez 1928-ig tartott. Ekkorra elkészül-
tek a klinikai osztályok épületei, s ezt követően rövid időre a kórház visszajutott a város 
kezelésébe. Nem sokáig, mert 1930-ban a város és a kormányzat megállapodást kötött, 
amelynek értelmében állami tulajdonba ment át a közkórház, s az intézmény a következő 
évben (1932) felvette a Horthy Miklós Közkórház nevet. 

Ekkor szerelték fel a sebészeti és belgyógyászati osztályt röntgenlaboratóriummal. A se-
bészeti osztály aszeptikus és szeptikus műtőt kapott. A telep világításához az áramot a városi 
világítási vállalat szolgáltatta. Vízzel továbbra is a kórház maga látta el magát. Élelmezés saját 
konyháról történt, de a mosókonyhája megszűnt, s ennek feladatát a klinika vette át. Ugyan-
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csak a klinika adta patikájából a gyógyszereket és a kötszereket. Megtörtént a központi fűtés 
beszerelése is. Az 1930-as évek első felében évente 14—16 ezer volt a betegforgalom. 

Az II. világháború folyamán a kórház számtalan károsodást szenvedett, a betegellátást a 
Diakonissza Intézetbe helyezték át. (Egy kis ideig a Hatvan u. 6. sz. alatti „Izraelita bérház-
ban" volt egy ideiglenes civil kórház!). Átszervezés révén 1950-től a közkórház és a DEMKE 
(szülészet, nőgyógyászat) közös igazgatás alá került, mint városi kórház. 1955-ben létrehoz-
ták a Hajdú-Bihar Megyei Tanács Kórházat, amikor is az 1950-es szervezésű városi kórház-
hoz hozzákapcsolták a debreceni Honvéd Kórház egy részét (Bartók Béla út 3-4. sz.) és az 
egykori gyermekmenhelyből kialakított gyermekkórházat (Pesti u. 4.). Az ágyak száma 
856-ra emelkedett, majd a Honvéd Kórház egészének átadása után (1958-ban) 1048 ágy lett 
az állomány. 

A DEMKE 1970-ben megszűnt. További átszervezéseket és fejlesztéseket követően 1981-
ben felépült a 304 ágyas új épület (Dorottya utca). A kórházat és a rendelőintézetet egyesí-
tették. Az egykori, 1831-ben alapított 12 ágyas, az abaldóban lévő kicsiny kórház 1606 ágyas 
hatalmas intézménnyé nőtte ki magát, amelynek élén 1988-tól dr. Berecz György igazgató 
főorvos áll, s melynek neve: Kenézy Gyula Kórház-Rendelőintézet lett. 

* 
Az eddigiekben olyan debreceni kórházakról szóltunk, amelyeket a városvezetés hívott 

életre, vagy legalábbis jelentős mértékben támogatta. A továbbiakban olyan kórházakról 
óhajtunk szólni, amelyeket vagy személy alapított, vagy egy szűkebb közösség létesített. 

Legrégibb a Meszena-alapítvány kórháza. Meszena Sándor, az 1770-es évek debreceni 
polgármestere 1813- március 10-én kelt végrendeletével a „...városban mesterség tanulása 
végett tartózkodó vidéki szegény, vagyontalan iparossegédek" gyógyítására, ápolására t e t t -
mégpedig vallási különbség nélküli - alapítványt. Néhány évvel később a debreceni keres-
kedők testülete hozott létre 8 ágyas kórházat a megbetegedett segédek részére. A testület 
időről időre választott orvost állított az intézmény élére, de a kórház anyagi-tárgyi fenntartá-
sáról, működtetéséről maga a testület gondoskodott. Dr. Láng Sándor orvos önálló szanató-
riuma 1909. április 22-én nyitotta meg kapuit tehetősebb betegek ellátására számítva. Szülé-
szeti, belgyógyászati és sebészeti osztálya volt az intézménynek, amely a Kossuth utcán mű-
ködött. 

A zsidóság mindig törekedett arra, hogy külön temetőt létesítsen a településeken, s ha 
mód volt rá, saját kórházat is alapítson, hogy ezzel is elősegítse a hagyományos zsidó életvi-
tel fenntartását. így volt Debrecenben is. A Chevera Kadisa egylet, amely az ortodox és a 
statuquo irányzatok közös szervezete volt, alig négy évtizeddel a zsidók Debrecenben való 
letelepedése után, 1879-ben ápoldát alapított dr. Popper Alajos vezetésével. A kórház elnö-
keit a hitközség előkelőségeiből választották. 1891-ben megindultak a tervezgetések az 
ápolda kórházzá fejlesztésére, de erre nem került sor, sőt az egyháztagok más irányú - több 
templom építése - és nagyarányú anyagi leterhelése következtében 1894-ben még az ápol-
da is megszűnt. A debreceni zsidóság azonban nem tett le az önnálló kórház létesítésének 
tervéről. 1921 júliusának elején a Chevera Kadisa szervezet elnöke, dr. Gutfreund Sámuel 
bejelentette, hogy a Harstein család 200 000 (inflációs!) koronát ajánlott fel az izraelita kór-
ház céljaira. A status quo hitközség évi 50 000 segélyt ígért, az ortodox hitközség is nyilatko-
zott, hogy hozzá fog járulni a fenntartáshoz. Az egyre fokozódó pénzromlás azonban nem 
kedvezett az alapításnak, így az elképzelés megvalósulása elakadt. 

A szorító szükség 1944. május 15-én kényszerítette ki a gettókórház létesítését a József 
királyi herceg utca 36. sz. alatt. Az egészségügyet, s vele a kórházat is dr. Fejes Friedmann 
Dezső irányította. Helyettese az odaadással tevékenykedő dr. Gyenes Dénes volt. Ez a kór-
ház a gettó felszámolásáig, június 21-ig működött. 

A II. világháború után a lélekszámban meggyengült közösség hozta létre a debreceni zsi-
dó kórházat, igaz, a Joint áldozatkész segítségével, de a város zsidóságának támogatásával 
is (Kepes, Kelemen, Fógel, Mezei családok). A kiürült zsidó polgári iskola épületében avat-
tak fel 1948. augusztus 24-én, a Deák Ferenc utcán (ma Holló János utca) napjainkban is 
meglévő egyemeletes épületben 6 kórtermet, amelyeket 60 ággyal alakítottak ki. Szülészeti, 
sebészeti és belgyógyászati osztályok működtek itt. Igazgatója dr. Róth Miksa lett. A zsidó 
kórház mindössze két évig tevékenykedett, mert államosították, s mint kórházat felszámol-
ták. Épületében hozták létre a debreceniek által kis OTI-nak nevezett szakrendelőt. 

Dr. Szűcs Ernő 
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Források: Hajdú-Bihar Megyei Levéltár IV. B. 1108/c, IV. B 1109/1 175. d, IV. B 1405/b. 
- Szűcs István: Debreczen város történelme Debr., 1871. III. k. - D e b r e c z e n sz. királyi 
város egyetemes leírása (Sz: Zelizy Dániel Debr. 1882.) - Varga Mária: A debreceni 
közkórház története, Debreceni Szemle, 1942. máj. - Dr. Neuber Ede: A debreceni m. 
kir. Horthy Miklós állami közkórház, Magyar Kórház, 1937. - Zoltai Lajos: A 
debreceni közkórház múltja, Debreczeni Újság, 1934. febr. 18. - Gonda Moshe 
Elijánu: A debreceni zsidók száz éve, Tel-Aviv. é. n. Debreczeni Képes Kalendárium 
1905., 1910., 1912., 1916. évekre - Debreczeni Újság 1900-1910 közötti számai -
Debreczen című újság 1901-1910 közötti számai. 

Százéves az Országos Magyar 
Bányászati és Kohászati Egyesület 

A múlt század nemzeti egyesületalapításai sorában a szakmai szerveződések - a gazdasá-
gi változásokhoz kapcsolódva - szintén megjelentek. A Habsburg-birodalom állami kézben 
lévő bányászata fokozatosan jutott el a nemzeti szerveződésig, önálló magyar egyesületala-
pításáig. 1850-ben alakult meg a Magyarhoni Földtani Társaság bányász tagokkal, 1867-ben 
bányásztagozat létesült a Magyar Mérnök és Építész Egyleten belül. Az 1862-ben létesült 
Selmecbányái Önképző- és Társalgókör, melyet Magyar Társaság néven is emlegettek, 1869-
ben akart egyesületet létrehozni. A Péch Antal alapította Bányászati és Kohászati Lapok fo-
lyamatosan számolt be a szakmai egyesület szervezési törekvéseiről. 1887-ben alakult meg 
a Bányászati és Kohászati Irodalompártoló Egyesület. A Selmecbányái Bányászati és Erdé-
szeti Akadémia új épülete avatása kapcsán szervezett országos kongresszus 1892. június 27-
én határozta el az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesületet. A Selmecbányái 
székhelyű egyesületnek megalapításakor 582 tagja volt. 

Az OMBKE az elmúlt száz évben a magyar gazdaságtörténetbe elsősorban zártságával, 
sajátos feladatok ellátásával, a nemzetközi szakismeretek hazai közvetítésével írta be nevét. 
A különböző szakmai csoportokon túl rendkívül sokoldalúan és a bányászati ágazat lehető-
ségeit kihasználva teremtett módot arra, hogy kezdeményezze és támogassa a hazai és nem-
zetközi bányászattörténet kutatását, múzeumi és konferenciakapcsolatait, a helytörténeti 
kutatások és egyéni gyűjtések körét. A soproni Központi Bányászati Múzeum és a ma még 
létező, de nagy nehézségekkel küzdő helyi bányászati bemutatóhelyek, gyűjtemények jó-
részt a helyi közösségek, részben az OMBKE elvi együttműködésével igyekeznek meg- és 
fenntartani a több évszázados Kárpát-medencei bányászati kultúra emlékét. A bányászok és 
kohászok egyesületi munkája abba az európai kultúrába tartozik, amely éltetője volt az 
egyéni és közösségi szakmai teljesítményeknek, a jövő megalapozásának. A százéves évfor-
duló egyben a már a jövő évtizedeire készülő egyesület folyamatos újjászerveződésének 
ideje is, bízva a jövőben, a Jó szerencsét!-ben. 

Dr. Krisztián Béla 

HÍREK 

Bartalis J á n o s méltatlanul mellőzött, sőt előtti parkban, e falu másik nagy szülötte 
félreismert költője a magyar irodalomnak - Apáczai Csere János (1625-1659) enciklopé-
ez volt a július 30.-augusztus 1. között, a dista filozófus és pedagógus mellszobra 
költő születésének századik évfordulója al- mellett. Még a múlt században felépült eme-
kalmából szervezett rendezvénysorozat vég- letes iskolaépület falára a költő emlékét idé-
ső következtetése. Az ünnepségekre Brassó- ző emléktábla került. A Brassóban tartott tu-
bán, valamint a költő szülőfalujában, Apá- dományos tanácskozás vendégei voltak dr. 
cán, a Székelyföld peremén levő barcasági Czine Mihály, Kántor Lajos, Tóbiás Áron. A 
faluban került sor. A kolozsvári házsongárdi brassói magyar képzőművészeknek a költő 
temetőben nyugvó költő sírjánál levő kopja- emlékét idéző tárlata a brassói Áprily Lajos 
fa mását helyezték el Apácán az iskolaépület líceumban nyílt meg. 
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