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Hirmann László

Gróf Károlyi Sándor é|etrajza
l831 november l0-én sztiletett a
Karolyiak ZÖldfa utcában talalhati
pesti palotájában ( ma Veres Pálné
utca).Nem Ő az első, aki híresfŐúri
családbanert a keresztnevetüselte.
Őséhez, a Rakiczi szabadságharc
tábornokahozhasonlóan o is nagy
kor szülötte volt, éshősi teffeketvitt
végbe.Apjának gr. Károlyi Istvannak
( 1797 - l88l ) második, s
Eszterhluy Franciskával kötött hár-assétgÍtbi|
szétmazotta Sándor nevú
fiú.
Az ifjit gróf a szokásosarisáokrata neveléstkapta,apja reformgazditl.
kodása volt a garancia arÍa,hogy
belőle is a hazáértá|dozo' felelősen
gondolkodó foúrválik majd. A foti
birtokon tÖltott gyermekévekutan
Pestre kertil ahol a piarista gjmnazíum növendékeikozétartozott.Mind.
összesen tizennégyévesvolt, tehát
még be sem fejezte tanulmányait,
mikor kitört az l848.as forradalom.
Mikor az eseményekszabadságharcba torkollottak,a Kiirolyi család is
kivette részét
a ktiadelemból'
Istvan grif volt az egyetlenmarym mágnás, aki hatalmas vagyanából jelentós tsszegeketkoltotta hon.
védelemcéljaira,mikor megszervezte a 16. husziírezredet.
Fiai' Ede és
Sándor is ehhez az alakulathozcsatlakoztak sok más fiatal arisáokratával eryütt. Klapka GyÖrgy akinek
parancsnokságaa|á tartozott az eZ.
red emlékírataiban
többszor is meg-

aZ 1frt|Karol1t Sandorfoemlékezík
ésparancstisájehadnagyról.''Segéd
im kozottvoltak...gr. Karolyi Sandor
ésmások, akiknek neve miírkitorlŐ.
}rlemvéletlen,
dott em1ékezetembŐl''.
hogy a tábornokert a neret megie.
gyezte,híszenmint írja' mindenkép.
pen említésre
mélto,,aZki mindany.
nyinál fiatalabb, de legbátrabbak
egyikevolt: gróf Karolyt Sándor''.
A szabadságharcutanímegtorlást
a fohadnagyitgykertilhetteel, hogy a
o is menkomáromi vár védŐjeként
tességet kapott. EnŐl igy |Í
Podmaniczky Frigyes, egykori tiszttarsa:'.A komáromicapitulatiorévén
menekilt meg volt ezredünk kedvelt
tisáje 91. Karolyi Sandor, aki mint
maradt
Klapka tábornok segédtísáje
üssza Komárom vÍrában.,,
1849 őszéntehát az emigránsok.
hoz csatlaklzatt, azonbelril is a pári.
zsi korhoz' Grőf BatthanyKáanér és
a lengyel Czartoryskihercegpolitikai
lett a részese.Hogy
tevékenységének
ezek a szervezkedéseknem voltak
teljesen veszélyteleneka Habsburg
uralomranéme,azt 1e|zt,hogy a fiatal gróf is felkenilt a Kempen oszfrák
rendŐrminiszteraltal gyanúsnakvélt
konspirátoroklistajara.Az emigrácii
éveinekSiílrdorgóf sáméra csak az
1854-ben,Ferenc József hÍaassága
alkalmából hirdetettamnesáia vetett
véget.Hazatértésrögtön munka}roz
látott. Kezdetbentavol tartottamagát
a kozuryekto|,a családi birtok gon-
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dozása korotte le erejét.Időkozben
lője lett, mégpediga Tisza Kálman
természetesen
folyamatosantartották
v ezetteszabadelviipárl szineiben.
. mind édesapja,
mind Ó - a kapcsoEbben az évbenmaganéletében
is
latot a haladó gorrdolkodású
lrazafi.
sorsdontő változások állottak be.
akkal. Erre igy emlékszik vissza
Éoesap1a
ha|á|áva|teljes egészében
Podrnaniczkybárő:''Egészenottho.
az o vá||ára nehezedett a birtok
nosanéreztem
magam....Fóton, gróf
gondja.A már . már agglegénynek
Károlyi Isfván és fia Sándor birto.
szitmito,Ötven évesgróf ebben aZ
kán''. Az 18ó0-as évektől azonban
évbenmeg is nőstilt' 1881augusztus
mind fokozatosabbanvette kí részét
11-én Ede bátyja özxegyét, gr.
a politikaiéletbőlis. Az l8ól.es or.
Kornis Clarisszát vezette o|tárhoz.
szággyuléSen
a gr. Teleki László kÖ.
Bár házasságukból gyermek nem
rtil szervezodőHatározali Párt egyik
született, boldog éveket toltottek
vezéra|akjalett.
egytitt. 1884-ben
Nevét egy sor.
politikai gondolkoban emlegették
dásában váltás koTisza Kálmfur'
vetkezettbe. Gróf
Szapary Gyula
Károlyi Sándor el.
grifokéval. A
hagyta
korábbi
kiegyezés után
párlját,ésa mérséis folyatja polikelt
ellerrzékhez
tikai tevékeny.
csatlakozott. Gróf
ségét,
amely el.
Apponyi Albert ensŐsorbana me.
nek a politikai erő.
zőgazdaság kor.
nek vezeto szemé.
szenisítésére
lyiségenem pálfoririányult. |879.
dulásként, hanem
ben résztvetta
elveinekkÖvetkeze.
székesfehérvári
tes véghezvitelegazdakong-,
ként értékelte
Kar.
resszuson, ahol
olyi lépését.
EnŐl
A kórhrízalaoító
sor került az in.
így beszélt: ,,A7,
agrárius nrozgalomzászlóbontására.
agrárszociálismiikodésvezetéseteSzéchenyiPál, Zichy JenŐ grófokkal
hát Krírolyi Srindona ment éú,akl
együtt célul tuz1e ki a hazai
azért,hogy itt szabadkezet nyerjen,
agrokulfuramodernizélását.Szandé.
a SzabadelviÍ
Pártot elhagytaéshozkaik szerint a dualistaiillamnak tÖb.
zám csatlakozott''.A góf ezek utart
bet kelleff volna ktltenie hitelek forhaláláig ezen pértparlamenti képvimájában a mezÓgazdaságraés ezért
selője volt, előbb az eszterhépj
lénekívántakhozni egy tnálló Íöld.
(Sopron ' megye),majd a garbóc .
múvelésügyi
minisáériumot.
bogdanyi (Abauj . merye), illetőleg
l88l-ben a tasnádi(Sziláry . merye)
haláláig a gönci ( Abaüj . megye )
valasztTkÓrzetországgyíilési
képüse.
viárlasztik bizalmábÓI. Ktivetkezetes

po|itizá|ásaaz uralkodó korok tetszé.
sét is elnyerte' Ferenc József még
1882.benbelső titkostanácsossánevezteki. Hat éwel késŐbbot tertet
fe| az apjaá|ta|alapítottSzent Istvan
betöltésére'
TarsulatelnÖkiszékének
pedig része.
A századfordulóévében
sült az egylk legmagasabbkittinte.
tésben,az Aranygyapjas- rendben.
Arísztokratalévéntagia volt az országgylt|ésfelsőhazának is. A fő.
rendi ház lgaz.es évkönyvébenígy
szerepel: "Karolyi Sandor grit az
aranygyapjasrend itéze, császári és
királyl valóságos belső tanácsos' a
fóthi és kiskirályság hitbizományok
birtokosa,a főrendilházörökÖs jogu
tagsa.,,KÖzszereplésének máig
fennmaradt dokumentumai azok a
cikkeí és tanulmányai,amelyeketa
''Nemzet.gazdaságtr
Szemlében''ésa
''Magyar Gazdék Szemlé''-jecímű
folyóiratokbanpublikált.
Amit cikkeiben kifejtett ( Terménykivitelunk és a vizi utak Bp.
és szÖvetkezés
188l., Szervezkedés
Bp. 1899.) azt a gyakorlatbanis
Legjelentőiryekezett megvalósítani.
sebbalapiMényáváaz orczágosméretűvé fejlŐdttt Hangya Szovetkezet
váIt, amely 1898 után a kisg3zdasá.
segítetteelő. Es min.
gok fejlődését
dezen országos jelentŐségii tevékenysége mellett sem feledkezett
meg szÍikebbpátriájáril.
Tovább csinosította az apja Ít|tat.
fóti kastélyt,és gazdagtrtotta
építetett
a templomot, ahol a család elhunyt
tagiai is pihennek. 1892-bena "Fiti
dal'. Vtrtsmarty versénekÖtvenéves
évfordulÓjárarendbe hozatta a rom.
|adozl Fáy présházat,ahol a mű
sáiletett. Sándor gróf emlékétmi

újpestiekis kegyelettelápoljuk,mert
sokat köszÖnhet neki varosunk. A
századforduli kÖrnyékénnery volt
Ujpestolyan jelentŐs vÍúLalkozÍsa
nek, amelyböl ne vette volna ki ré.
szét.Templom és g1.ermehnenhely,
infrastruktura és kozegészségugy
egyarántaz Ó bokezu adomanyainak
Legjelentőköszonhette fejlŐdését.
a Karolyi
sebb újpesti alapíh.án1.a
kirhaz felépítéseés múktdtetése
ésa sza.
volt. A ktizde|rneséletpal1'a
kadatlan munkalkodasazonban felEg1re súlyos.
őrölte az egészségét'
bodi asztmájátrendszeresenkellett
gyirykezeltetni' Életének utolsó
hol a franciaországi
*asret évtrzedét
fuviérán, hol Menton-ban tÖltötte.
1906 április 24-énszeretteikorében
haltmeg.
orokÖséüluno.
Végrendeletében
kaocs . mostohafiát,Lászlőt jelÖlte
meg. Ahogyan óhajtottaúgytÓrtént:
holttestéthazaszÍi|ítottakés a foti
családi sírboltban helyezték Örok
nyugalomra' RÖviddel ha|áLa utan
l908-banhíveiszobrotallítottakneki
a varosligetiVajdatrunyad- varban.

Források;
Kovalov*y Miklos - Solt Aador:
Gróf Karolyi Sandor életees alliotásai Bp' 1942.
Nrásfay- Niederma'n lagló:
Adalékok gróf Kírolyi Istvrínélettörténetéhez
Újpesti Helytiirteneti Ertesító 1. sz
s-onucabo.. Kossuth Iajos kapitán.lai Bp. 1988.
Podmaniczky Frigyes: Egy Égi gavaller emlékei
Klapka György: Emlékeimból Bp. 198ó.
sza6ad oyti'gy. Az önketryuralom kora Bp. 1977 M.o.
tört.
Szály'Zn|tÁn: A dualista rendger konszolidalt idöszaka
M.o. tört.
A ftr€ndiház évkönyveBp. 1902'
RévaiNagr Irxikona: l9l4 Bp.
Fót, Mrtálékek Tájak - korok - múzeumok1989. Bp.
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A kórház építésének
engedélyokirata I893. Iil. 5.

17358szám

vr.- 12.

Pest. Pilis. Solt - Kiskun vármegyeközonségének.
Budapesten
A vármegyealispanjanakfolyó évifebruarhl2a-án7a24 sz. a kelt felterjesáése
a|apjÍn,a gróf KarolyíSándor álta|Újpestensajátkoltségénnemes
szívíienlé.
tesítendőmagánkórhazfe|ál|ításéra,
az 1876,éviXIV. törvénycikk56 paragrafu.
. díjkikotéssel
sa alapjiínaz engedélyt
adomffieg, hogy az említettkőrhiua felterjesáettépítési
tervekésleírásszerintlesz felépítendő
ésberendezendő.me|yetaz |876.évi5|'66| szÍlmszakaszában
elő vannakírva,el.lesz|áttandő.
A kórszobiíkbeosáásatérgyában
azonbanazonésnevételmerül
fel, hogymiu.
ténabelryógyászatiosztályonleginkábbtémadbatntrk
oly ragályosbetegségek
amelyeka sebészeti,
de fŐleg a sztilészetiosáályon lévőbetegeketkellŐ elktilonítésnélkülveszéllyeljarható fertőzésnek
teszik ki, az I' emeletena beosztásanynyibanigényelmTdosítást
amennyiben,a női belgyigyászatíazonkirszoba
amelya gyermekágyasok
helyiségethezközelebbfekszik, a nŐi sebészetre
szént
helyiséggé
volnateendő,mig anői sebészetre
atewta1zonkijelÖlthelyiségnői
belgyóryászatikórszobalennes ígya belbetegek
teljesenelvolnánakhiltnítve a
sebészetí
ésszülészetiosztií{ytól.

I

Míről a vármegyeközÖnségétafentídézett
alispanijelentéscsatolmiinyainak
visszaktildése
melletttovábbimegfele\őntézkedés
végettoly felhívássalértesí.
tem,hogy ezenkTrhazmegnyitásarilás a kozforgalomnakátadásilril annak
idejénjelentéstteryen,s egyúttalazt is mutassaki, hogy ezenkórhaz a fennéintettszabályrendelet
idézettparagrafusában
előírtkellékkelel van.e |átva?
Minthogypediga bete{esztettiratokfelülágosítástnemnyrijtanakarranénte,
hogy akirhénfenntartásmily midon lesz eszkozolve,felhívoma viirmeryeko.
zÖnségét,
hogy az alapiti eróftil e részbenközelebbi felvilágosítást
kérjens erről
tegyenjelentést.
Budapesten1893évimiírciushi 5-én
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A kórhóz megnyitósát igazoló nyilatkozat I895. I/I.8.
40580sziírn
VIc
Pest - Pilis. Solt - Kiskun vármeryekozÖnségének
Budapesten
tarryában
Gróf Karolyi Sandor álta|Újpestenépített
magálrkirhazmegnyltiása
folyó éviáprilis hó 7.én569I szám alattkeltjelentését
fudomiísulveszem.
83.
Mindazonaltaltekintettelazl876;5166, sz. alattkeltitteniszabalyrendelet
paragrafusara,
firyelmeáefir| hogy
szükségesnek
tartoma vármegyekozonségét
azidézettszabályrendeletiszakaszazonrendelkezése'
amelyszerintrÖgtoniéletveszélyeseténa magankőrhia a betegetfelvenni tarüozjk'a szóbanlevő magán.
kife.
kőrhÍnanéwe is kotelezo,habárez a kórhéaideig|enesalapszabiúyzatában
jezésrenemis jutott.
Ezze| kapcsolatbanazuwaÍLezenszabályrendelet89. paragrafusaalapjanaz á|lamkincstarterhéreápolt betegek,után,ha a hasonviszonyokkoa lévŐkozkór.
házakápolási díjainálnagyobbdíjkoveteltetnék,
akkor ezeneljarásraszolgáló
okok alaposságanak
megbíralhatasa
szempondáMlmindenelmúltéviszámadás
kivonak ésfolyó évikórházi kÖltség- e|őiiaayzatide bemutatandóésaddig,míg
eZ megnem tÖrtént,
illetŐleg a nagyobbápolási díjfelsámítasaÍainnen az engedélymeg nem adatottaz allamkincstariranyábanaz eddigl ryakorlat szerintnapi
50 krajcarápolási kÖltségnéltöbb,
nem számíthatifel.
június
Budapesten1895évi
hT 8-an
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Az l915-ben kiadott kórházi emlékalbum
előszava
zernyolcszilzkí|encvenh
aromb
an fordult néhaiNagykárolyi

uradalom koltségérekapjon meleg
hogy ugyarrcsak
ételt,ésintézkedett,
az urada|omterhérea korház betegei
királyi beltigyminisztériumlrozaz
és szegényeikarácsonyi ajandékot
engedélyért,
hogy Újpesten magán.
kapjanak.Ujpest lakossága az évek
kirhélr:at állíthasteltével amerikai
son fel. Két éwel
aranyokban novekésőbb, 1895-ben
kedett. Mint elő.
a kőrház megnyílt,
városnak'lakiinak
jó részea legsze.
mintegy koroná.ját
kepezveaz ujpesgényebb néposz.
ten létesítettszátá|yhoz tartozott.
.:..'
mos emberbaratí l.....
Gyár - gyár melintézménynek,
lett' iparvállalat
amelyeketa nemes ,',,.
iparvállaIatmellett
Gróf,
nejével ...
keletkezett,
a
GÖncz - Ruszkai
munkásokés csac
'
.
,
.
;
,
!
q
.
t
t
"
i
l
i
&
,
i
Korniss
:-t,{:2,.{.t;i.':,
ládtagaik ezrei és
sóf
Clarisse-val,a szetízenei egyedül a
gényekés gyámol.
Gróf magankór!'Clarisse
talanok
hénaravoltak - és
Grófirő''-jével
vannak utalva. Az
együtt emelt. Mint
évenkéntifenntar.
mindenilyszeni intézmény,
a korház
tás gondjai csak akkor keveseb.
is nagyonktizdott a kezdet nehézsé.
bedtek midŐn 1899.ben a karhÍn
geivel. Forgatvaa kórhaz régiiratait
nyilvánosságij el|egetnyert.
és konyveit, valóban bámulatos aZ
Az eredetileghatvan ágyra tervegondoskodás
atyai
és á|dozatkézség zett kórhiázban nemsokara minden
anyagiésemberbarátitérenegyaránt,
talpalatnyi helyet a betegágyakfogamelyre Sándor gróf idŐt talált or.
laltak el, mert volt idŐ mikor 100
szágra szili nemzetgazdÍszati
tevé.
betegnek kellett helyet szorítani.
kenységemellett is, hogy ezt aZ
Clarisse grifuő ha|á|a,majd Sandor
alapításátfenntartsa, slt fejlessze.
gróf betegségésemberfelettierővel
jellemző
Mint
adatotcsak azt akarom
tiirt szenvedései megakadályazták
említeni,hogy elrendelte,hogy tél
azt, hogy a ktzben sziiknek bizoidejénbizonyos számúszegény,kik
nyult kórhazbana szükségesésterv.
természetszerÍileg
fbként a kőrhaz
bevett nagyobb szabásúkibővítések
volt betegei kOzUl kertiltek ki, az
A nemesalapíti
megÍtrténhessenek.

roÚjpestiHelyttirténetiÉrtesítő1995.május

maradtkorhÍuat
halála utÍnaz éIwén'
utóda veffe gondjaiba, éS mint
Clarisse grTfrrőfia gondoskodikarril
ma is méltóana szegényekés szen.
vedők jótevőjének emlékéhez.Az
utóbbi évekbenakirhéu mint a nyilvanosságij ellegÍikórhazak ét\talában'
éVi kiadásait az ápolási díjakhoz
mérteésnaryjábTl ezekből fedezhet.
vált
te. Ebbőt azonbana sztikségessé
nem
nagyobbításés modernizálás
tellett,az i$abb áldozatokatkívant.
Kegyurunk 191l-ben nagYobbszabásúátalakításiterveketdolgoáa.
a
tott ki, mely tervek készítésében
legapribb részletekigúgy Ő maga,
mint neje Nagyajtonyigróf Apponyi
Franciska g1óarő résztvettekés az
19lI - |glz-ben a legna.
építkezést
és bŐkezu.
gyobb á|dozatkézséggel
séggellétreis hozatta.A kórhaz egy
új, nagy szárnnyal a Clarisse pavi.
lonnal bő\.tiltki. Gazdasági éptiletéhez kozponti fiitőhaz ésújonnanbe.
rendezett nagy gŐzmosókonyhajá.
rult. Magában a kőÍhÍlz épületben
elkerülte.
mindenfeleslegesfényűzés
tett,de mindenhigienikusszükséglet
vil.
meg van. Bőségessze||őztetés.
van a
lanyvilágítás'kozpontigozftítés
legkisebb helyiségbenis. A falak
mindentittembermagasságnyira,hal.
vanysztirke olajjal festue, azontul
kizÖnseges mésszel meszelve. A
központi fiitŐhazbÓl rítlandómelegvíz
látja el a mosókonyhát,a konyhát, a
miitót, az tsszes kórtermeketaz űj
éptiletben' valamint a fiirdőket.
Amennyire eryszerű az épn|etmaga,
vannak kialakít.
annyira fenyíízéssel
va a műtti helyiségeiés laboratóriumai. A vegy. ésbakteriolTgíailabora.

tiriuma a kórismézésbezszükséges
minden eszkozze| el van látva, ha.
sonliképpena röntgen szoba a leg.
bőségesen
modernebbkésztilékekkel
felszerelve.Emelletta vizsgalTszoba
va:r' mely a modern elekEomoské.
sztilékek majdnem teljes sorozatát
tarta\mazza.Az aszeptíkusműtevés
céljairaharom nag}.szoba sorakozik
egymás mellé' Maga a csempével
kirakott mutiterem, melynek egyik
fala tivegtetejrikiugrassal,majdnem
ablak,mellettea
egészterjedelrnében
legujabb rendszeru steriliátorokkal
berendezetttergm,harmadikula bő.
séges eszkoair' mely egyuttal
és előkészítő
kézikÖtszerraktiírul
helyiségülszolgá. Amíg tehát egyrésaol a legpedansabbhygienikus
tisztrintarthatiság keretein beliil a
legegyszerűbb,volta vezére|v,addig
bŐkezűség
más részrőla |egpazarabb
ott, hol akorhtn gondjairabízottbe.
mielŐbbi
ésegészségének
teg épsége
teljes helyreállítisaa cél.A kirhaz.
említem
nak még ery intézményét
meg rtviden, melYrekegYurunknagy
súlyt helyez. Ez az intelligens, de
iúyszimitralétesí.
kozéposzt
szegén1.
tett kültnszoba rendszer. Ezen kti.
lonszobiíkbana kevésbétehetősek
nélktiljuthatnak
anl-ag meg-eroltetés
tiirsadalmi hel1zettrknek és intelli.
genciájuknakmegfeleloszanatórium
. szerii gyigykezeléshez'oly berendezkedésez, mely szerte az orszátg.
ban csak kevés helyen található.A
kíbővítettkirhazban 150 ágy él|a
betegek rendelkezéséreigyekezve
megfelelnia mai hygléniakoveteléseinek, valamint Alapítója ésjelenlegí
Ke5rura emberbarátiszellemének.

Bánónédr. FleischmannMarianna-

Ujpest egészségügyÍ
intézményeinekrövÍd
tiirténete1840- 1950között
I. Népjóléttésszociólis tevékenységÚjpesten
oÁ-akezdettŐl fogva az iparban dol.
AZ 1840.benalapítottÚjpestkez.
dettől fogva igen erŐteljesenfejlő.
gozott. A széaadfordulinÚjpest a
dÖtt.Ehhez hozzájfua|tkedvező fÖld.
fovaroskornyékén
az iparbandolgorajzi fe|*ésevalaminta helyiségfolzó lakosság wényáttekintvea 4. hedesurának sóf Károlyi Istvárrnak
lyen állt. Tiz évmúlvamár Újpesten
Alapítólevele' melyben - a feudális
éla lakosságonbelüli ar:inyáttekint.
kÖttffségben élŐ Magyarországon
ve a legtÖbbmunkás. l910.ben a
elsŐként- a letelepülŐk sziámiáratel.
gyánmunkásság52 oÁ-aaz 500fŐnél
jes ipari és kereskedelmiszabadsá.
többet foglalkoztatottnagyüzemek.
got, valamintvallási egyenjoguságot
ben dolgozott.
biáosított.
A továbbiakban kísérjtikfigye.
A szabad véú|a|kozas
akadiíJvait
lemmel mikéntalakult és mennyire
ellentétben
a korabeli szokásokkalés
tprtottlépéstaz egészségügyl
ellátás
torvényekkel- a településenmegUjpestfojlődésével.
szüntettehangsúIyonta,
ltogy senkit
Az elsŐ Újpesten letelepedettor.
nem akadá|yozhatmeg nemzetisége,
vos SeligmanMór volt, aki l840.tŐl
vallása, szérmazása abban, hogy
műkodott gyakorló orvosként.AZ
tná{ló vá|Iakozáshoz fogion, ha a
EgészségiiryiKalauz, mint orvostu.
sztikségestőke rendelkezésre
áll. A
dort, sebész. szülésznestertéshon.
lakosság sziímszeni nÖvekedésével véd ezredorvostemlíti.Újpest ugy.
véútozott
a településszeryezeteis.
irataiban 1845..benmér többíZben
Ujpest 1840 - 18ó7.ig kiskcizség,
szerepel.Az 1852.május l2-i Kry.
1867 - 1907-ig narykozség,1907.
hatÍrozatjegyzőkönyvében a követauguszfusl4.től 1929.junius 29.ig
kező olvasható: ''Helybeli
orvos
rendezetttanácsu város, ettŐl fogva
Seligman Móric, aki már évek óta
1950.janurirl.ig meryei város 1950.
mtikÖdik,megkéretvén,
hogy a hely.
januiárltől pedig a ffiviírosIV. keniben lévŐkozségszolgáit, valamnt az
lete.A településlakosságiinakó0 .70
előfordulandó eseményekben
segéd'

A szerzó gyó gyszeréu,kandirliítus,az újpestiPozsonyi útigyógyszertríÍ
vezetője' A most kÖzdt bnulmiíny a
szerző l983.ban készített
kandidiítusiértekezesének'óuoiteiíuáíto-ta.
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1995.május

''héüzgyörki'' előnéwel maryaf ne.
kezet nyujtani szíveskedjék'mely
kapott.1905- 1918-igor.
mességet
tettjéért
a község öt, kivévea fejadót,
képviselőis volt.
szággyulési
minden teherviseléstőlfelmenti.''Ez
Haziinkban a kozegészségtiryet
igen jelentös lépésvolt kÖzségiink
először az 1876. évi |4, t.c.
életében.Újpest elöször valasztott
szazbilyozta.
kozségi or.
A kozegész.
vost, hivatanem
ségtigyet
los személyt,
tekintette á|.
hatisági
a
lami feladatorvosi teennak' és így
dők ellátásáannak minra. Egy 1870
den részéta
évi kizgyu.
varosok és
lési jegyző.
kozségek
konyv
előljaróságan
Boskovitz
ak hatáskoré.
Alajost, mint
be utalta.Az
kozségi orelőljríriságok
vost említi,
*
AZ |9|1.ben épitett
Claríssapavilon
kötelesek
anélkül
az
voltak
azonban,
hogy Seligman Mór he|yébetörtént
anyag fedezetetis minden esetben
megvalasztásaaz íratokból megál.
elŐteremteni.
Az 1876.14.t.c. 142. paragrafusa
lapíthatilenne. Az |87|. januar 5.i
''A
értelmébenminden 6.000 lakossal
Kry. jeryzŐkönyvéből:
községi
kÖtelez.
bíróktzséget''orvostartásra''
orvosi állás valaszüísútj'ínbetoltetek. A kisebb községek- orvosi kort
tett' mely tisáségrea helyben lakó
alkotva . kÖzÖsenalkalmaztakkÓrorharom orvos' névszerintHadl Sama,
vost. 1889 év végéigÚjpest és
Boskovitz Alajos, és Seligman Mór
pelyáztak' azonbanez utóbbi a jelolt.
Rríkospalotaegriitt alkotott egy ktmelyet dr.
rorvosi k€niletet'
ségről lemondván' s7zvazás csak a
Hedemóry kma látott el. 1889.ben
kételső jelÖltretörtént.A leadott33
Rrákospalota fuálló kozségi orvost
szavazatkÖzül 22 Hadl Somóra, l1
pedig Boskovitz Alajosra esett' Íry
kapott. Ujpest rohamos fejlődése
folytán erre sztikseg is volt, sőt ha.
Hadl Soma ktzsegí orvosnak vá|aszmarosan a hdosági orvosok szémát
üatoJtltreg,kj ezt megelőzőleg 1868szaporítanikellett. Ennek értelmében
tól már halottkém
volt.''
Hadl
Ujpest nagykozségképviselőtestiilete
Soma nevét késŐbb
az 1905. oktlber |4-i krzgyttlésen
Hédervóryra magyarosította és
l921-ben történt nyugdÍjaztatásőig, kétkertileti orvosi állást rendszeresített, melyekre dr Fadgns Gyulát és
mint városi tisztifŐorvos, nagy kötedr. Lichtmann Henriket választottÁk
lességtudássaléski\ráló eredménnyel
meg.
mükodÖtt. KÖzszo|gáLatajutalmául

l995. május
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AZ |907.auguszhrs14-i közgyti|é.
sen a képüselőtest,tilet
bejelentette,
hogy a m. kir. BM. 5381I 1907.sz.
rendelete alapjan Újpest rendezett
tanácsu varossá alakult. A meg.
otszoröződott létszámú
képüselőtes.
ttilet hatáskorébetartozott a varosi
szabá|yrendeletmegalkotása, va|a.
mint állandó szakbizottságoklétesí.
tése.Utibbira aZ wa7 ' augusztus
26.i közgyalésenkerült sor. Itt jÖtt
létrea Kijzegészségtigyi
Szakbizottság. Rendszeresítettek
egy főorvosi
éskétvarosi orvosi állást, a tisztikar
tagsaitvarosi tisztviselŐnekmondták
ki. ''FŐoryos: dr. Héderváry Soma,
aki a kÖzségszo|gá|atábian
1868 óta
á||,éwfizetése4.800 korona.A két
városi orvos. dr. Lichtmonn Henrik
ésdr, Fadg,las Gyula, akik a kozség
szo|gÍlatában|904 őta allnak, éVi
fizetéstik
egyenként
1.200korona.''
jelentett az
Igen nagy előrelépést
1908.évi38' t.c. életbelépése,
mely.
ben mar a kÖzegészségpgy
feladatok
állami jellege jutott kifejezésre.A
ktzegészségügyi kiadásokat ettől
fogva . legalább részben. az á|Iarrt
biztosította.A tÖrvénymegjelenése
utánjelentős fejlődésÍigyelhetőmeg
Ujpestena kozegészségiiry
fejlesztése terén,bar az képtelenvolt lépést
tartani a lakosság rohamos nÖveke.
désével.Újpesten nern a vagyonos'
jTmidú réteg szaporodott, hanem
éppena varyontalanok,akik lakás,
higéniai, tétp|ákozásikirtilményeikkel nem az egészségesek
táborátsza.
porítottak.
Az l909.ben megjelentkoztisztasági
ésépítési
szabályrendeletnémijaw.
iást eredményezett
ktzegészségugyl
vonatkozásban. Utrbbi betartásiira
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azonbannem igen lehetettkovetkezetesenérvénytszetenli, mert a la.
káshiany naw volt, a meglévŐlaká.
sok pedigtulzsúfoltakvoltak.
1912.tő| varosi ugyvezeti orvos.
ként dr. Fadg,las Gyula, varosi orvoskéntdr. HédervóryErnő, dr. Laddnyi Armin, dr. Kratochwill Ferenc
ésdr. Ílc;ldesErnő műkridtek,akiket
az |929.június29-énmegyeivarossá átszervezettUjpest tisáújítókoz.
gyiíléseis megerŐsítetttisztségiik.
ben.
Az 1929, éikt)zffi|és határozata
a|apján:''Újpest megyeiviáros egészségiigyiszolgá|atáta varos tigyvezető
tísáiorvosa,négykenileti oryos, egy
járvanykirhén orvos' egy szeretethazi feltiryelŐ' harom egészségiigyi
szolga, három jarvanykórházl, négy
szereteÍbtuiápolónő, s néry viirosi
szülészrŐ |Ífi1ael. - AZ ügyvezető
tisztiorvos a varos egészségrigyi
szakreferense.Ellenőrzi a varos
egészségügyi
el|átását,végzia ható.
sági orvosi teendőketésigazgató fo.
orvosa a járvanykirhrímakis. Ezen
teendőin kíviil a gyárak, szirlházak,
mozik egészségügyi
szem|éjét
végzi
és az új épuleteklakhatási engedé.
lyezésénél
is eljar.
A néw kertiletre osztott viírosrészben1 . 1 orvos végn az egészségugylteendőket'Mindegyik a maga teriiletén gyogykeze|i a városi
szegénybetegeket,
végzia halottkém.
leléseketésa védő. hímlő,valamint
aZ újraoltásokat. Egészségugn
szempontbil ellenőrzi az iskolákat és
ivodákat, az ipartelepeketés gyrári
üzemeket. Ellenőrzi a tejtizemeket,
hústizemeket,vendéglőket,kávémé.
réseket,élelmiszerüzleteket,
valamint

az éveksorán a következŐk voltak.
1922-ben2.218, 1925-ben2.753;
1928-ban2.48A, 1930-ban2.906
betegosszesen|t'243 PengŐ40 fil1érértékuingyen gyógyszertkapott;
32.476
1938.ban4.517betegrészére
PengŐ 50 fillért kitevŐ győgyszert
juttattak;1939-ben4.540 beteg
kapottgyógyszert.
25.000 Pengőért
Ugi adataiszerint 1930.banÚj.
pestenegv tísaiorvos,négyviírosiés
kétrendőrha.
tóságt orvos,
valamint 90
gyakorli orvos miikö.
dÖtt. Melly,
1934-es statisáikája 1
tisái' 3 vá.
rosi és 94
SZE.
magiínorvosr
génybetegek
ól tesz emlí.
hazi kezetést. Újpest
lésbenrésze.
egészségÍigtrlé
sülAek.Városi
t jellemezvea
orvosok renkovetkezőket
delésiés |éy
A kórhaz rontgenvizsgálój
írja:''A város
togatásidíjait
egészségügyiszetvezete kiemelkeaz l9l9-ben megjelentrendeletszadően legjobb Pest kirnyékén,baÍ
bá|yozta, melynek módosításiíra
egyes vonatkozásbanelmarad a pe1928-bankerült sor. Ennek értelnélétrehozott
remüdék mesterségesen
ben: "A kertileti orvosok a varosi
ésminden támogatásté|vezótisztvi.
tisztviselőket,a betegségibiztosítiisi
mint Albertfalva
selői teleptiléseitől'.
kötelezettségalá nem eső varosi alésRákosliget. Amig Csepelen,Pestkalmazottakat,családtagiaikat,a vá.
erzsébetenés Rákoscsaban 1.000
ros tertileténlaki szegénybetegeket
lakosra 0'6-0'8 orvos jut, addig Új.
inryen kÖtelesekgyórykezni. A kepestenez a szitm 1,4. Ennéljobb a
rÍileti orvosok feletti ellenŐrzéstaz
ffivárosi üfuy, ahol 1.000 lakosra4
iigyvezető orvos ryakorolja. A kertiorvos jut..'' Az |920.as évekrejelleti orvosok a járTbetegek orvosi
|emző liberális - demolaata városwzsgőlatát orvosi rendelójtikben látpolitika olyan intéanényekethívott
ják el."
léfie Újpesten, melyek megelŐzték
kezelési adatai
A szegénybetegek

a fertoző betegeket,illetve a házi
ápolásba kiadott kozsegélyezetteket,
elmebetegeketéshetentefelvaltva a
piacot. Ujpesten dajkaságba,illetve
állami ellátásra, tehát gondozásba
kiadott gyermekeketéstápanyákata
foorvos ésa kerületi orvosokhavon.
ként rendszeresen ellenőrzik, a
gyermekeket megbetegedésesetén
gyT.gykezelik.
Ujpest viírosi szegényeirészérea
négykerületi
naorvos
ponkéntren.
del. A rendelés a városi,
kerületi orvosok laká.
sán tÓrténik,
míg a fekvő

neti Ertesitő

korukatésa munkásságnakigen erős
érdek és egészségvédelmi
szervei
voltak.
Az újpestiliberális . demokrata
varospolitikaelső évtizedének
egyik
legnagyobbjelntŐséguvívmanya a
varosi NépjólétiÜgyosáály létreho.
zása, szewezeti kereteinekkiatakítá.
sa volt. Az tigyosztály munkáját és
tevékenységét
az l922-ben kiadott
NépjólétiésSzegényellátási
Szabály.
rendelet határorta meg. A rendelet
85. paragrafusában
ismertetia népjiléttelkapcsolatoskérdéseket.
Ennek értelmében
azugyosztá|y a
kovetkezŐ szélesebbkÖni népjóléti
tevékenységet
fejti ki: ''l. ingyenes
jogvédeleméstanácsadás'2. munka
és álláskozvetítés,3. foglalkoztati
műhelyekben való munkaadás, 4,
népegészségtigy,
5. anya. éscsecsemővédeleffi,6. gyermekvédelem,
7.
népélelmezés,
8. népművelés,
9. lakáskérdés,10' támogatásraszoruló
iparosok,kereskedőkse$tése,11.
cselédügy,12. tanulok' fiŐiskolaitanulók segítése.
A
népegészségugy terén
lapcsolatot alkot mindazon testtiletek, egyesületekésintézrrrények
ko.
zott, arnelyeka népegészség
ápolása
és fojlesztéseérdekébenÚjpesten
vaw a fiivaros területénműködnek.
Firyelemmel kíséria szegényebb
la.
kosság egészségtigyi
és lakásüszo.
nyait, s a sztikséges
népegészségügyi
intéznényekérdekében
kÖzrehat'e
célraelŐmozdítja
a népszerue|őadások rendezését
is''' A Népjólétiüry.
osztaly vezetoje Darvas Bertalan
lett.
Bakács trja ''A szazadfordulin,
majd az 1910-esalapokona 20-as

évekbenis, Ujpest biztosítottalegin.
kább a varosi életfeltételeita pest.
kÖrnyékivarosok kÖZiil ésa mosto.
hább adottságokellenéreszociálpolitikai tevékenysége
messzemegelőzte
a fovarosét.''
A varos méga 30.as évekmáso.
dik felébenis számos eredményt
tu.
dott felmutatrría szociálpolitika te.
rén.Budapestután a Ujpestjuttatott
legtÖbbetÖsszegszenien
ís az eL|átatlanoknak.M ew főre jutó kozegés.
zség1tgyi
kiadások is Újpesten voltak
a legmagasabbakBudapest után.''
193,I-tő|dr.PestaLászló tÖltottebe a
tisztifoorvosiállást Újpestenegészen
l946-ig. dr.Pohl Sóndor polgármes.
ter Ujpestmegyeiváros 1938.évéről
sziló jelentésemégigen sok ered.
ményrőlszámolhatottbe. Hasonlóan
- az ebben tapozitívanértékelhetó
|á|hati- dr.PestaLászló_m.kir. tisztiorvos beszámolójais, Újpest kozegészségrigyének
1938 évéről'
Az |940.esévekÚjpesten is, ha.
sonlóarr az ország más tenileteihez
mindenvonalona visszaesés
ésmeg.
semmisülés évei voltak. Újpest
egészségiigyének
legnemesebbhar.
cosai, alapitoi, épitői,frontszolgiílat
teljesítésekcizben' halaltáborokban,
valmintpolitikai fogolykéntkoncentrációs táborokbanpusztultakel.
1945' januar 27-én megalakult
Nemzeti Bizottság az egészségtigy
helyzeténekkonszolidálását is legfontosabbteendőiközé soroltaésazt
szinte minden ülésen tárgya\ta.Az
Újpesti Nemzetí Bizottság alakuli
ktizgyulését
|945. áprilís l5.én az
Ipartesttiletnagytermébentartottak
meg. A ktzgytíIéstdr.Szalay Sóndor
polgármesternyitottameg:''Tisztelt
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Ktzgyulés ! Az ldeiglenesNemzeti
Kormany 14 l |945 sz. rendeletével
utasítottaa NB.t arra, hory önkorményzatitesttiletétválasztás megej.
tésenélktilalakítsaújra.''
Felszólalt a képviselŐtestiiletülé.
séndr. Pesta LászIó a varos egészségtigyifőfelügye|őjeaz újpestiNB.
elnoke, aki a demokratikusképüselőtesttiletsúlyáthtrztaalá ésismertetkapcsolatos
te az egészségtiggyel
legfontosabbfeladatokat.Beszámolt
a varos egészségtigyihelyzetéről,
kijelentette,hogy tifuszos megbetegedés,nincs,
majd a fertőtlenítŐinté.
zetek azonnali tizembehelyezését
siirgette,hogy a betegsések elejét
vehessék.A közgyiílésen13 ktilon.
bizottságothozott léüe.KÖzt{ikkir.
bizottságotis 12
házi - egészségtigyi
taggal, amely bizottság iranyításával
prog.
hozzékezdtekaz egészségügyi
Legnaryobb
rÍlm megvalósitásáúloz.
j elen.
gondota korhtlzakrendbetétele
tette, valamint az utcai szemételta.
karítása,az ővodtk megnyitása,aZ
akcirk lebonyolítása.
étkeáetési
Az |945, augusztus29-ikt)zgyulésen szocialpolitikai bizottság alakult
E bi.
dr. Horn Zoltón vezetésével.
zottság kivali munkajanak tudható
be, hogy a varos szocialis tevékenységeországosanis kiemelkedŐvolt.
Újpest megyei varos miiködéséről
szlló jelentésekmindegyike foglal.
kozik a szociális térennyujtottvív.
manyokkal; melyek során ttbbek
kozott 150.000 személy naponta
ebédet,7 napkoziben |70 gyerek
teljes ellátást,a csecsemőknapi 200
liter tejet kaptak, a ktilfÖldi vtrtske.
reszt adományokbóla lakosságnagy
hányada részesült.Gyorsan sor ke-

1995.május

rtilt a ryermek - nyualtatási akciik
indításara is Kiskunfélegyháztn, a
Bukkben ésTihanyban.
1946. augusztusl-én a Népjóléti
Üryosaály a régshagyomanyokhoz
hír'enismétmegkezdteszociálpolitikai munkáját. 1945.szeptember14-i
közgyűlésen kiiltnbÖző szakbizottságok megalakítástra került sor.
Egészségügyitéren harom szakbi.
zottság kezdte meg munkáját, kirházi, iskolaorvosí és kozegészségu.
gyi tertileten.Ezeknek feladataa vámunkájanakmegros egészségugyl
volt.
szervezése
Dr. Pesta Lószlót |946han a városi tisztiffiorvosiállásábil felmentették és a NépjólétiMinisáériumba
felugyelővénevez.
k()zegészségugyl
ték ki. Ujpest varos utolsi tisztifőorvosa dr. HoIkó Kóroly volt, aki
|946-tÓ| a IV. kertiletmegalakulásá.
ig|áÍtae| ezt a feladatot,majd pedig
az 1950.ben létrejttt Egészségtiryi
o sztá|yvezetöjeként,1954.ig,
Újpest megyei varos 1947. június
gyulésénis.
l8.i képviselőtesttileti
mertettéka varos 3 évestervberuhá.
zásalt. A terv varosrendezésre
12.350.000- Ft.ot, kozegészségtigyre
3.l50.000.. Ft-ot, kozrniivesítésre
kiadások.
l.340.000..Ft.ot' népjóléti
ra 2.6,70'000,-Ft.otkívantfordítani.
Az 1950. év elejénÚjpesten a
hatósagi orvosi szolgalatot2 úsrtior.
vos, 4 kertiletiorvos és2 egészségőr
lifita el. A varosban104 orvos lakott.
Ezenkívüla szakrendelőben71 szakorvos; a kórházakban éstieemorvosi
rendelőkben 28, részbenszakorvos,
a Ínen.
részbenkÓrházi segédorvos;
töállomáson 7 mentŐorvosmtiködÓtt.
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hiu'i gyógyszertára ( szakrendelő.
ntézeti) volt.
AZ |95a. évi l. sz. torvény,mely
1950. május l8-an lépetthatáIyba,
kimondta a településonállóságanak
megsztinését
és a főviárossal való
egtrlesülését.A IV' kertileti Taná.
csot 1950' augusztus15.énhíVtak

I7

életre. A Iv. kertileti Tanácsban
megszervezettEgészségügyi
és Szo.
ciálpolitikai osáály vezetojeKovács
Imréné
Lett'.
A tisztiorvosi teeendőketdr. Holkó
Kóroly és dr' Gargalovics Lószló
láttakel.

II. A társadalombiztosítás
formói ésszervezetei
AZ általános halálozási arány, a
t.c. meghozata|ára,amely országos
csecsemő. és gyermekhalandóság,a
Tarsadalombiztosítási
intézet( oTI )
tbc.s ésvenereásbetegeknagy szánevet adta a biáosító intézetnek.
ma, ajarvanyüry' helyzet aú'mutat.
Mellette továbbrais miikÖdteka más
tiík' hogy a közegészségtigyi
viszodolgozó kategóriiákszélmára
szolgiíLló
javításahoz
nyok
magfelelőtrirvényes
biztosítik. Köáiltik eryik - másik
rendelkezésekre
ésszervezetekrevan
színvonalalényegesenmeghaladtaa
szükség.Az első, betegségelleni
munkásság intézpényeit( például
bíztosítasra
szolgali szewezetethaOTBA, MABI ). Ag. oTI a II. világzátlkban1870.benA]talanosMunkás
háboru végéigműkÖdÖtt,S o háboru
Betegsegé|yező
és Rokkant Pénzttr
utan mindaddig, míg a viszonyok
névena munkásságsaját magalétesílehetŐvénem tettékaz egységes,áltette. A binosítás tnkéntesvolt, a
lamilag iriínyított,inryenes, mín.
tagok á|tal befizetett jarulékokbil
denkinek rendelkezésreálló betegsegélyeáéka beteg, rokkant dolgobiztosítást'a magas színvonalÚorzokat.
vosi ellátást. 1950-benmegtTrtént
a
Az 189l. évi14.törvénybevezette
ktilonbozőbiztosítóintézetekegyesi
hazankban a kotelező betegbiztosi
tése,a győgyító- mege|őzőmunkát
tást az ípari munkások vonatkozásávégzőktilonboző szintiíszervek kt.
ban éslétrehoztak
a BudapestiKerti.
zös iriínyítása;az Egészségtigy.i
Mileti Betegsegélyező
Pénztérat.
A tor.
nisztérium,a TanácsokEgészségugyr
vény értelmében
a betegsegélyezés osztályai és a mellettiik miiktdő
koltségeitkétharmad
részbena munrÖrÁr csoportokfeliíllítása.
kások, eryharmad részbenpedig a
Az 19a7. évi 19. t.c. értelmében
munkaadÓk üselték. Az |907. évi
megalakított budapesti Kertileti
19. törvény életbelépése
utárr a be.
MunkabiztosítTPénztÍrÚjpesten un.
''rendelŐintézetet.,hozott létre a
járulékáta munkaadók
tegsegélyezés
frzették.
pénzténtagok
számara.
A Bethlen féle konszolidáció fo.
, Ezt mege|özóen már miikodott az
lyaman került sor az |928. éü 40.
Ujpesti IpmtesttiletBetegsegé|yező

valamint helyt vallalati bePét:a:tátra,
is; íry a Ma.
tegsegélyezópétlztérak
gym Pamutipar Rt. PénztÁra( 204
férfi,406 nő, egytitt610 taggal) va.
lamint WolfrrerGyula ésTársa BŐr.
PénztÍra( 425
wéraBetegsegé|yező
férfi,74 no, együtt 499 tagga|).
Ezeknek az |906. évi adatoknak
az egészmegyébenoszértelmében
szesen 15 betegsegé|yezőpénztár
volt 10.910tag|étszammal.
AZ, l\rpád int 46, sz. a|attlétesült
Újpesti Rendelőintézeta legkezdet.
legesebbmódon kezdte meg műköery eredetileglakóház céljara
dését,
nedvesfalu,
szolgálÓ, alápncézetlen,
sziik épület néhany helyiségében,
ahol Összezsúfolva,egymást váltva
1l féle ( majd késŐbb9, mert az
l920.as évekbena fertőző - tÍidőés
nemibetegrendeléstsikerült kitelepí.
mtiködött.
teni ) szakrendelés
Újpest számban egyre gyarapodó
tarsadalmaebbena mindenhigiéniát
nélkulozŐ, kényelrnetlen,minimális
ellátott rendelŐin.
szakfelszereléssel
tézetbenjuthatott csak szakorvosi
kezeléshez.Ez az állapot 1950-ig
tartott,amikorrafelépiilta hétemele.
tes Szakorvosi Rendelointézet.
Simonoüts Istvan az Arpid úti rendelŐről a kÖvetkezŐketfia. "...AZ
oTI hagyomanyainakmegfelelöen,a
pestktrnyéki varosokban szakorvosi
rendelőtnem létesített.
Egy naryon nyomoruságos oTI
rendelŐmiikÖdÖttaz Arpádift 46. sz.
alatt, közel a ktilső Váci ilthoz, az
Ebun. ''Szabó patika'' épuletében.
ben az udvarban néhanyfoldszintes
szobábanvolt a rendelö az oTI bete.
gek számára. A ryermekryTgyászati
és ttidőryrryászati rendelés két

egymás melletti szobában volt. Fe.
lulüzsgálat alkalmáva| a betegek az
utcarr voltak kénytelenekvarakoani,
kitéveaz időjérásártalmainak.''
Az 1908. év végéna budapesti
Kerületi Munkasbiáosító Pénúar
attal létestiltÚjpesti Rendelőben 9
orvos 27.332 betegetkezelt. Ug,Y*ebbenaz évben,Rakospalota. Ujfa.
luban4 oryos,5.689betegetlátottel.
A Munkas Betegsegé|yező P érr.táÍ
kÖrzetiorvosi szolgalatiitaz 19l0-es
években10; 1934.ben14 |945-ben
1ó körzeti orvos látta el. Rajtuk kívül
a Posta' a MÁv, a Hajóspénztár1 1 oryost,a MABI 3, u OTBA 2 orvost foglalkozlatott.
A korzeti orvosok magánlakásukon, magánrendelojiikben,asszisztencia nélktil, sajrítfelszerelésükkel
végeáékmunkájukat.Altalában napi
egy irát fordítottaka jérő betegek
e||átásiraés szükségszerintíidőt a
fekvőbetegekellátására'A biáosítot.
tak száma ery orvosi kÖrzetben
a 4.000ffit.
meghaladta
A\Z,t947. október 15.i képüselő.
testtileti ülés hozott batitrozatotaZ
oTI részéreátadandó snnhÍtrte|ek
üryébenÚjpesten.,'Végbatarozat,.
bocsátahak a
AZ oTI rendelkezésere
17.701kig. - 1'77KSY I 1947.sz.
hatirozata alaPjan a 3626, 3627,
3628 és3ó29 helyrajzi sz{lműingat
lanok. ( Dózsa György út 28.,
Dessefu u. l . 3. és a Szent Imre
hercegút3. )
Megokolas: a 3 évesterv felvette
p.ogramjaUaaz orszitgegyik legnaryobb iparvarosaban rendelőintézet
létesítését.''
SzakfelépÍilt
Az |949, évvégére
orvosi Rendelőintézet|950. február
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1-énkezdtemeg műkÖdését
aDőzsa
GyÖrgyút30. szÍtmalatti hétemeletes, igen impozans' kitiinően felsze.
relt épületben.
A 90 munkahelyes szakrendelő
beíndulása{iltal Úipest - a későbbi
IV. keriilet- a főváros egészségügyi.
leg legobbarrellátottkerületelett.
A IV. kertilet megalakulásautiín
1950.októberl3-i VB - ülésa kerü.
let egészségugyr
helyzetétméltafuaa
szakrendelőről a kovetkezőkben
számoltbe': ''A SzakrendelőIntézet
1949.benépültésmar 1950'februiír
havábanmegkezdtemiikodését.
Az épiiletetés a benne műkÖdő 49
szakrendelŐt,továbbá a 36 ágyas
bajmegállapítiosztályt a legkorsze.
níbb kÖvetelményeknek
megfelelően
szereltékfel.
A rendelŐlntézet
feladata:a kerület
járT
biztosított
beteg lakosságiirrak
teljes orvosi ellátása. Munkájukhoz
szorosan kapcsolódik a korzeti or.
vosi, akarzeti szakorvosiésaz uze-

l9

morvosi szolgálat. Hatósugaranem.
csak a IV. kertiletreterjedki, hanem
a XV' kertiletre'valaminta váci kerület egy részére
is. A Rendelőintézet
3.000.esbetegforgalcmralett beállítva.
Ma mar ezt a létsziímotlényegesen tÚrlhaladtuk.A napi átlag 3.800
kÖrül mozog' Vannak napok, amikor
5.000 beteg fordul meg aZ Intézet.
ben.
A IV. kertiletbenjelenleg 32.618
bíáosítotttag van' A biáosítointézetek egyesítése
utan a kerületet 31
korzetre osztottiíkbe, ahol ery kor.
zetreát|ag1.032biztosított
tagesik.
A 31 körzetből jelenleg csak 23
kÖrzetvan bettltve, ami a minőségi
munka rovásara vezet. Tervbe vetttik
6 . 7 kÓrzeti rendelő létesítését,
ket.
tős célbil: al csikkenteni foglák
mind a kÖrzetiorvosok'mind a szak.
rendelő ntézettulterhelését;
b/ javít.
jek a betegekminőségr
ellátását.''

III. Az egészségügtli
ellótós rendszere Ú1.pestg,lóraiban ésiizemeiben
HazÍnkbana II. világháboru előtti
időben szervezettüzemegészségligy.
ről nem lehetettbeszélni.
Minden minisztériummaga nténe
munkaügyi kérdéseit' osszefogó
szerv nem volt, a gyárak kérésére
ery - egy esetbenún.felvételelŐtti
vizsgálatotvégeztek.Mai értelemben
vett iizemoryossem létezett.A váLLalati társpén
z1áÍ
ak rendelŐinekorvosai
tekintettékmagukat ennek, holott a
munkájuk majdnem kizárólagosan
csak gyóryítójellegu volt.

1945-benaz Orvos Szakszervezet
a dolgozók jobb egészségtigyi
eL|átásának biztosításáramegindítottaaz
üzemorvosíhálizat kíépítését.
t945
őszen a Népjiléti Minisztérium tii.
mogatásáva|az orvos Szakszervezet
megindította M elsŐ üzemorvosi
tanfolyamot, melyen ÚjpestrŐl két
orvosvett résá.
Hasonli tanfolyam volt később
1947148,1948149-ben
is. Ezekkel a
tanfolyamokkalegyidejűlegaz orvos
SzakszervezetIJzemi - Orvosi Szak-
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Pannónia Szőrmeryarbanegy orvos
csoportot szeMezett,amely az iJlzemi
mtiködÖtt. Az Egyestilt Izzoban egy
orvosi há|őzatl95l. május l.én tör.
téntállamosításáigaz vzemorvosok
ryarorvos volt, valamint nőgyogyászati szakrendelés.A Chinoin Gyár.
eryetlen osszefogó, irányítÓ Szerve
ban' a LáEélÍés offirer gymban is
volt.
e$.v.e$} gyarorvosmtiktdÖtt.
1950.januar l-én megalakultaz
A gyarakat,ipartelePeket,tizemeországos MunkaegészségiiryiInté.
zet, amely munkaegészségürytink ket a hatósági orvosok kotelesek
voltak évenkéntkét alkalommal el.
fudomanyos- gyakorlatiintézetelett.
lenőrizni. Rendkívtilfontosakvoltak
Az uzemorvosihá|azat 1951. május
szempontjából
a trachoma védekezés
l-én történtallamosításaita az ize.
végzettüzs.
men belül az
galatok, meegészségügyi
lyek által leellátás és az
hetővévák a
egészségtiryi
trachomások
iranyítás aZ
elküJonítése
tizemi orvos
és gyógyke.
feladata.
zelése.1922Üzemi orvo.
1930kÖzotta
sa volt minvarosi orvoden legalább
sok az iJrze500 ftzíkaí
mekben
dolgozót
1.148 ellenfoglalkoáati
orzéstvégeztermelŐüzem.
tek és 318
nek, valaMtitétaz |91a-esévekben
trachoma
mint azakesetettártakfel.
nak az tizemeknek,amelyekneklétA Nagy - Budapesthez történt
szélma500.na1kisebb volt, de az
csatoliistkovetŐena Bp. IV. kenileti
ktiltntsen ártalmasakés
egészségre
Tanács VB. tilés napirendje1950.
elígy alaposabborvosegészségügyl
oktober 13-íin.a kerület üzem.
látást igényeltek.
helyzetét méltafuaa
egészségtigyi
Ujpestenmar a kétháboru kozott
meg:
kivetkezŐket ií{lapÍtotta
sok üzem. sőt hivatal is tartott ún.
''A
keriiletbenlévó 50 naryobb és44
üzemorvost' akiknek feladata szinte
kisebb ipari tiaemkÖáil osszesen32
k'tzérő|agosan
a vényírásvolt éscsak
üzem van tieemorvosirendelŐvelelryógyítássalfoglakozott.Igy műko|áNa. A 32 tizembenÖsszesen40
dott vállalati társpénztara Maryar
orvosműkodik.
Pamutiparban.2 ryarorvossal,
(belgyÓgyászati, sebészetí,gégészeti, A 40 tizemorvoskoztil csak 12 orvosnak van üzemorvosi képesítése.
or.
nő.ryóryászatt szakrendeléssel).
Igen fontos,hogy a jovőben minden
vosi ellátásavolt a WolfrrerBőrgyar.
üzemorvos feltétlenül rendelkezzék
nak, ahol ery oryos dolgozott. A

ezen
üzemoryosi szakképzettséggel,
felül megfelelŐ ríltalanostapasztala.
tokkal is bírniakell. A csak valamely
rendel.
ki'ilÖnlegesszakképesítéssel
kező orvosok fenti munkaranem bi.
zonyulnakteljesenmegfelelőnek.
A kibővített,sokirárryirtisztiorvosi
munkakor nem ad lehetőségetarra,
hogy kéttisáiorvos minőségiszempontbÓl meglyugtati mÓdon végez-

hesse el a kerületi viszonylatbanje.
lentŐs számú üzemek folyamatos,
egészségügyi ellenőrzo wzs gá|atailt.
Az ipai üzemek nagy száma ( 94
ipari uzem ) ésaz azokbanfoglalkoz.
tatott dolgozók érdekemegköveteli
az e\air1r.tál
ryakoribb ellenőrző üzsgálatokat és az eryes tizemekben
felmert'itő problémákkal vall foko.
zottabbfogla1kozást.''

műkÖdése
IV. Az ujpestikórházak ésmás egészségügiintézmények
Egyetemi Szociálpolitikai Intézet.- ( Újpest Erkel u. 2ó. )
Pekanovich István' a tbc elleni
küzdelem kíváli harcosa, az intézet
munkatarsaírja:''AmikorMagyaror.
szág tuberkolozisviszonyairól beszé.
lünk, bármennyireneheztinlaeesik is
rámutatnía szomorúvalóságra,Ínégsem lehet elhallgatni,hory hazátk a
tuberkolozishalálozásterénaz egész
világ kulturnemzeteinek
élén
halad.
... Tulajdonképpena fuberkolozis
kérdéspuncfum saliense:az anyag;
kérdés.
Hogy a tuberkolozisfertŐzés
útjanteded, legfókéntemberrŐlemberre, s hogy a legÍöbb új megbete.
gedésa beteglakó. éshálótársai koziil éskÓzvetlen környezetébőlkeri'il
ki, ez ma már kozismert.Nem ke.
vésbé ismeretes az ís, hogy a
tuberkolozistKoch Róbert lakásbe.
fogta fel. Ugyancsak altategségnek
lánosantudott,hogyjoggal nevezhet.
jtik tápla|kozási megbetegedésnek
is."
A tbc, - Morbus Hungaricus
amely az ország munkás és parasá

rétegeibŐlszedte áldozatainak nagy
részét,
UjpestenkÍilÖntsenelterjedt'
Ehhez sajnosmindenfeltételannyira
adottvolt, hogy Újpesten a gtimőkir
halálozás a budapesti és országos
1913 - 1915.
átlagotis meghaladta.
ben példau|az országostbc. mortalitás harmincery tizene|ék volt,
ugyanakkor Ujpesten ttvenegY
tízenelék'A tuberkoloziselleni ktizdelemhívtaéletreÚjpestena Főiskolai SzocíálisTelepet,|9l2.ben,Kór.
olyi Lószló gróf ésUjpest városa ál.
telken az Erkel uttal adomiínyozott
ca L6. szélmalatt,Korb Flóris műetervei alap.
gyetemitaÍLá!Í
műépítész
jan. Igazgatojadr. Erődy .Harrach
Kozgazdaságtudomanyi
Béla a
Egyetem nyilvános rendes tanára,
helyettese dr. Hilscher Rezső egyetemi magantaniirvolt.
Az Intézet a magyar settlement
volt haziínkban,ésígy
megtestesítője
feladatának tekintette a rászorulik
ésközvetlen megsegítéintézrrényes
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Értesítő
Újpesti ttelyttirténeti

sét a szociálpolitikai munka á|ta|.
inEnnek az elvnek értelmébert,,az
tézrnényneka munkás és általában
szegényebbnéposztályokáltal lakott
városrészekbenkell mintegy letele.
pednie:( to . settle), hogy a szegény
nép' mint jóbarátot, mint jó szom.
szédotmindig kTnnyen igénybeve.
hesse,ésaz Intézetmunkatarsaiis a
szegénynépnekminden üryében .
lehes.
bajában ktnnyen segítségére
senek."
Az Intézetbenfolyó szocialpoliti
kai muÍrkamagvÍttaz a tudományos
és gyakorlati munka képezte,mely
1905-benKolozsvarott indult el az
Erdélyi Múzeum Eryesület Jog és
átTarsadalomtudomanyiSzakosúáLy
az
Itt
nak megalakulasával.
jogászok és a tarsadalmi
erdélyrészi
foglalkozó szakemberek
kérdésekkel
tömörtiltek' ésa kozos munka során
kiváló eredményekszülettek. MaÍ
harom éwel a megalakulás után
1908.ban- az iskolan kívüli oktatás
kolozsvári szervezete,a néphivatal,a
fiatalkoruak Partfogó Egyesülete,
valaminta Tüdőgondozójeleáe úttö.
rŐ munkásságukat.
AZ eryes szociátis intéznények
munkájaközben jelentkezŐ kÖlcson.
kialakítot.
hatások mar 1909 végére
tiil<az intézrrényekerységesítésének
amit a külftldi ( an.
sztikségességét,
gol, német)settlement tapaszta|atai
igazoltak. A szocia]ísmozgalom és
az abból táplá|kozo szociálpolitikai
intézrrényekktzponti telephelyéül
Budapestetjelölték ki. EZt részbenaz
itt élő nagysámú munkáslakosság
indokolta, másrészta legintenzívebb
és legszélesebbkÖrii tarsadalomfu.
domanyi oktatas a budapesti eryete-
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meken és főiskolákon folyt, ryi u
intézrrénymunkáját nagyban seglthette. A budapestifoiskolai ifiúság
nagyobbcsoportjaimar ekkor erŐsen
szervezkedtek - a tanulmanYaikat
ki:gészítő. szociális munkara. Így
számítanilehetettarra, hogy az itttémagukéváteszik és
zet céL7<ltlzéseit
munkájátsegítenifogiak.
Íry jott létrea Főiskolai Szocialis
Telép Budapest legnagyobb ipari
elővarosában, Újpesten. Zavartalan
munkáját csak a háboru után kezd.
hettemeg. A Kbzgazdaságtudományi
|920-ban'a FŐisko.
Kar létesítésekor
lai Szociális Telep igazgaiÓ Tanácsa
az Intézetetés az abban szewezet
szociálpolítikai munkát felajánlotta
az egyetemnek,és abba önálló ala.
pítvanyként'- mint akozgazdaság.
iuoi e' szocialpolitikaitanszékeknek
- Szervesenbekapcsolódott.
intézete,
Ettöl fogva mint Egyetemi Szociálpolitikai Intézet végezteszociális
nevelŐéskutatómunkáját.
FŐ feladatánaktekintette:
1. A szocíálpolitikai,szociálhígiéniai,
nevelésügyi és munkásvédelmi
és olyan
egyesítését
intézrnények
egységesvezetésimódszerek bizaz
tosítasát,amelyek segítségével
arra raszoruló osztáyok számaraa
közvetlen ésmaximalis segítséget
kepesmegadni.
2. A ktilonbozŐ munkak kapcsan
nyert adatok, tények ryíijtését'
a toés értékesítését
rendezését
ésfeladatoksovábbi célkitúzések
rarr,valamint az e|érteredmények
fudományos és nép.
ismertetését
szerii kiadvanYokban.
3. Feladatavolt az elméletiésa rya-

korlati tapasztalatok,tényekbirto.
kában meghataroni a tarsadalom
nevelésénekáltaliános alapelveit,
továbbá azokat az egységesés
egyetemesszempontokat,melyeknek a tarsadalmimunkásokképzé.
sében. ami eddig a javarészta dilettantizmuson
nyugodott.a jovő.
ben érvényesülni
kell.
Az Intézetmunkáját harom osz.
tzily |átta el: a népegészségugyi'
népmiivelési
és népvédelmi
osztály'
A Népegészségiigyi
osztályt - mely.
nek vezetóje dr. Somog,;iZsigmond
volt - a szociális egészségugyl
vonatkoások vizsgálatwaszervezték.
Fel.
adatavolt a népbetegségek
elleni in.
tézményes
küzdelem a gyógyító or.
vosi és szociálhigiénás
munka á|ta|,
valamint az ekÖzbentalalt eredmé.
nyek és megfigyelésektovábbi elő.
mozdításaérdekében.
Az osztaly létesülésébena settlement gondolat
erejenyilatkozottmeg. A mozgalom
egyik cél1augyanis az vo|t, hogy a
szegényebb
néposztalylakta vidéke.
ket olyan intézrrényekkellássa el,
amelyek a hatóságokktilonbozÓ ká.
nyű biinyzó tevékenységét
pótoljiik,
vaw a meglévőketkiegészítik.. A
népbetegségekkel
való rendszeres
foglalkozás aZ Intézetkeletkezése
idejénhazankbanmégmajdnemis.
meretlenfogalomvolt.
Tüdőbeteggondozócsak Budapesten ésKolozsviárottműkÖdott'utóbbi
helyen is a settlementgondolatszervezte azt meg A venereásbeteggon.
dozás esznéjét aZ Intézettel
egyidŐben Németországban vetették
fel elsŐként.
A settlementjellegnek így az osz.
tály funkciója teljesenmegfelelt'mi.

vel biztosítottaezen az elhanyagolt
tertileten a szocíalís egészségtigyi
munkakíbontako
zását ésmegvalisulását.
A gondozók munkájában ésazok.
nak tÖkéletesítésében
nagy lépést
jelentettaz Intézetésaz oTI közott
mely a Tü.
létrejöttmunkakozÓsség,
dőgondozóvonalán mér|926. május
26-én,a Nemibeteggondozóvonalan
pedig 1928januarl-énlépettéletbe.
A munkakozösségcéljaaz volt . itt
szinténa settlementeI jutott érvény.
re, - hogy a tbc ésa nemibetegségek
- mint fertóző betegségek. elleni
krizdelem egyforman kiterjedjen a
pénúinbetegekreésa nem pénrtár1
szegényekre,amit a két betegség
fertózi és idült jellege alaposanin.
dokolt.
1920-ban a Szocialis Telepen
ttidőbeteggondozó,
nemibeteggondozó,rtntgen labora.
tirium, orvosi laboratTríum,
l92| -től
onálló VegyvizsgalóAllomás, |923.
tll on . torok . gége. ful rendelés
műkodott.
Az Intézet tekintélyes betegfor.
galmatbonyolított:D2a-ban 2.066,
1925-ben37.248,I 928-ban194.030,
|932.ben233.622kezeléstvégeztek.
Az újpestiekenkívtil elláttríka kör.
nyékbetegeitis. Így a TBC gondo.
zőban évenkéntBudapestről 80
l20, FótróI25 .60, PestujhelyrŐl
30
. 50, Vácról 2a . 30, Rákosszenfmi.
hályról |5 - 20, DunakeszirŐl10 - 15
újbetegetkezeltek.A rákospalotaiak
tulnyomó tobbségét
itt láttak e|, igy
|920 -,1928kozÖtt4607tbc-s beteg
kapottkezelést.
A Népegészségtigyi
osáaly műkcidésének
legfontosabbága a tbc .

elleni ktizdelemvolt.
Kimutatták, hogy a tbc a nyomor
betegsége;
amely elsősorbana rosz.
lakásokszul táplált, egészségtelen
ban lakó, ipari munkások kÖrébŐl
szedi Íldozatait.Az Intézetttidőbeteg
- gondozójában|920.tÓ| 1928végéig
tsszesen 20.465 eryén jelentkezett
vizsgétlatra.
A jelentkezők lakhely szerinti
megoszlása a kovetkező: újpesti
14.117, rákospalotai4.607, vidéki
|.74| személy.
jelentke.
Az |920. 28.asévekben
zŐk kozul tbc.svolt 10.822személy.
A kozolt adatokból |áthato,hogy
|920 és 1928 kozott Ujpest kb.
57.000fŐnyt lakosságábil25 o/o,dzaz I4.117 egyénjelentkezettüzsgá.
|atraa TBC Gondozóban.
( 7.|17
Minden másodikegyénnél
meg tbc.t.
személynél
) állapítottak
Ebből 12 % ipari munkás,volt.
Ujpes.
Feldolgoztaka tbc tededését
csoportosítva.A
ten lakóhéuanként
üzsgalatok rávilágítottaka tbc és a
Az
lakásviszonyok Összefiiggésére.
2'568
L928. év végéigmegvizsgÍL|t
lakás volt
lakás koziil: egészségÍelen
o/a-a.
613,vagyisa lakások}4
masik
Az Intézettevékenységének
a
fontos
területe
igen
elleni harc volt. Ezt.
nemibetegségek
nagy
ktilönosen índokoltaa betegség
továbbá népesedéspotiti.
elterjedése,
kai jelentősége,mely a születések
ésaz élet.
számanakcsÖkkenésében
tartam megrtüdülésébennyilvánult
meg. Kimutattak a nemibetegségek
terjedéseésa szociálpolitikaitényezők kapcsolatát.
AZ Intézet nemibeteggondozo.
jában |920 - |928 kozott 8.247

eryénjelentkezettvirzsgálatra.
Nemek szerintimegoszlása követke.
ző volt:férfi5.567,nő 2.680.A lak.
hely szerinti megoszlást tekinfve:
Újpesten lakott 7.L1,7személy,Rá,792idéken lakott338.
kospalotán
A Nemibeteggondozómunkájának
fibterületeia kovetkezőkvoltak:
|. a jelentkezők megvizsgálása,a
betegekfelkutatása:
2 győgykezelésfolytatása a gyigyulásig:
3. családtagokvédelme:
4. hazasságftotéselőtti vizsgalatok,
tanácsadas:
5. felülágosításéspropagandamun.
ka.
A venereásbetegekgyigyításátaz
Eryetemi Szociálpolitikai Intézet
mellett a Teleia újpestifiókintézete
|átta e|, mely' |928 szeptemberében
alakult.A betegekszátmaévente300
.400 újbetegközott ingadozott.Mi.
vel egy . egy beteghosszaskikezelé.
teffe,hogy 20 - 30 .
se sziikségessé
szor is felkeresseazIntézetet'akeze.
évente6 . 7.000 kozott
lésekszétma
váltakozott.Az intézetnek5 orvosa
volt' a vezető ffiorvosi teendőketdr.
Kertés:Gé:a|áttze|,
Az EgyetemiSzociálpolitikaiIntézet Nemibeteggondozojinak feladata
volt a venereás megbetegedéseken
kívül a bőóetegségekkezeléseis.
Újpesten igen fejlett volt az asztalos ésbŐripar' melyeknéla bőrfertŐ.
zések szÍtmaigen magas. Az ípan
munkások szÍma 1928.banmintegy
n.50a fŐ és 2,400 tanoncvolt. A
üzsgálatok azt mutaffiik' hogy az
összes ekcémak67 oÁ-aésaz tsszes
78 o/o-aaz ipari fog.
bŐrbetegségek
lalkozásokból eredt.Az összlakosság
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évi ekcémamorbiditása 13,l o/o-ot
mutatott.
Az EgyetemiSzociálpolitikaiIntézet végezteaz t$pestiiskolak bőrbetegeinek kezelésétis. Az l928.as
évben 6,2a0 gyereket vizsgráltak
ffieg,24újpestielemiéspolgariisko.
la valamennyitanulóját.
Az Eryetemi SzocialpolitikaiInté.
zetben ezenkívtil o1T. ftil . gége.
torok rendelés'orvosi laboratórium
ésröntgen laboratóriummiikÖdott'
A népegészségtigy
érdekeitképüselteaz 1921-benlétrehozott
Önálló
Vegyvrzsgali Állomás, melynek

25

el.ődjeaz |9l6.ban létestiltOrszágos
Chemiai IntézetÚjpesti kirendeltsége
volt. Az Állomáson ]:9za. 1928kö.
zttt 10.315míntatvizsgáltak,a rajfuk végzettmeghatarozások szélma
89.185volt.
A háboru utan mindkétGondozó
szinte azomtal megkezdte miiködé.
sét. igen sok kÖzgyulésihatirozat
a|apjana varos jelentős összegeket
biztosította Gondozik széméra.
KtilÖnosen sokat fordítottak a
gy Ógyításara,melyet
nemíbetegségek
''újnépbetegség''
néwelillettek.

'?

JókaÍutcai Tiidőbeteggondozó( Újpest, Jókai út1 .3. )
Tuberku|ózis Telep. ésGyógyiskoh (ÚjpestoBaross u. 1'05.)
A tbc - elleni ktizdelem - az Országos Szociálpolitikai Intézetmellett . igenjelentős szerepettoltottbe
M országos Tüdőbetegszanatórium
Egyesületújpestifiókja, mely L923.
ban létesulta Jókaí utcában, a mai
Gyermekszak.rendelő helyén. ''A
haladó polgari pártok varosházi csoportjai ( Kossuth Párt, Dernokrata
Part ) segítették,
de igazi támogatója
a szervezettmunkásság, a szociáldemokratak voltak. Őt< szereztéka
meginduláshoz szükséges néhany
szerénybútortis. A röntgenüzsgála.
tokat kezdetbenGórdi Jenő foorvos
kozeli magánrendelőjében,
az ó ké.
sztilékévelvégezték.
Az érdeklődés
napril naprafokozódott,a forgalom
gyorsanemelkedett.AZ Intézetfejlődésébennagy fordulatot jelentett,
amikor 1926-bana Gondozó bekap.
csolidott az országos Tüdőbeteg

Szanatirium szervezetébe,
mint annak újpestifiókja, ily módon a helyi
twnogatástaz állam is nÖvelte.
A Jókai utcai TiidŐbeteggondozi
ígazgatoja dr. Górdi Jenő kiváli
szervezőképességével,
hallatlanktiz.
deni fudássaléshivatástudattalmeg.
aldottembervolt. Tudomanyos
gyakorlati és humanistattrekvései.
nek megnyertenemcsak a felettes
hivatalos szervek, hanem a tarsadalom minden rétegének
támogatását
is. Ez a kapcsolatazokkal, akik orvosi segítségét
igénybeveffék,hilonösen bensőségessévÍút, és a
''szegénybetegek orvosa'' minden
kitÍintetésénél
becsesebb ''epitheon
ornansát''
.tbc szereztemeg sziirnara.
A
elleni kÍizdolemb
en Górdi
nemcsak intenzívés tudornárryosan
jil nnegalapozott
munkásságotfoly'ta.
toff, hanem merészenú.iított.Ilyen
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tokon. Ezen kívul a nem tbc.s, de
voltak:
újításai
eryéb betegségbenszenvedő gyer.
Friedmann vaccina alkalmazása, a
mekelaől is gondoskodott.
eléréseszem.
tbc - elleni védeffség
éNágytaA sovány,rosszul táplétht,
pondából; az éLő,de nem pathogen
gyelmekekrészére
lan ésvérszegény
baktériumttrzsekvédŐoltáskéntvali
m]gszerveztea tej . kvarc akciót. Ez
alkalmazása.
abban á||t' hogy éventekb. l.000
A betegekrendszereséskövetke.
ilyen gyennek részéretobb tlzezer
zetes felkutatása sziirőüzsgálatok
liter tejet juttatott úry, hory azt a
segítségével.
koz.
kanyításávall933-ban - elsŐként
ryermekek kvarc - fénykezelés
ben fogyasáottak el. Ery gyermek
Magyarországon. elvégeáé.k
ery vá.
ery kurában 10 - 20 kvarc - fenyke.
Ujpest kb.
ros reprezentatív
szÍirését.
zeléstés uryanekkor 3 - 6 liter ji
60.000 főnyi lakosságáb(l|7.406.ot
minőség{iun. Karolyi - fele tejet fo.
vizsgáltak meg (iskola, ivoda, Wfu,
nyaralásíakció stb.).
szerQtethaz
ryasáofi.
''hogy
Az eredményekbámulatosakvol.
Megállapították,
a 7.406
tak. A szív eseteket' dr. Bernonlók
eryén köztil 65 eset környezetére
jelentett,vagylsminden110.
Bélakardíológus,az orÍ. fiil - gége
veszélyt
betegeketdr, NyékiGyÓrgt' majddr.
magát egészségesnek
tartott eryén
Mayer Elemér|áttaeL'
bizonyult ttidŐbajosnak,2.068 eset
A kiszíirtfe|nótttbc-s betegekke.
volt olyan, akik gondoziístésmegfi.
zelésénél
eZ az tntézetakamazta eLgyeléstigényeltek.''
sőkéntMagyarországon|926.banaz
meg a
Nagyjábant o/o-banjeltlték
kezelést.
ambulanspneumothorax
betegségrőlnem fudik ( inaper.
A tbc-s betegek azon csoPortja
cepták) számátÚjpesten. Igazo|tÍka
szÍtmára,amely még'vagy miir nem
sziirővizsgalatokfontosságát, egyéni
igényeltaktívkezelést,de munkaké.
ésepidemiolTgiaiszempontbólegya.
pességét
mégnem nyerte issza, dr.
ránt, eryben megieltltékaú.az lranyt
Górdi Jenő létrehoztaaz ország e|ső
is, ahoryan ezeketaz nappercetákat
Munkatenipiás Gyigyintéze.tét,az
megkozelítőleg
meg is lehettalálnr.
Ujpest Baross u. 105' sz. alatti ún.
Górdi Jenő egyik lényegesújítasa
a ryerrnekek sztirővizsgéúatÍboz Kollar - telepen.
Az Intézetmunkáját,a szíirŐüzs.
kapcsolidott. A ryermekekröntgengálatokkal kapcsolatosújításokat,a
tuberculin kenŐcs
áMlágítással
valamint
munkatenipiajelentőségét,
se$tségével - ttrténŐ sziíréskor
a Kollfu MiHós Gyógymunkatelep
számtalaneryébkóros allapot is fel.
műkodését
Górdi Jenő - Vas Imre.,
színrekerült. Igy országosviszonyc.
Úi utat<a fuberkolizis lektizdésére
latbanésidŐrendbenelŐszÖrbevezet.
1935-ben megielent munkájukban
te, hory a tbc-s eredettŐlvali elkiile. Ennek előszavábanKofektették
lonítés
céljábólszakorvosok,nevezerányi Sóndor professzor többek kÖ.
tesenon. ftil. gégeszakorvos,kar.
''Jil átgon.
zltt a következöket írja:
diológus, ttidŐryTryász és ryermek.
dolt mintát ismertetnek a szerzok,
gy őgyász részvételét
a sziirővizsgala.
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amelya ryakorlatbanfogantésfejlődottazzá' arni.
Az ehhezhasonli mintak szaporí.
tása nagyonkívánatos.... A szerzők
nemjárnak a fellegekben.Gondolata.
ik a gyakorlati munka kozben fogantak meg. E munka modját éseszkt.
zeit a ryakorlati szükségésaz adott
lehetŐségek
szerintválasztottakmeg.
AZértvalt annak eredményeannyira
az élethez alkalmazkodóvá, azért
mutatara olyan élesenrá, ami elérhetőéskellene.''
1935-benmegszünta Gyógymun.
katelep, mert az épületrea varosnak
aZ i,j iskola felépítéséíg
sürgős szuk.
ségevolt.
Az Ujpesti Fiikeryesület azonban
megtett minden előkésztiletetarta,
hogy az éptiletvísszaadásaután a
Gyigymunkatelep ismét megkezdhesseműkÖdését.lzaz időpont is
eljott,az éptiletet
Ujpest varosaviszsza is adta,de kÖzbenaz iskolai szíirésekfelfedeztéka beteg ryermekeket ésezeketaz iskolából . a tÖbbiek
. el is távolítottak.
érdekében
Ok magukazonbanrosszabbhetyzetbejutottak. Elvesáették az isko.
lák védelmét,
a meleg helyiséget,az
iskolai népkonyhákételét,
valósággal
az utcilra kerültek, mert ezek a ryer.
mekek tÖbbnyire a legszegényebb
csa]ádokbTlsziírmaztak.
A gyermekekettehát el kellett he.
lyezni és ezérta visszakapotttelep.
bŐl, melyet kozben iskola részére
átalakítottak, a tbc.s gyermekek
Gyógyiskolája lett Gyógyóvodával
kombinálva.Dr. Gdrdi Jenő érdeme'
hogy a Kollár . telepenez az iskola
létrejott.
jelen.
Az l93?-es évfordulópontot
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tett az tntézet miikÖdésében,dr.
Pesta LószIó tisztiorvos í{a:
''Sikertilt nómi rábeszélésselolyan

munkamegosztástlétesíteni,arnelynek nyoman ttkéletesneklátszÓ és
nem reméltfejlődésífokra vergődÖtt
ttidőgondozásírendszerrőlsziárnolha.
tunk be.
A felnŐttek ttldŐgondozását a
Szociálpolitikai Intézetvégzi
A tbc . elleni ktizdelem a|apját a
gyermekkori felkutató, rostáli és
izo|á|a. győgyttőműktdéstpedigaz
országos TiidŐbeteg Szanatórium
Egyesület, amel1mekkiváló vezetósége,ktilonÖsenpedig főorvosa felismerteenneka munkánaknagy hor.
lehetőségeit
derejét,
ésszépségeit.''

Részleta Gyóryískola |937' éü
miíkodéséről
sziló j elentésből
:
''A Gyógyiskola munkaterápiásin.
témlény, csak aktív gtimőkiros
gyerrnekeketvesz fel, akik tanulásra,
óvoda, iskolalátogatásraalkalmasak.
3.
... A felvettgyermekekkorhatétra
ló év. A Gyógyiskola kezdetben
csak mint napköziotthon miikodott,
ahol a gyermekek reggel 8 orátol
délutan5 iráig tartózkodtak. 1937.
áprilisában megnyitottukaz interná-

tust.

A jelenleglbefogadi képesség
25
bentlakTés65 bejiirT.''
Ettől kezdve Gárdi ésmunkatar.
sai kizárilag ryermekek ryTrykeze.
lését' rehabilitációját végezték.
Évente rendszeresen megvizsgálták
az tsszes tijpesti iskolak és ivodak
nÖvendékeit,megközelítőleg 5.000
gyermeket' Javasolták és gyakorlat.
ban el is végeáéka pedagTgusés
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szor méltatta.,,Szinte mesébeillŐ
óvodás ryermekekkel foglalkozik
hogyan sz€rvezte meg Górdi Jenő,
kttelező vizsgiíLlatát
is.
hogy a Gyógyrskolában azoknak is
Górdi Jenő igazgato. fŐorvos be''Minden
gyermek
biztosítsaa tanítást,akiknek ottho.
számolójából:
nukban a hygiénáséletrnód( lakás,
törzslapot kap, mely magábanfoglal.
ja a ryermek egészségére,
térp|ákozás
fejlŐdésé.
) ugyanbiztosítvavan, de
a rendes iskolai megterheléstmint
re' táplaltságéra,
szociális üszonyaigyóguló, esetleg fertőzaképestbcra vonatkoző adata1t.A torzslap vé.
sek nem bír.
sle kíséri a
jak. Az oszgyermeketaz
tálybil vali
ivodátil
a
kiemelésük
felnőtt korig,
azonban
amikor
az
ajanlatos és
adatokat a
hasutos. mér
Szociálpolíti
a
csak
kai Intézet
prophylaxis
rendelkezéséérdekébenis
re
bocsát. tanulmányi
juk."
idő veszteség
Továbbí
nélktil.
igen
nagy
A mentők
érdeme
reggel
Górdi foor.
''összeszgdik''
vosnak,hogy
A kórház konyháia
a
ezeket
aZ ernyőkép
. szíiréstgyermekeknélMaryaror.
gyermekeketésreggel 9 irÍra bevt.
szik a Gyógyiskolába.ott a gyeÍme.
szágan először o és munkatarsai
kek résztveszneka tanításban,ebé.
valósítottakmeg.Az ernyőkép snl.
den és a délutrínikonepetalásban.
rőberendezést
újpestimunkások tarAZutaBa mentŐk mindannyiukathasadalmimunkábanGórdi Jenő mun.
zaviszik. A mentőkocsi padjain kékáj'ánakmegbecsüléseként,
díjtalanul
nyelnesen 8 - 10 gyermek fer el.
készíteffék.
Altalaban bármi kellett,
Napontatobbkocsi is fordul."
az újpestiszakmunkásokmindig ver.
Az Intézetkivaló orvosi gé$dájá.
sengtek azért,hogy mit tehetnekaz
Intézetért
és gyermekeikérdekében. bő| dr. Bernolók Béla,mint katonaa
II. világháborubanelesett.Dr' Gárdi
A hénilIagkésztilt primitív berendezésseljól érzékelhető
ernyŐfenyképet Jenőt, dr. Ádóm Árpódot, dr. Sóndor
Pólt, dr. Nyéki GyÓrg,lÓt és dr.
nyertek, s mar abban az időben az
SommerJenőt elhurcoltak.Dr. Vas
a
újpestigyermekeksugárterhelését
Imre a későbbiKossuth - díjaskiviíüó
minimumracsÖkkentették.
orvosnak( megbalt1961-ben) hamis
Az
újpesti GyTryiskola és
papírokkalsikerÍiltátvészelniea háGyóryivoda kiemelkedŐ rnűktdését
boruborzalmait.
a korabeli sajti sok.
éseredményeit
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|944. április 14.én dr. Pesta
László avezető nélktilmaradtintézet
k{nyitásáva| dr. Górdi Jenő egylk
munkatarsátdr. Bognár Emilt bíila
meg.
Ekkor kezdődott az tnténrtény
egyik
legnehezebbkorszaka, mely 1946.
augusztus1-igtartofi.
A G;rigyiskola 20 - 25 ottfelejtett
vidékigyermekkivételével
kiürult. A
ttidőbeteg-gondozási
munka,az isko.
lás gyermekeksziirőüzsgáIata . mi.
ve| az iskolak nem mrikodtek- szünetelt.
Az iskolai tanítás megindulása
után szinte azonnal megkezdtékaz
iskolai szúrővizsgálatokat.
Erre nagy
sziikségvolt' mívelkiilönosen megnőtt a tbc-vel ferüíszüt gyermekek
száma, ami a háborus nélkulozések,
az óvóhelyi zsúfoltságés sok más
egyébok miattérthetŐvolt.
AZ L945' augusztusl.i kÖzgyulé.
sendr. Horn Zoltán főorvos indítvá.
nyozta arnbulanciaés btlcsode feláIlítását, valamint az iskolaorvosi
intéznr
ényüsszaállÍtását'
A feladatok végrehajtásara6 tagu
bizottságA feladatokvégreh
ajtásÍra
javasol.
hattagubizoffság kijeltlését
ta.
Az 1945.szeptemberl4-i ktzgyulésen kulonb0zŐ szakbizottságok
alakultak.Ktzttik 6 tag6Iskolaorvosi
Bizottságis, melynekfeladatavolt az
iskolaorvosi hálőzat újrafejlesztése.
Újpest meryei varos |946. éviI. ne.
gvedévesmiikodéséről
szóló jelentés
10.pontjabeszámoltaz Iskolaorvosí
Intémtényről,
mely 1946.marcius1tŐl ismétmegkezdteműködését.
A Gyieylskolában valamivel ké.
sobb indult csak meg a munka,mert

az iskola üresenállÓ hálitermeit a II.
I.JkÍán Hadsereg alakulatai vették
igénybe.Amikor azonbana helyisé.
gek a tbc-s betegekelhelyezésecél.
jából szükségessé
váltak, a katonai
parancsnokságaz épületetkiurítette.
lasgan
A Gyóryiskola betelepítése
megindult. A varos a gyermekek
részére
szükségestej, tojás és hús
adagokatbiztosította,a SvédRádda
Barnennevii segélyakciópedig |946
májusáig a gondozott ryermekeket
láttael.
ebéddel
A munkát a varos vezetŐsége
anyagilag is segítette.Ilyen midon
lehetővévált roüd időn belul a rint.
gen laboratóriumüzembe helyezése.
|945. februarjátil 1945. májusáig
egészUjpesten csak egyetlenrÖnt.
genkésnilék
műktdött; a Jikai utcai
Iskolaüzsgáló Központé. AZ 1945 .
46.os tanévbenmar eleget fudott
tenni aZ tntézetfő feladatanak és
5309óvodás,elemiiskohh éskozépiskolásgyermekné|végezték
el a tbc.
Az eredmény
s sziirővizsgÍflatokat.
szomoruvolt, mert I22, a gyermek
tbc valamely aktívformájábanSZen.
vedŐ gyermeketsziirtek |<t,arni2,31
o/oas aÍaÍrytjelentett.
Felmenilt . szinténországosanelso.
ként- annak a terve is, hogy létre.
hozzékÚjpesten az ország első tti.
dőbetegtanoncotthonát.
1946,augusáusl-éna Jikai utcai
TüdŐgondozó és a Baross utcai
Gyógyiskola állami kezelésbekertilt.
Ezzel az Intézetirj korszaka kezdŐdott el, amely |946. augusztusl.től
Újpestnek Budapesthez va\ő csatolásáig, l950.janurírl.ig tartott.
Az á||artosítás.utan
a két ntéz.
ményvezetését,
nevezetesenaz Úi-
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pesti nnami Ttidőbeteggondozi és
az Újpesti Áilami Gyiryiskola vezetéséta sziímba és fontosságában
megnövekedeff feladatok miatt kü.
lÖnválasztották.
A Gyrgyiskola igazgatőja dr, Vas
ImreKossuth. díjasorvoslett.
Az Újpesti Allami Tüdőgondozi,
vagyis az Újpesti IskolavizsgálÓ
KÖzpont iranltását dr, Bognór Emil
vetteát.
Nagy
mértékben
segítetteebben az időszakban az
Intézetmun.
káját Újpest
vfuosa
és
annak vezetősége,mely
az Intézetet
ezutÍn
is
magáénak
vallotta, mtikodésére
Az
buszkevolt.
Erktlcsileg, anyagilag és orvosi
státuszokkalis támogatta.
A Górdi . féleiskola - .egészség.
üs/i haryomárryoknakmegfelelően
és annak továbbfejlesáésecéljábol
dr. Horn Zoltán városi képviselótestületi tag indítványáraa város képüselŐtesttilete
1946.mfuciusl3-i köz.
gyuléséniskolaorvosi állások bettl.
tésérŐl
határozott.Ennek értelmében
4 keriileti iskolaorvosiés 5 iskola szakorvosi stáfusz anyagl fedezetét
biztosítottákegy évesidötartaÍnÍa.
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A kilenc stáfusra kinevezettorvosok
1946.április l.tŐl kezdtékel miikodésüket'
Ezt az Intézetettartj'ik Magyaror.
szág első iskolai poliklinik ájának.
miikodé.
A szakorvosokeredményes
séhez sztikségessévált az éptilet
bŐvítése.A város a Jikai utcai épületrészazon szétnyátahol a Népjiléti
műkÖdött,
osztríüyés''Ínségkonyha''
bocsátotta.
az Intézetrendelkezésére
Ekkor alakí.
tottak ki a
fogászatot,
szemészetet,
valamint korszeriísítették
a röntgen la.
boraüoriumot.
Intézet
Az
eza
életében
korszak hatalmas menynylgégl és
minŐségiváltozásthozott.
A szűrőüzsgáIatokmellettmár igen nagy
számbanszerepelteka beteggyer.
mekeknélvégzettszakvizsgálatokis'
hogy
Ez aztjelentettelényegében,
ebbenaz időszakban az tntézetaddig
tulnyomórésápreventívjellege megváltozott,s iuonos súllyalszerepelta
jari betegvizsgalatésffikénta betegkezelés'
Ezze| az tntézetpoliklinikai jelleget
öltött, a prevencil melléfelfejlödött a
tenípia.
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Újpest megyeiVáros Kőzk(rháza

!

31

(Városi Kórház, Baross u. 69 .7t.)

Ujpestena tbc mellett - a heveny
fertőző betegségeksorában - első.
kéntkell említenia kolerát, arnelyaz
1910.esévekkÖzepéigszinte állan.
dóan pusztított.
Az első magyffországtr,
kolerajarviíny mely teleptilésünkkeletkezé.
sénekidejévelesett egybe . 1831.
június 13-tól 1832. február 14.ig
szedte á|dozataít'Pest megyébena
kÖzségeklakosságanakmntegy 2%oát ragadta el. Hasonló ariínyban
pusáított országosan is. A 30.as
évek ktizepénaz újra kiújult, ún.
''kiskolera"1836
őszéigtartott.Pest
megyébenariínylagkevésmegbetegedéstörtént.Hasonló volt a helyzet
az 1854 - 55-Ösjárvrínyidejénis,
amely 178,142ember haláIát okozta
az országban,Pesten és Budan sú.
lyos lefolyásúvolt, a Pest kÖnryéki
kÖzségekben
lényegesen
enyhébb.
Az 18ó5 .66.ban fellépőjwvanya
szomszédosRákospalotanjóval erősebbenpusáított,mint Újpesten,ha.
bár itt is kÖveteltahdazatokat.
Újpesten megbetegedett4 férfi, 1 nő' 2
gyerrnek. Elég kis szém mert pl.
Rakospalotán7 férfi,^/nő, 7 gyerek
esettát koleran,18,12- 73.banismét
tamadt a kolera' Másfél év a|att
189.0l7lakoshaltmeg.Pestmegyében 1872.bena jáwány enyhébblefolyású volt és 26a éúdozatot
kÖve.
telt.
A következŐ évbenismétfellán.
golt ésekkor mu 4.720-raemelkedett a halálos áldozatok száma.Ez a
járvany Újpestet elkertilte. Halósz
Geyza a kÖvetkezőketírja:''Járvárry

a környéken:( 1873 ) Legfeltiínőbb,
hogy Uj . Pest ésSorokságnépességri varosokban 1 cholera eset sem
fordult elő, holott' mintha csak Budapest előyiírosai lennénekfolyton
érintkezreka fiŐvaroslakosaival.Ezt
Új - Pest ésSoroksiírpormentestala.
jának sem lehet tulajdonítani,mert
1866-ban itt is elég naw szétmil
megbetegedés
volt''.
Az 1872.73. év|jarvránnyal
kapcsolatosan két intézkedésseltalá|kozhatunk Ú3pest üszonylatában.
Egyikben az alispiínbeszámol,hogy
a kÖzségnekfertŐtlenítés
céIjaravá.
siárolt vasgálic aÍát a 'merye ki.
eryenlítette.Másikban Ujpesten és
Kispesten esetlegesenmegbetegedŐ
egyénekszál|ttásaről torténik ntézkedés.
1883- 84-bena kolerajárvanyigen
erós volt Újpesten,ezértaYác felső.
jarási szolgabíróa kolera elleni intézkedésekmegtételérea kozségi
bírit és a jegyzőt felelŐsségterhe
mellettktteleáe. Ezen rendeletkapcsiínjelenti a községi bíró,hogy 15
mázsa vasgálicot beszerezettés az
eloljaróság- míntilletékes. utasítást
adott, hogy a megvett giirlickÖveta
kÖzségiéptiletekésaz utcák mocsarai fertőtlenítésére
haszráljak.
Eryéb sztikségesnekmutatkozó
óvintézkedések
megtételére
az e|ö|já.
rTság az egészségugyí
bizottság vé.
leményét
kérteki. AZ 1886.banfel.
lépettjárvany enyhébblefolyásúvolt.
A jarvá:nnyalkapcsolatosintézkedéselaől l886-ban a Yác felsőjárási
ffiszolgabírój elentette:

Értesítő
Úioesti Helr,t<lrténeti

''Berendeztetett úry Újpesten,
mint Rakospalotan a netarr átutaző,
vagy hajléktalanbetegek felvételére
krrházi helyiség.Elrendelteteff, hory
az EgészségügyiBizottság á|tal'
ajárrlott orvosszgrek,továbbá fertőt.
lenítőszeris, úry a kÖzségházáná|,
mindig
mint a kÓrház helyiségénél
legyen.''
kéznél
A kolera és a szociális helyzet
összefiiggéseiremar a korai sajtóban
is több utalástalálhatÓ.,,A kolerajarvanyról az orvostudománymar régen
megállapította,hogy elsősorban a
Mindig
szegényemberekbetegsége.
ahol a nyomorés
ott titi fel a fészkét,
piszok egyiitt tanyÍz'k.Rossz táp|ámeghiilésmartalé.
lék,plane éhezés,
járvanynak.''
kul dobjaőket a
terveUjpestenelő.
A kórhazépítés
ször 1870óen mertilt fel, amikor
SzekrényesiJózsef éstársai népgyiilést hívtak össze, amelyen ery
betegápolda felállítását indítvanyoz.
ták úry,hogy mindeningatlaneladá.
soknál ery félpercentdíj szedésével
az érdekeltekonmagukatadóztassak
meg.A képüselőtestiileta díjaksze.
désénekfelsőbbhatósági engedélye.
is kérelmezte,,,
zését
a magarészéről
Ez azonban nem sok eredménnyel
járt, mert a kirhíu mégigen sokií'ig
nem épültfel. Ezt megelŐzőenmár
allandóan fellépő kolerajárvanyok,
valamint tífusz, diftéria, skarlát és
sztikséges.
eryébfertőző betegségek
Igy
sétettéka betegekelktilonítését.
lévőtireséshasznáarég1temetőben
laton kíviil álló, 1840-beaéptiltkápolnát erre a cé|raberendeztékésazt
t.o*ra*enthasaráltak. Újpest
1889.benfoglako.
képüselőtestÍilete
Gyula végrendeletével,
zott Í4tolfuer
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amelyben a kőrhéu létesítésére
2.000'.Ft.ot, a községi iskolanak
1.000, -Ft-ot haryomanYozott,de
mert községi iskola nem volt, úry
hogy mind a 3.000,-Ft-ot
hatÍroúakv
kÓrhaz . alapításrafordítják.A kÓr.
haz mielőbbi felallításaelengedhetet.
lennek bizonyult, mivel az e eé|ra
hasmalt kápolna időközben életveszélyessévalt és teljes felujításra
szorult.
Az 1891. évi szeptember|6.aÍl
tartott képviselőtesttiletiülésen dr.
HédervúrySoma községi orvos interpellalt:''Nehory a jarvényosbe.
tegségekmód nélktil elterjedjenek,
járvanykorlrtén
felállítása sztikségeltetik. A már etőző|egis hasznaltrégi
kápolna épiileteeffe a célrateUesen
alkabnas, csakhogy ennek a teteje
mar oly rossz karbanvan,
helyenként
hogy az eső rajta becsuÍog,sztiksé.
ges volna tehát, hogy ez' naha az
éptiletnem a kÖzségfulajdona,klz.
mielŐbbkij avíttassék.''
ségikoltségen
A képviselŐtesttileta javaslatot
elfogadta, arrlihez hozzájárult az
1892.benfellépőnaw kolerajárvany.
A régi kápolnát helyreállítottakés
jánánykőrház céljaira hasmálták
1896-ig,amikor az esztergomivasút
miattle kellettbontani.Eklétesítése
kor a Baross utcábanbéreltekegy 5
szobábil álló lakast fertŐző betegek
elktilonítésére.
1892.ben iiwinybizottság 1S alakult Újpesten. Munkájukkal es) a z
altaluk hozott hatarozatokkaltÖbb
ülésfoglalkozott.
képüselőtesttileti
Az l910-es újabb kolerajárvany
felléptekor,mivel a Baross utcai lakás semfeleltmeg mar az elktiltnítés
céljainak,Újpest varos képviselŐtes-
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hilete a Zsidi temetőmellett20.000,
. koronakÓltséggelbarakk . szeru,6
épületbőlálló, 50 ágyas járvanykór.
bazat építtetett'
A kórház vezetője a
varosi ügtrvezetőorvos volt, egy, a
korhánbanbent lakó orvos ésharom
ápolónő látta eI a betegeket.Ez a
kirhén 1932.ig mírkÖdÖtt.
Településünkona kolera még
1910. 19l1-benésl913-banis erő.
Sen pusztított.A korabeli újságok
szinte minden száma foglalkozottaz
újpestivíszonyokkal.
Népszava1911' ''Ázsiaíkolera Újpesten.'':''A kolerafészke:a Leiner
fele Enyvgyar. - Egy munkás meghalt,egy másik haldoklik.A hatósági
orvos megállapította:
ázsiai kolera. .
A hatóságtitkolódzik'
..' A kolera fészkemaga a wt!Í,
ar:relyaz enyvkészítéshez
szükséges
hulladékotolaszországból szerzi be.
Ha ehlrez méghozzátessziik,hogy a
gyérbattÖbbszénmunkásdolgozik,
akiknekegy részebentlakó ésa gyér
udvarán egycsomóbanalszik: akkor
teljes nagyságban bontakozik ki
előttiink a veszedelem,ami Újpestet
ésa főviárostfenyegeti.''
- Hasonló cikkek találhatik Újpest
és Vidéke 1911. évi sziímaiban
is:
''KoleraÚjpesten''címszi atatt.
A heveny fertÓző betegségek
kö.
nil egyi klegszámottevőbba hastí.
fusz volt, amely a háboru utani időkígállarrdianfellelhetőÚjpesten.
Emellett gyakorivolt a vörheny, a
vérhas,a diftéria, valamint egyéb
fertŐzésekis . amelynek terjedése
Szorosösszefiiggésbená|lt a telepü.
lésiüszonyokkal ( csatomiízás,
úz.
vezeték),valamínt az élelmiszer
ellenőrzéssel.
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Melly írja: ,AZ 1932. éü adatok
szerint hastífuszgyakoriságaa kor.
nyékenkétszerakkora, mint Buda.
pesten.Meglepően magas hastífusz
morbiditásmutatkozikpéldáulUjpes.
ten l931-ben ( l,2 tízezrelék
), valamint az 1932.es évben ( 2
tizene\ék)' Ilyen magas halálozási
index csak olyan helyen lehetséges,
üszonyok nincsenek
ahol a lrigiénés
^ra."
szilardanmegalapo
AZ oKI által osszeállítottheveny
fertőző morbiditásból,illetve mortali.
tásból bátran levonhatTaz a kovetkökeáetés,hogy a Székesfovárost
zőna rendezése
rülvevő asszonálat1an
halaszthatatlanul
szükséges.''
1918 . 1932 kozott a jáwénykirházbanÖsszesen3.501betegetápoltak, ami átlagéi 269 betegnekfelelt
ffieg, ebből meghalt osszesen 364
(átlagosanévenként
28),ami 10,4oÁos halálozástjelent.
Az igen roSSZszocialis, higiénés
viszonyok kovetkeztébenállandóan
fellépő her'eny fertőzó betegségek,
valamint aZ országos relációban is
kimagasló helyet elfoglaló it1pesti
éshalálozások
tbc.s megbetegedések
szükségessé
tettékúj, korszeru jar.
viinykirhaz felépítését.
A felmérő szemlénaz egészségFodor Kórolyné
üryi osztályrészéről
osztályvezetőésdr' Fadg,,as Gyula
fŐorvos,az épitési
osztá|yképvíseletében pedig Hoffer Mihóly varosí
aka|mazottvett résü,
Megállapították,
hogy''a jelenlegi
járvanykórhiz ilgy fekvése,mint méfolytana kor kÖrete ésberendezése
nem felel meg, mert
vetelményeinek
az ideiglenesjelleggel építetteryes
pavilonok mar oly rossz állapotban
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vannak' hogy azok fenntartásanem
all aranyban az általuk szolgáltatott
céllal.Ezen kívül a férőhelyekszilrna
olyan kevés,hogy aá frltétlenülsza.
porÍtanikell. Mivel azonban a jelenlegi teriileten hely rendelkezésre
nem áll, végülpedig mérajárvany.
kőrházza| szoros kapcsolatban lévő
fertőtlenítőa varos másik végénvan
elhelyezves e kétüzem erységesíté.
se gazdasági szempontbTlfelettébb
kívanatos,ennélfogvaegy naryobb,
fel.
véglegesjellegu jéwénykőrhéa
immaÍtovább nem odázlrati
építése
el."
|926-banÚjpest varos képviselő.
testiileteúry dönlött, hory a Speyerfele amerikai kölcsÖnből 300.000
arany koronát fordít egy újjlarvany.
kőÍhé.zfelépítésére,
egyuttal a minisztériumhoz felte{esaéssel élt,
hogy járuljon hozzá u i,j kirhaz lékÖltségeihez.
A népjóléti
tesítésének
miniszter a korhÍufelállításátenge.
dé|yezte,
a kÖltséghez800.00opengővel hozzá is jarult' A fertőző kÓr.
hÍaésa fertőtlenitontézetfelépítése
cé!ából a varos meryette az újpesti
1885és2856 hrsz. alattésaz újpesti
1837 sz. telekkönyvr betétben2857
hrsz. alatt felvett ingatlanokat a
Barossu. 69 - 71.sz. alatt.
A kŐrházépítési
tervek elkésáté.
sévelJendrassik AWéd miÍépítésá
bíztakmeg. A munka kivitelétaz iúpesti''Eryesült Építőiparosok''
kap.
ták, akik elvallalt feladafukatsikere.
sen oldottákmeg'
|g3z.junius l-énnyíltmeg a kór.
hiu a következő osáályokkal: skar.
|át, tífusz, diftéria,vegyes fertőzo
megfigyelŐés60 ágyas tbc osztály.
lyal, Összesenló5 ággya|.
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helyezték
A kazanhaz épuletében
el a kitház modern mosodáját, a
fertŐtlenít
o lntézetet,tÖmegesfertőtlenítésrealkalmas fiirdőket, betegfel.
vételihelyektil szolgáló boxokat, orvosi tiryeletesszobátésfelvételiiro.
dát. A Népszava L932. éü száma:
''Megnyíltaz országlegkorszeriíbben
felszerelt kőrháza Újpesten'' címmel
részletesinte{útkÖzÖltaz épületrÓl,
a modern felszerelésről,va]amint a
kőrhénat korulvevő rlzsabokrokkal
és fenyőfákkal disntett hatalmas
parlcil.
Dr. Fadgtas Gyula "UjPEst megyei varos kiá<órháza,, cimen |932ben a Magyar Kórhazban sziímoltbe
azi'j létesítményről.
A ttidőosztály főorvosa dr.
DévényiRudolf volt, akí a Szocialműkodő ttidŐbepolitikai Intézetben
teg gondoziva|ésa TüdőbetegSza.
natórium Eryestilettel szorosan
együttműködve miár akkor megva.
lósítottaa ''gondoző- kirházat'', ami
a mai kirhén. gondozói erységnek
felelmeg.
A fertőző osrtá|y vezetője a meg.
nyitáskor a nemzetkozi hírii dr.
Szirmai Frigtes volt.
A kórhaz 1933-bankerult varosi
pedig
kezelésbe,a kÖzkórhÍzje||eget
enge.
a BM 3ó0128i4l.sz. rendelete
délyeáe.
A kórhaz szer"-ezeti szabÍúyzatá.
nak megalkotasaraa viírosképviselŐtesttilete 1933-banhozott hatÍroza.
jivá.
a szabiíüyrendelet
tot..1933-ban
haryása után a kórhaz mar 200 ágyryal (80 fettőző,64 tbc-s és56 sebé.
szet . belgyTgyászat)működÖtt. AZ
űj igazgatodr. DévényiRudolf megszereztea kÓrbáz részérea kozkór.
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baz je||eget,ami a szegénybetegek
e||áttlsétt
nagymértékben
konnyítette.
Uryanakkor 210-re emelkedett az
( 56 fertőzó,64 tbc, 50
ásyak szétma
bel.,40 sebészet
).
A II' világháburu aLatta kőrhÍrr.
igyekezetta háborusnehézségek
kÖ.
zÖttis a legjobb színvonalmegtartáséra.Áz utolsi időben a kőrhéaat
belövés érte, felszerelési tárgyai,
k attér
bútoraí,
a nagtrrré
szt elveszett.
1945 márciusában a korhéuata
VörÖs Hadseregvette át sebesültés
A kórhaz sebeteg katonái részére.
bészetiés belgyógytszati betegeita
b,lzo|tő.laktanyában,a tbc.s betegeket a Gyógyiskolábarr,a fertŐző betegeketegy Mikszáth Kálrnán utcai
villában helyeztékel. A kőthénigaz.
gató főorvosa és ttidőosáályanak
vezetőjetovábbrais dr. DévényiRudolf volt. A fertőzőosztályvezetését
az igazgatófŐorvos ésa Nemzeti Bi.
zottság megbízásából dr. Darvas
GyÓrg,, vette át, akit egyúttal az
igazgati főorvos helyettesénekne.
veztek ki, majd 1960.tól a kőrhaz
ígazgatifőorvosalett.
A Varosi Kórbáz |946 auguszfu.
sában költöZÖtt üssza eredetiépule.
tébe.Az |946. augusztus19.i ktz.
gyulés jegyzőkonyvéből: ''E|nöki
bejelentések:
2. Az orosz Várospa.
rarrcsnokság kiktildotte Nazikov
kapitany1946'augusztusl-én Íúadta
a varosnak a Szovjet csapatokáltal
elfoglaltújpesti( Barossu. 69 - 7|.)
VarosiKÓrház épületét.''
A kirházban mar elttintették
a há.
borus nyomokat. 1947 elején mar
L60 ággyalmiiködttt. Erre igen nary
sztikségvolt a fertőző betegségek
nagy számamiatt.
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KülönÖsen nagy kiugrást mutataz
1947-eséva hastífuszmegbetegedések terén.Újpest megyei viírosmii.
1947.oktiber 1. és 1948.
kodéséről
marcius 31. kÖzÖttiidőszak jegyzókonyvéből:"t947. október 9-i kezdetteltífuszjarvany tört ki, melynek
okozója az Acsaról behozottés for.
galombakerÍiltfertőzÖtttej volt. 204
megbetegedéstokozott, 5 halálos
kimenetelűvolt. 41.056egyénkapott
tífusz elleni védőoltást.A betegek
kÖZtil29 férfi,|02 nő és73,16 éven
aluli gyermekvolt."
A másik aggodalomraokot adó
juvény a skarlát volt. 1948.ban a
PamutgyáribÖlcsödétjanuar 13 - 2I
megbetegedések
kozott a nagyszétmú
míattbe kellett ztrni,
Az 1950,éü VB tilésegyik jegyzŐkÖnyvéből:"AZ ismertetettada.
tokból kitiinik, hogy a heveny fertő.
zőbetegségek
súlypontjamégmindig
aZ 1948.banfellépettskarlátjáwányon van. Az idei megbetegedések
számaa tavalyihozviszonyifua782.
rőI 544-re csÖkkent,ami részbena
bevezetett penicillin oltásoknak,
részbenaz év folyamanvégrehajtott
kotelezŐ védŐoltásokeredményének
tudhatóbe.
A járvány az utibbi hetekbenismétemelkedőiranytvett országosan,
éssúlypontjaa 3 évkoruliek, továb.
bá a 12 évenfelulíekretevődött át.
Lefolyása enyhe.''A kőrház szervo.
zeti szabályzatanak újraalkotása
1947-benkertilt sor. A varos igen
komoly anyagr fedezetetnyrltjtotta
kórházrak, mellyel ttbb kozeyulési
hatátozatfoglalkozott.A 3 évesterv
900.000,- Ft.ot fordított a kőrhÍn
helyreállításara
ésbŐvítésére.

|94? augusztusábanmegnyílt a
kórhaz kibővített ttidőpaülonja és
ezze| elértéka háboru előtti teljes
árylétszámot. 1948 áprilísában a
fertőzőbetegekosztalyát emeletráépí.
téssel 80 Ítgyta,a tbc.s éptiletet
szintén80 ágyrabővítették.
1950-benakőrháa adataia kovet.
kezők voltak: Agylrétszám 266.
Személyzet:orvos 15, ápoló 43,

megoszlás:
eryéb82. osztÍtyonkénti
be|gylgyészat53 Ítgy,sebészet53
ágy, ttidŐbetegosztaly 80 ágy, fertő.
zőbetegosááIy 80 ágy.
Betegforgalmi adatok: 1949-ben
ápolt betegek száma: 3.479, ebből
gyógyult 2.784,jawlt 533, meghalt
L32.Egy betegreesŐ ápolási nap Ön.
28,-Ft.
koltsége
Ágykihasniúis.87 oÁ."

Gróf Károtyi SándorKőrház ( Ujpest Nyár u. 99.)
A Karolyi Kőrházat grof Kórolyi
alapjan. aki
Istvón végrendelkezése
erTea célra10.000'-Ft-ot haryomá.
nyozott. gróf Kórolyi Sóndor létesí.
teffe. . Ybl MiHós tervei szerint
300.000,.Ft költséggel.
A kÓrhaz a Nyiír u. 99. sz. alatt
másfélhold területen fektidt ésigen
szép kert Övezte.Az 1894. évben
feléptiltkórház 1895áprilisábannyílt
meg. Kezdetben, mint alapífuanyi
kórház műktdött, a nyilvánossági
jogot 1899-benkaptameg.
A klrbéruat60 ágyra tervezték.
ElsŐ igazgatoja dr. Fuchs Ignácz
volt.
A kórhríakezdettÖlfogva ellátta a
kÖrnyezŐ települések betegeit is.
Czoma trja: '' 1895 áprilisában 55
ággya| megnyílt az újpesti Karolyí
Kórhaz. Ez nem csupan,arohamosan
fejlődő és iparosodó Ujpest egész.
Sé$lgylellátasábanjelent nagy eseményt,hanemRákospalotanis, mely
ezálta| fokozottabban kapcsolódik
Az
gythéilőzatéúloz.
Újpest egészségü
1896-osforgalmi évkimutatásasze.
rint a kirházban 373 betegetápoltak,
kÖzülük 44 halt meg. Ezek kÖZtil 19

volt.
személy''idegen''
A ó0 ágyra méretezettkórhaz hamaÍosansziiknek bizonyult. |9l2ben az éptiletmelléúj szárnyat épi
tettekésígy akorhéu150 ágyra bővtilt. Uryanekkor létesültery korsze.
níen felszereltmosoda és filtÓház a
központi ffitésbiáosításara.A sebészeti osáályt új műtővel, elŐkészítővel ésműszerekkelszereltékfel, to.
vábbá röntgen laboratóriumés vizs.
gáli laboratóriumis létesült.Mind.
ezek megvalÓsu|ásadr. Sóndor István sebészfŐorvos; aZ UJ igazgato
koszonhető.
kezdeményezésének
Dr. Sóndor István sebész188l.
ben Temesvifuonszületett. A sif
Karotr.íKóÍhaZ igazgató főorvosa' az
Ujpest . Rákospalotaiorvos Egyesü.
let Elntke, a Maryar Viröskereszt
Ujpesti fiikjának elntke, Pest megye
törvényhatóSas bizottságanak tagia,
a Ftiggetlensegi Kossuth Pármak
évek hosszú során iLt volt elntke,
Pest vármegyetiszteletbelitisztiorvo.
sa. Egyik alapffia éshosszabbideig
elnoke is volt az orvos SzÖvetség.
nek. 1911óta a Karolyi Korhinigu.
gato fiőorvosa, orvosi szaklapok

munkatarsa. orvosi kérdésekben
szaktekintély,
kiváló operatŐr.
Dr. SdndorIstván l91l-től |943.
ig volt a kőrhé.zígazgatőfoorvosa.
KivríLlószaktudásaés szervezokész.
ségefolytan a Karolyí Kórh éa nary
hírnevetszerzett.AkÓrhazi szolgála.
tot az igazgatősebészfŐorvosonkí.
rnil egy osztályosfőorvos, négyalor.
vos, négyrendelő orvos ésegy kór.
hiízíboncoló' tsszesen10 orvoslátta
el. Az első világháboru befejezése
utani évtizedbenharom osáaly mű.
kodott: belgyogyászat,sebészetés
nőgyőgyászat. A sebészetvezetője
dr, Sóndor István ígazgatőffiorvos, a
nőgyigyászatédr. Prokess Antal fő.
orvos volt. A nőgyigyászat késŐbb
az Újpesti Szülőofihóo *egnyítása.
kor 1917.benmegszunt.Ú.1onnan
szeweztekorr - fiil . gégeambulanciát' szemészetí,valamint bőr- és
nemibetegrendelést.További fejlődést jelentett, amikor 1932.ben a
kÓrhaz laboratóriumakiilon osztallyá
alakult dr, Horn Zoltón foorvos veze.
tésével.
1934.benbelső átszewezéssela
belryógyaszati osztaly 82 ágyra bóWft, dr. Farkas Jenő belgyÓgyász
főorvos kányitásáva|.
Az orvosi kar kibővítésével
és az
1936.banfelállítottEKG laboratiri.
ummal kialakult a belgyógyászati
osztály ktilonleges szakmai, kardio.
liEai jellege. Eryidejiileg megíndult
az lJjpest - Rakospalotai orvosok
továbbképzése
is az orvostudományi
Egyesület létesítésével,
melynek el.
noke dr. Sándor István igazgatő főorvoslett.
A kőrhé.zfejlesztésesoran 1935.
ben az eddigi kórhiízépületreúj

szintet emeltekésígy kétemeletessé
vált kirhén ágylétszáma203.ra nőtt.
A sebészeti
ésbelryiryászati osáály
mellett gégészeti
osáaly is létesiilt.
1936-ban alakult a rintgenolTgai
osztály, első Íöorvosa dr. Csia
Lószló vo|t.
A kórhaz tovíbbi fejlődését
meg.
akadá|yozta a II. ülágháboru. A
VorÖshadseregbevonulása utan a
Karolyi Kirhiíz a SvédVÖriskereszt
védnoksége
alá kerult.
A kőrhaz védett iíllapotanak az
vetett véget,hogy marcius végéna
VÖrÖshadsereg
igénybevette a kór.
hiaat, a kőrhaz pedíg- természetesen
betegekke|és32 áewal- áttelepülta
Stefaneumba.
A kórhiíeéptilet visszaadásara
|946 marciusábankerult sor' Újpest
varos |946. III. negyedévimríkc'désérőlkésztiltjegyzőkonyv számoltbe
enől. Ettől kezdve 116 ággyalműko.
dÖtt,még így is 84-gye1kevesebb
ágya volt' mint háboru elŐtt.Ekkor a
korhazteljescsődjétjelentették,
mert
a fenntartó nem tudta finanszírozri
az egyre emelkedő kiadásokat'
Gyóryszerkészletalig, frzető beteg
pedig nem volt. A magas ualca két
szám világít rá: l tabletta chinin
ó4.000,. pengőbe' l
tabletta
ultraseptylpedig |24'0a0,-pengŐbe
kerult.Miitéteketcsak súlyosésstir.
gŐs esetekbenvégeztek.A
klrház
fenntartásanakjelentős része mar
1945.bena varosrahárult. 1946-ban
például12 millii adópengőt'utaltki a
viiros a korhaz segélyezésére.
A
Klírolyi Kőrhént947 végénl90 áry.
ryal műkÖdott,bar a súlyosháborus
karoknakmégekkor is nyomukvolt.
A folyosón kitÖrt üvegu ablakokat
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lehetettlátni.
A kórház betegforgalmaaz évek
során a következőképpen alakult:
1896-ban375 beteg, 189'l-ben444
(Perczel Dezső belügyminiszterje.
lerrtéseaZ oszág kozegészségtiryi
viszonyairól),1920-banl 446, 1925ben 1337,1929-benT781,1930-ban
1973(Ugró adataialapjan),1934.ben
7650 (Melly adataialapjan),1948ban 5413 beteg(Bakács adataia|apjáÍ').
A kórház ágylétszámánakalakulá.
sa: l895.benó0 ágy, l9|2-ben 150,
1925-ben150, 1930-ban150, 1935ben 2A3, 1945-ben 72 (Stefaniumban), 1946-ban I 16, 1947-ben

wa ágy.
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A kórház l949.ben kerult állami
kezelésbe.1950.bena kórhaz adatai
a következŐk voltak: Ágylétszám:
orvos 18, ápoló 28,
203: szeméLyzet:
egyéb50.
osztályonkénti megoszlás: bel78 ágy,
gyogyászat72ágy, sebészet
.
.
fi.il on gége3a ágy, rheumaosztáLy23 ágy;
betegforgalmiadatok:1949-benápolt
betegekszÍtma3880, ebből gyigyult
1945,jawltl699,meghalt112.
1950. szeptemberl-ig ápolt buda.
pesti betegek:2.2,|2,üdéki betegek:
532.
Egy betegreeső ápolási nap onkölt.
27,33Ft.
sége:
Ágykihasnlálási száza|ék:87 a/o.

Új pesti Sz'egényGyermekkó rhán. Árpád Kőzkórház
( Ujpest' Arpád űltl24 - Lz6. )
A szÍnadfordulinÚjpestnek nem
1902-ben
volt méggyermekkÚrhéaa.
Özv. Heil JózseÍné20.000,. korona
értéHi ingatlant hagyomanyozott
szegény gyermekvégrendeletében

kőrhéulétesítésére'
Erre az alapra építve1905. au.
guszfus|6-án dr. Fuchs lgnóc: és
Hőberth Béla kezdeményezésére
megalakultaz '' Ujpesti Szegény
GyermekkrrházEgyesülete'',mely
szel.
célultuzteki, hory a hagyaték
leménekmegfelelően,a társadalom
támogatásávalfelépítsea ryermekkőrházat, Az tsszeryiilt adomá.
nyokból éptiltfel a Lőincz utcában
( F )' melyet1906.deaz elsŐépulet
megnyi.
cemberl6.an tinnepélyesen
toüak.
A kÓrház 1907.bennyilvánosjel.

leget kapott. Ágpetszrlma ekkor 20
gyermekáry volt' A kőrhÍn egyéves
beszámoló évkÖnyvben
műkÖdésérŐl
az,, Igazgatőviúaszünány''jelenté.
sébentobbek kizt a kovetkezők olvashatók:''..' Alig 1 évesfennállá. évbenkórhá.
sunk utiirrmiir az 1,907
zunk kíMritésenek'illetve az ágyak
szama szaporítasanakgondolatával
kellett foglalkomun! s tervbekellett
ygnni ery fertözö betegoszti'|ylétes|
tését.
A rendes betegek ágyÍnakszá50-refelmát mar az 1X)7. évvégén
emelttik, a mrilt élüen pedig kTrhá.
zunk Arpád útirészénafertőző betegek osáályát is felallítothrk,kétszobával 10 ősgyú felszerelve, ilgy
ágyaink létszámajelenleg 60.at tesz
ki..' A kTrház - állami támogatáshiá.
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nyában . allandó anyas nehézségekkel ktizdÖtt,a mi a kiadott évkony.
vekjelentéseibőlvisszattirkrozŐdik.
''Eryedül a ktilft'ldi missziók
adomá.
nyai tettéklehetővé,hogy a kórhá.
zunk kapui be nem zárultak a
beteg
wigp|ásukat kergpŐ''szegény
előtt.
ok tettéklehetővé,
ryermekek''
hogy i.,'azgato ffiorvosunknak rég1
terve és véigya a tuberkolotikus
gyermekekpavilonjáÍIakmegnyitása
a közvetlen megvalTsulásstádiumába
jutott.
A legtermészetesebb
segítő forrás,
melyhez fordulhatniínk,melynek ér.
dekeit legelsősorbanés közvetlenül
szolgáljuk' Újpest városa, hiszen
ápoltjainknak 90 oÁ.át az újpesti
polgiírokgyermekeiképezik.
Az elmúltévben,amikor a vég.
szükségolnyelésselfenyegettekór.
t|élzunkat,
hiába kérttik.Még aragÍt|y
osztály fenntartásáért,kórházunkat
joggal megillető rendesévi szubvencíit sem kaptuk meg. Ha a társada.
lom gazdagsai ftlÖsleg1iüorekcsak
egy kicsi hényadátlöknék oda azok.
nak, kiktől a sors minden örimet
megtagadott,kiknek araszryi életét
nyomorésszenvedéskíséria bolcsŐ
és a koporsT kÖzÖttirÖüd uton, az
emberéletekezreit mentenékmeg a
munkástarsadalomrészére.''
A kőrhÍn igen nehéz helyzetét
mutatjak az éllandósegélykérelmek'
melyekkel több képviselŐtesttileti
ülésfoglalkozott.- Dr. Fuchs lgnócz
főorvos évenkénti
statisztikáiból az is
kitűnik, hogy |907 és 1920 koztitt a
kűrhénbetegforgalmaháromszorosá.
ra növekedett, ami a SzegényGyer.
mekkórhazEgylet vezetőségét
érthe.
tően mégkomolyabbanyagrproblé-

mríkeléállította.
Az 1918.as évekÍőlkezdődően a
kőrhénegyre naryobb aranybanfelnőtt betegek ápolásával is foglalko.
zott, igy gyermekkórházjellegétlas.
san elveszítette.
|922.ben a Korhaz Eryesület
megvásaro|taaz Arpád i|t |24 . |26
szfunűtelket, melyen akkor kétföldszintes épület állt. Ezze| a kirházl
70.re emelkedett.Kü.
áwa/r-szétma
lonalló kis épületbenhelyeztékel a
fertozőbetegeket.- |927.benaz Á,r.
pád úti|oldszinteséptileteklebontása
után a Holland Tarsaságkolcstnével
megkezdtékaz Á'paa iftí,a mai ''A''
föépületépítését.
A Holland Tarsaság
időkrzben beszüntettea kölcsön fo.
lyósítását,s ígyaz épitkezéseket
csak
sok nehézség
|e|alzdése
után fudták
folytatni. A főépület építését
1930
januarJábanfejeztókbe ésI20 ággya|
felszerelveadtak át rendeltetésének.
A foldszintenryeÍmekosztaly,az I.
emeletenbelgyógyászat,a II. emeleten sebészeti osáaly miiködött.
1930.ban a klrhazban dr. Fonyó
Miklós igazgatő ffiorvoson kívül 15
orvos és8 segédorvos,
1 ülági és22
apáca|áttael a betegeket.A 22 klr.
teremben180betegáryfunkcioniíilt.
Az ||Alt éptilet befejezéseutan
hozzÍkezdteka ''B'' épületépítéséhez
ís,de pénzhirinyábanezigen lassan
haladt,ésÚjpest viáros anyagrsegítségéveltudtak csak befejeni az
építkezést
1934.ben.,'A'', ''B'' épti.
letben a földszinten ésaz I. emeleten
szülészet. nrgyőgyászatlétestilt58
ággya|, a II. emeleten csecsemő
gyermekosztálykezdte meg műkÖdé.
sét36 árywal.A krrhríaágy|étszáma
igy 1934-ben 214-re emelkedett.
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1939.ben. mivel akorház tu|nyoml
ttbbségbenmár felnőttek ellátásával
foglalkozott - a SzegényGyermekkőrbán Egylet átalakult és ''Az Új.
pesti Kirhaz Egyesület'' nevet vette
fel, a kőrhé.a
nevétpedig ''Újpest Ár.
-ra vá|toztatta,
pád Ktzk orhén,,
Kivonat az Egyestilet alapszabéilyából:
|, Az Eryestilet alakulása
Az Egyesület eredetileg ''Újpest
Szegény Gyermekkirhaz Egylet''
névenaz |906. évbenalakultmeg
azan célból, hogy a nemes lelkii
néhai Ózv, Heil Józsefué sz.:
Bencsik Borbólának szegény
ryermekekápolásaravégrendeleti.
leg juttatottharyomárryaés több
jótékony emberbarát adomárrya
segítségével,
beteg gyermekekré.
szérekorházatlétesítsen.
2, Az Eryesiilet címe,székhelye'hi.
vatalospecsétje.
A nevezettEgyestilet által eredetileg
20 ággyallétesített''Újpesti
Szegény
Gyermekkorhén",mely fennállásanak
első 8 évébenk'tzuilrag ryermekek
ápolásával foglakozott, azonban mar
24 év Tta . utibb egyre nÖvekedő
számban . kormányhatÓságijóváhagyással felnőtt betegetis ápolt ésma
már 200-at meghaladi ágylétsámmal rendelkezik - ekként régt
kereteiből már régebbenkinŐvén és
az évek folyamán gyermekkrÍbáz
jellegét elvesztvén, a fenntartó
''Ujpesti Szegény Gyermekkirhiáz
Egylet" eddigt címét''Ujpesti Krrház
Egyesület'' címÍe,kÓrházának eddigi
nevét''UjpestiArpád KÖzkÓrhaz''-ra
váItoztatja.Az Egyestilet székhelye:
Újpest, Á'ped ü n6 saám'hivatalos
nyelve magyar' pecsétjekrr alakú
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''Újpest KorhtnEryesület 1905''frlirattal,a fÓliraton belul: ágybanfekvŐ
beteg, mögttte nyitott szárnyu angyal.
3, Az Egyes{iletcélja:mindenjelentkező felnőtt és gyermek betegnek
sztiletésihelyre, lakhelyre és val.
lásra való tekintet nélktil orvosi
ápolásban és ellátasban vali ré.
szesítése,mely célból a.l fekvŐ
klzkőrhÍuat ésb./
betegekrészére
szegénységibizonltvárrnyal bíri
jaró betegekrészére
nyilvanos or.
tartfenn.''
vosi inryen rendelést
A gyermekkórhaze|ső igazgató flor.
vosa dr. Fuchs lgnócz vo|t 1906 .
1929-ig, majd 4u d'. Fonyó Zoltón
|929 . 1940-ig'Erdemeikelismerését
- a kőrház megalapításában
és fej.
. márvany tibp' hirdeti a
lesztésében
kőrhaz előcsarnokában.ot ktvette
dr. orosz Dezső eryetemi magintaniír,ryermekgyőgyász|94a - B47ig, majd dr. Baneth Aladór |947 .
l949-ig ésdr. Szóntó Ldszló belgyigyász|949 . |952.ig.
1939.ben . az Arpád KÓz.kTrhaz
megalakulásaidejéi . az első osz.
tá|yvezetőfőorvosi kar tagiai voltak:
dr. Baneth Aladór belryógyász, dr.
Ú,iglózó Gyula sebész, dr. Fonyó
Zoltónné ryermekryógyász, dr.
Krakovics Miklós orr - fiil - gége,dr.
SemseyZoltón szÍilész. nőgyőgyász,
dr. Wtllu Ernő rlntgen, dr. Lorbert
Leó |abratórium' dr. KelemenEndre
kTrboncnok ffiorvosok. Konzíliárius
ffiorvosok dr. Davidovics József
szemész,dr. Hajós Imre urolTgus,
dr. Fényes Gyula bőrgyrgyász, dr.
Kenáz Jenő ortopédffionros.
fejlŐdé.
A kTrház ágy|étszÁmának
sét a kovetkezö számadatok mutat.
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jak l907-ben20 ryermekáw,1920.
ban 7A, 1930-ban180 ryermek +
felnŐtt ágy, 1934-ben215, 1945-ben
320,l950.ben330 ágy.
Újpesten |945.januarl0-énvéget
érta háboru. Mivel a fŐvaros tÖbbi
részében
a harcok mégnem fejezŐd.
tek be, a bevonulT szovjet csapatok
paÍancsnokságaa sebesültek elhe.
lyezéséreaz arpaa KÖzkirháeat is
igénybevette.A kórhazat ekkor ide.
iglenesen a Petőfi utcai Stefania
Gyermekkőrházbanhelyeztékel, így
1945-bena kőrházi munka minimá.
lisra csökkent.
A háborus eseményekelmúltával
|946 augusztusábana szovjet parancsnokságu épületetkiűritetteés
eredetirendeltetésének
üsszaadta.A
Petőfi utcai kirltia csökkent ágy|étszámaután, teljes kapacitássalmegindult az osúitlryok
felszerelése,
igen
nehézgazdaságsviszonyok kozott. A
kőrhin az újpesti üzemek, gyaÍak
tsszefogásával,valaminta varos hathatis támogatásával1947.re90 %-os
teljesítrnényt
érte|. 1947végére
mar
300 ággyal dolgozott,ésa gyermek.
gyigyászaton kívül a sebészeten,a
belgyTryászaton, a szlilészetenis
folyt a munka.
A háborut kovetően elsŐként a
sebészetiosztály kezdtemeg munká.
jat, Az osztály vezetője dr. Horváth
GyÓrg,, sebészfŐorvos volt. Nehéz
helyzetben,a csökkent árylétszámés
azigen kevésorvos ellenére,sikerült
a foleg akut esetekbŐlá1ló betegeket
korszeriímódon ellátrri' |946. au.
gusztusában'a üsszaköltozés után,a
teljeskapacitássalmegindultosztály.
nak nemcsak a háboru alatt kezelés
nélktil maradt krónikus megbetege-

4l

dések sebészetimegoldását kellett
elvégezri' hanem a munkavédelmi
berendezéselavultsága,vaw teljes
híanya miatt az igen naw számú,
konnyebb üzemi baleseteketis el
kellett látni. Miutan a miiszerek
rendszeresjavításarÓl és pitlásaril
hosszú ideje nem lehetett gondos.
kodni, ezek legnaryobbrésztttnlae
mentek, a bonyolultabb eszközok
teljesen hasanálhatatlan allapotba
kerultek. Az egészségüryikonnany.
zat gondoskodása,
újműszerekajan.
dékozása M osáaly munkájában
j elentett.
hathatis segítséget
A szulő. ésnőbetegosztalytL946ig dr. SemseyZoltón fŐorvos iranyította. dr. Lórónd Sóndor egyetemi
magintantr |946. november l.én
vetteát az osztáll és 1961.decem.
ber 3l -ig vezette.
Teljesen újonnankellett berendezni
ésfelszerelni,bar az épu|et
csak sziik
helyet biztosította sztilŐ. és nőbe.
tegosáaly üzemeltetésére,
ésezek a
kórtermek nem feleltek meg a kor
kÖvetelményeinek'
mégisa ji szak.
mai munka révénaz újpestilakosok
megkedve|ték
az osáalyt éside kér.
tékbeutalásukat.
A csecsemő. és ryermekosrtiúy
igen nehézkorulményekkozott dr'
Fonyó Zoltánnévezetésével
kezdte
el a munkát, Az ideiglenes'kőrbín.
épuletegyik részén30 ágyas csecsemőosztály míikÖdött. Tápszer
még volt, de tej és cukor nagyon
sziikÓsen. A háborut ktvetően az
Á'paa kőrhéababehozottcsecsemők
55 %o-ahalt meg (l942hen 23 %o),
vá|tozatlanállapotbanmaradt |2 %
(1942.ben11 ,/,):gyógyultanmindössze 33 o/otávozott ( l942-ben 66
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yo).A csecs€mőhalandóság - hason|őan az ország többi teriileteihez .
igen magas volt. Surgős intézkedésekkel |946 tavaszéramár sok javulás mutatkozott.A kórhaz orvos. és
röntgen laboratiriurnanak fejlŐdése
is 1948.ban vette kezdetét, dr.
Richter Andrós, illetve dr, Wllax
Ernő vezetésével.
l 950-bena kőrhán
adatai a következók voltak: ágy|étszÍtm 330, szemé|yzet:orvos 19,

ápoló 69,egyéb74fő.
Betegforgalmí adatok: l949.ben
ápolt betegek szÍlma7,045, ebből
gyógyult 5.75a,javult 923, meghalt
128fő.
1950.benIx' hó l-ig ápolt budapesti
betegekszÍlma3.75a, vidékibetege.
ké850 fiŐ.
Egy betegreeső ápo1ásinap önktlt.
25,22-Ft.
sége:
92 %.
Ágykihaszrréléts

Újpesti Szülőotthon.( Újpest, Vasútút87.)
''A 60.000.néltÖbb lakossal bíró
Újpestnek nincs olyan kirhaza, hol
vajúdi nők felvétetnének.
Hogy itt
nem csekélyjelentőségu
elszórt ese.
telaől van szo, azt e|éggémutatja
azontényállasis, miszerinta fiivarosi
kórhazak 1916.ban277 űjpestiaszszonyt helyeáek el szülészetiosztil.
lyaikon. Csak rá kell mutafrrunkar;on
szomoru tényre,hogy mit érezhet,
mit szenvedhettestileg és lelkileg
egy dÖcogő mentŐkocsin budapesti
kőrházba szállítottújpestinö, kinek
minden ztkkenés élesfájdalmatjelent.
Ezen áldatlan iíllapotonsegítendő
esznecserérehívtuk fel Ú3pest és
Rákospalotaorvosait,a varosi vezetés tényezőit,s a helybeli phylantrTpicustársulatokvezetöit' ... Ezen
előmunkálatokme$ételeutan 1914.
július 14.én a Varosházárr tartott
kÖzryiilésenmegalakultaz''Újpesti
sziilőház Eryestilet''. Dr. Fadg,las
Gyula, dr. Fornheim Ernő, dr. Sándor Istvón, dr. Lőrincz Béla és
Schreiber Gyula kiváló áldozatkész.
ségének
eredménye,
hory az Eryesü.
let 1914 évébenmegalakult,műkö.

désétazonbana háboru következté.
ben csak 1917-benkezdhettemeg."
llÍia dr. Lőrincz Béla aZ Újpesti
Napló korabeli szémában.
Az Egyesület céljául fuzte ki:
''Szegény sorsú nŐket, vallási és
családi allapofiavaló tekintetnélkÍil.
a sztilésiés gyennekágyideje alatt
támogafui és orvosi segélybenré.
al Intéze.
szesíteni.E cél érdekében
tet létesít,alrol a nŐk lebetegedés
előtt ellátásban,a sztilésésgyerme.
kágyas állapot ideje alatt megfelelő
orvosi ellátásban részesülnek. bl
Foglalkozik az aÍLya.
éscsecsemővé.
delmikérdésekkel'''
19l7-ben
Az
Egyesület
',Szti{őotthon''névenlétesítette
kórhá-éúa Váci út 9. sám a|att,
162.000korona gyujtottpénzen'Az
Eryestilet elnOke Schreiber Gyula
saját hÍnáúingyen felajánlottaéssa.
ját kÖltségén
a helyiségeátalalr,ltotta
ket kirhaz céljára15 ferőhellyel. A
kÓrhia |9l7. november 20-Ín nyí|t
meg. A nyilvanossági jogot pedig
1918.májusl.énkaptaTeg.
''Azt akaÍjuk,hory Ujpest publikuma büszke legyen ezen szülőház-
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ra, mertannakkeletkEzése
ésmegva.
lósulása tisáan újpestianyagl erők.
bŐl fakad. Köszönet és hiila illesse
Újpest jelenteglpolgaraités asszonyait, kik e nemes ügyet oly ritka
megértő szeretettel felkarolták.''
(UjpestiNapli 1918.)
A kórhin megalakulásátólkezdve
állandóan fejlŐdott és a korhtrna
igényttarti rrok szÍlmaídŐvelannyira
megnÖvekedett,
hogy a Váci út 9.
szétm
alatti helyiségeksziíknekbizo.
nyultak és a további tedeszkedést
lehetetlenné tették. Ez
a
ttirhetetlennévált állapot késztette
Újpest varosát ana, hógy a folvett
dollár . kÖlcsönbŐl 110.000 aÍany
koronát szavazzo|.|meg az újonnan
építendő
Szulőotthoncéljaira.A kór.
házat fenntartóEgyesületa Vasútu.
87. szám a|att 1.000 négyszÖgolnyi
telketvett kórhiízépítés
céLjnaésazt
a varosnakdíjtalanulfelajarrlott
a. isy
a város ésaz Egyesületközött 1926.
februar 25-én szerzŐdésjott létre,
mely szerint a varos felépítíaZ űj
Szülőotthont, aZ Egyesület pedig
autonimiájanak teljes megőrzésével
azt 20 éwe bérbeveszi. ''Eme szer.
ződésa|apjána varos nyilvanos pá.
lyázatot hirdetett az épitkezés
mun.
ká|ataira.A beérkezett62 pá|yaző
kÖZtilÚjpest varos k<lzgyulésé
1-926.
augusztusábannem adta a generális
munkát egy cégnek, hanem azt
szakmankéntkilÖn vá|asffia helybeli kisiparosokkOzOttosztottafel. A
ktzgyulésilyen irányu döntését,va.
lamint a fenti szerződéstúgya vármerye törvényhatisága, mint a M.
kir. Belugyminisztériumjóvalragffi
és íry mi sem á|| útjábanannak,
hogy az építkezéshaladéktalanul

43

megkezdődjék.
Bizalommalremélhe.
tő tehát,hogy M i|j kőrhélzez évno.
vemberéremar készenfog állni és
újsziilÖttcsecsemők sírásával falai
kozottfoglaüdvozölni Újpest megér.
polgiírságát.,,
tŐ ésá|dozatkész
( Uj.
pestiNapli )
Az újpestiiparosokfeladafukattöké.
letesenoldottak meg, az igen szép,
korszeríienfelszereltorvosílakások.
kal is rendelkező üllaszerÍi épületet
T928, július 23-an rendeltetésének
átadták.
A kirlráz neve: Újpesti SzülŐott.
hon nyilvanosjellegu kórbáz lett. A
korház fenntartója..az Ujpest Sziilő.
hénEgyestilet'Igazgatofőorvosa.dr.
Lőrincz Béla szülész . nógyigyász
volt, aki 1 orvossal,3 segédorvossal
és9 világi ápolónővel látta el a kór.
házi teendőket.A kórhría ágy|étszÍtma70 ágy volt.
A Szrilőotthon megalakulásától
kezdve elláffaa kornyezŐtelepülések
sziilőnőit is. A rakospalotai egész.
ségugyiellátás kőrhéu. rendelőinté.
zet hitnyában szinte teljesen u űy
pesti ellátáshoz kapcsolTdottszülé.
szeti vonalon is. Korházi ellátottság
terénÚjpest járt u élena peremvá.
rosok ktztil' szülészszakorvosPest
környékéncsak kéthelyenműkodött:
Pesfujhelyen
ésÚjpesten.''Újpesten
az 1926-ban sztiletett ryermekek
mintegy fele, a rákospalotaiaknak
pedig egyharmadrészea mi Intéze.
tiinkben látott napülágot. Újpesten
ugyanis L926han 1.305 foermek,
Riíkospalotátt pedig 459 ryermek
született.Az Intézetmegbecstllésé.
nek tudhati be azon tényis, hogy a
budapesti s a vidéki (Fót, Alag,
Vereseryháza, Szada) hozzárrk for-
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dulT asszonyok szélÍna
is lényegesen
megszaporodott. Szerénytelenség
nélktil elmondhatjuktehát, hogy a
kőrllénáldásos kÖzegészségüryi
sze.
'
repe nemcsak Ujpest
Rákospalotara,hanem a ffivfuos közvetlen
szomszédosVI. kertiletéres a villa.
moson elérhetŐkornyezŐközségekre
is kiterjed."
(ÜjpestiSzulőotthonjelentése1926)
A kórhaz betegforgalrnanakalaku.
lása 1918és1950közttt a ktvetkező
volt:l9l8 - |926.ig4.3I3 sztilŐ nő,
4'355újszulött.
|929.ben( mar aZ újkórhazban )
|.799 betegés 8l9 szülés,|945-ig
át|ag2.000 beteg'éskb. 1.000sztilés, |945 - 1950-ig átlag évenként
2.60a beteg és kb. l.000 szülés'
1918- |944-igte{edő 26 éva|att'a
kórhazban 45.425 beteget, 1945
1950 kozott kb. 13.000 beteget
ápoltak. A üzsgált időszakbankozel
32.000újszulotthagytae| akirbázat.
A kÓrház árylétszámánakalakulá.
sa a ktvetkező:
l9l7-ben 15, lgz}-ban25, 1929-ben
( u irj kirhazban ) 1A, W{7-benbelső átalakítassalés szevezésselrc4
áw ( 54 szülészetiés50 nőgyóryá.
szati ágy. A kórhaz igazgatő fröorvo.
sai l918.tó1 1940-ig: dr. Lőrincz
Béla, l940-tŐl 1945.ig dr. Nag
Gyrirgt,1945 - 1960-igdr. Selmeczy
Ernő volt a vezet(Sfőorvos.
A háboru utan a Sztilöottlron január
30-án öntevékenyenmegkezdtemii.
kodését,
ugyanisvezetői előtte hÓna.
pokon kereszttil záwa tartottÍk.Dr.
Selmeczy Ernő néhány nap a|att
olyan korulrnényeketteremtett,hogy
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kétkTrteremben|8 ággya|megkezdődhetetta munka. ''A Varosi SZti.
lőotthonbanjanuár vége ita orvosi
ellenőrzésmellett sziiletnek Ujpest,
Rakospalotaésa kÓrnyező települések polgarai.'' 1944-ben a rákos.
palotai csecsemők 56 Yo.a sziiletett
IJjpesten,|945. februarésaugusztus
kozOtt46 %.
A kórhazak köztil anyagilaglegjob.
ban a Sztilőotthonallt. A szrilőnőket
ésa nŐgyigyászati betegeketa leg.
nagyobbrend éstisztaságfogadüa.A
gy ogyszerellátástkielégítőnekítélték.
A betegek száma 1945.ben mÍr
|.,75lvolt, 1.380szüléstvezettekle,
.ebből tizenkettŐtmiitéttelvégeáek.
valamennyi csecsemő életbenmaradt. A korhÍv heti két alkalommal
szervezte meg M inryenes női
nemibeteg rendeléstés gyógyítást.
Az elsŐ pennicilin kurát Ujpesten a
SzülŐotthonalkalmazta t946 április
|947
8-an. Attalanos bevezetésére
áprilisától kertilt sor. |947 áprilisában miár100 ágryal fogadtáka sztilő
nőket ésnőryóryászati betegeket.A
kőrhaz munkáját a varos mindvégig
A sztilŐott.
anyagilagigen segítette.
hon 1948 marciusábankerult varosi
kezelésbe.
l950.ben a kőfiáZ
ágylét.

orvos4, ápo|o
5ziÍml0ó. szemé|yzet:
22 fr.
22, egyéb
megoszlás:sztilészet
osztrílyonkenti
44 átgy'nöryóryászat 62 étgy,ezen
kívtil24 éryyas
csecsemőkirterem.
Egy betegreeső ápolasinap ÖnkÖlt.
Ft.
sp5e26,45.ArykihasanÍúÍts
96 %.
Az ápolásátlagosidőtaItama7,5
nap.
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Csecsemőkőrház- ( Újpest, PetőÍi u. 4 . ó. )
Az 1910.es évek előtti időkben
alig találtunk nyomokat az anya - és
terén'
ryermekvédelem
AZ 1908.évi XXXVil. tc. első.
kéntintézkedetta gyeÍmekekegész.
ségének
védelmérő|,
Ezt a feladatota
városi orvosok látták el, Ők végezték
a kötelező védő - hímlőoltásokatés
az i$raaltást,ők látogattakmeg ha.
vonkéntaz Al|arrtiGvermelcnenhelv
iltal Újpestre ellátásbakiadott,elha.
ryatottnaknyílvánítottgyermekeket.
A dajkaságbakiadott csecsemŐket
havonként ellenŐizték, betegség
eseténa csecsemőketésa gyermeke.
ket gyógykezelték.
Újpesten 1910ben 297 ryermeket helyeztek az Nlami Menhelybe, 1923-ban 466-ot,
1924-ben 698-at, t926.ban 905.öt,
1928.ban838-at,I929-ben2|4-et és
I 930-ban280 gyermeket.
Az anya- és gyermekvedelemfejlődése arény|agrövid múltra tekínt
üssza.
A védőnői szewezetkialakulásást
társadalmi szervek iúta|bevezetett
jótékonysági akciók előzték meg.
Ilyen volt a "FeministakEryestilete",
az,,országosAnya. ésCsecsemővédö Eryesület'', valamintaz 1905-ben
megalakult''országos Gyermekvédő
Liga''. KésŐbbezeknek a tiársadalmi
szervekneka ryermekvédelemre
tartoző feladatait a Stefania SzÓvet.
ség fo$a össze, vidéken pedig a
Zöldkereszt.
1914.benaz elsŐ ülágháboru kitÖréseután, dr. Bórczi Istvtm, Buda.
pest polgármesterevetettefel a hatóságt anya . és csecsemővédelem

gondolatát,mely
megszervezésének
végre megvalisításrakerult. Engedélyt,majd késŐbbaliami tiámogatást
is kapott a Stefania Szovetség,az
Anya *, CsecsemŐésGyenrrekvédelem országos intézetemegalapitására. Az intéznényelso igazgatőjadr,
Madzsar J ózsef egyetemímagantanar
volt.
Újpest a szociális intézrnények
felállításaterénmindig első helyen
al|t. Budapesttelegyidőben, L9I6,
május 31.én létesült gr9Í Károlyi
I'ószlónéelnokletéve|
az Ujpesti Ste.
fania SzovetségAnya- ésCsecsemő.
védőIntézete.
A védŐintézetet
kTvette a csecsemő. és napktzi otthon
felállítása,majd a terhes anyák ott.
hona jott létre,ezutÍnpedig a cse.
csemő ésanyaotthon.
Ujpest ezze| az egészvédelmiháli.
ratot megteremtette.
A grófoŐ az lnténnényfulajdonába jutüattaa Petőfi u. 2.4. sz. a|afri
ingatlanokat, Az ntézenény
berendezését,
felszerelését
éskőrházát pedig
tarsadalmiúton szerzett pénzadomb
nyokból létesítették.
A városi vezetőségigen nagy érdeme az Újpesten é|ő csecsemŐk
számárafelállítotttejkonyha vo|t. Ez
az ntézmtény
nag5rmértékben
hoz.zá.
járult a csecsemő. halríloás csÖkkenéséhez.
Az Újpesti Stefánia SzÖvetség
fuiya- Csecsemő és Gyerrrekvédö
Intézsteaz orszÁgeryík legnagyobb
intézrnénye
lett. Az Intézetelső or.
dr.
vosai:
Bossónyi Istvón, dr.
Grimm Gabriella, dr. John Kóroly
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voltak. Munká.
ryeÍmekszakorvosok
juk legnagyobberedménye,hogy a
csecsemő . ha|iúozásaz első világháboruban és a háborukat mindig
ktvető katasztrofalisévekben. Öszszevetve a peremtelepülések
és az
ország más ipari varosainakhalálo.
zási aftnyszámaival . a legkisebb
volt.
Az első ülágltáboru utani nehéz
évekbenmegszÍinta Csecsemő- és
Anyaotthon,a tejkonyha,egyediil a
védőintézetirendelés és védőnő.
héúőzatmaradt fent. Újpest varos
vezetŐsége azonban felismerte a
naw horderejűintézrnény
nélktilozhetetlenségét,
mely lancszemeivel,
ill. egyes szerveivelteljes éstokéletesen miiktidŐ egészetjelentett és
felújításarabizottságot szerveztek,
melynekelnokedr. Kiss Sóndor|ett.
A StefaniaAnya. ésCsecsemővédő Eryesület a város szubvenciójá.
nak segÍtségével
újratalpra állt. Is.
mét műktdÖtt a csecsemő és
napköziotthon' a tejkonyha' csecsemŐ- ésanyaotthon.dr. Darvas Bertalan a Népjilétiosáály vezetoje,az
Ujpesti StefániaSzovetség
ügyvezetŐ
,,Az
igazgatőjaÍrta.. Újpesti Stefania
Sztvetséga háboru utan anyagi erŐk
hianyábantétlenségre
volt kárh oztatva. A fiikszövetség elnokénekdr.
SemseyAladdrnak,Újpest varos pol.
gármesterének
ésügyvezetŐ elnÓkének dr. Kiss Sándornakfáradhatatlan
munkája, hogy . a mar halódó ntéz.
ményt,az |927. évbenisméttalpra
allítottak.Az újjászenrezettSzövet.
ségrÖüd másfel éü miikÖdésealatt
oly nary arrányumunkálkodástfejtett
ki, mely méltánfelveheti az Összehasonlítást hazánk bármely hasonló
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intéanényével.
Az Ujpesti Stefánia
SztvetségPetőfi u. 4-6. szám alatti
kozponti intézeteaz orszétgosSte.
fania Szövetség protekturáfusaalatt
ésa varos NépjólétiÜgyosztalya tá.
mogatásamellett mintaszeríÍen
látja
el varosunkbanaz anya- és csecsemŐvédelmet.A fiókszövetség tevé.
kenységeharom részre tagozTdik,
úgymint:anyavédelemre,
csecsemővédelemreésa mindkettőjiikérdeké.
ben sztikségesszociáhs védelemre,
mely feladatkortiknekmegfelelőena
kovetkezŐosztiilyokbóláll: anyavédő
osztály, csecsemőosztiúy,szociális
osztaly. Ezen osztályok keretében
céljainakmegfelelŐenintézrrényeket
létesített
ésfog létesíteni
a jovőben.''
Az egytejobbankíépülŐiparvaros
lakosságiának létszémarohamosan
emelkedett és megkovetelte ery
Az i$
újabbvédőintézetfelállítétsát.
védőintézet t927-ben létesült a
Baross utcában, a Kollar telepen'
ugyanolyanszámúvédőnŐihál1zattal
ésdr. Szirmai Frigles klinikai tanarEz
segéd,gyermekorvossalaz é|én.
az ntézet később 1940.ben a
Narysándor utcába költozött. 194|.
ben az Anya. Csecsemő és Gyer.
mekvédelmiIntézetetfeloszlatták, a
vidéki intézrrényeketaz országos
KÓzegészségugylIntézetvette át or.
vosíval, teljes szwÉ|yzetével és
minden felszerelesével.
Az Intézetaz
orságos Közegészségugyt Intézet
''Ztldkereszt'' védöintézetelett Ú:.
pesten. Az tijpesti Arpád Kórház
csecsemőosáályanemcsakaz újpesti
ryenrrekeketveffe fel ryóryítas céljábÓl, hanem a kornyékrőlés távolabbi üdélfföl is nary sámban je.
lentkeztek a kÓrházi kezeléstigénylő

gyeÍmekek.
Igy sztikségessé
vált még
egf csecsemőkórhazlétesítése.
Újpest képviselőtesttiletijegyző.
kÓnyvéből:''ConcordiaKórhÍn,,te|kévelkapcsolatoshatározat.
''CsecsemőkőrhéE
részére
a 2.9|6
sz. telekkonyvrbetétben3,857 hrsz.
alatt felvett 4.59,|négyszÖgÖl
naryságu ingatlant, valamint 2.823
2.838,2.922 - 2.928 sz telekkonyvi
betétben
felvett3.756. 3.77I,3.850
. 3.856,3'8ó3 - 3.869hrsz.alattsze.
replő ingatlarrokat gróf Károlyi
Lászli és neje, szíiletettApponyi
Franciska grófuő a varosnakadomá.
nyozta."
|929, marcius I.én megnyíltaz
Iljpesti StefaniaSzövetségoyituaoos
jellegtíCsecsemőkirháza, amely be.
tetőzteÚjpest város jil műkÖdóterhes-, aÍ|ya-,
csecsemŐ.és gyermek.
védelmihá|őzatát.
A kirhin igazgatő főorvosa dr.
Erdélyi Ede gyermekorvosvolt, aki
egyuttal az első védőntézetírende.
léstis ellátta'Hiíromkirteremben40
betegágyvolt. A munkát az igazgatl
főorvos, ery alorvos,Öt vílági ápolinő, kéttisztviselő ésaz Újpesti Stefania Szoúetségttz aka|mazotja
látta e|.A csecsemőkorházriüddel a
háboru utan megsziint. Helyén ma
napkÖziotthonműködik.
|945 utiínelőlről kpllett kezdeni a
ktizdelmetaz anyáértés a ryeÍmekért.
Januar 20-éna talá|atotkapott I.
- a PetŐfi utszámu Védőintézetben
cai székházban- a Nemzeti Segély
támogatásávalmegkezdtéka terhes-,
anya. csecsemő.ésryenrrekvédelmi
munkát'
A Nemzeti Segélya Krírolyiurada-

lombana gyermekekrészére
lefoglalt
10 tehenet.A varosi tisáifőorvos
dr. Pesta Lószló. irrányítása
melletta
védőnők végezték
a tej, valamint a
vÖröskeresá adományok szétosztását. A segélyezések
elsŐ rohamos
munkája utiín a védŐintézetismét
megkezdteigazi hivatását;a családlá.
togatastés az intézetekben
megkez.
dődÖttaz orvosi tanácsadás.
1946 év végénnltottak meg a
PetŐfi utcai bolcsödét és napkozít,
valamint svájci ésa Nemzeti Segély
segítségével
a Barossu' 39. sz. alatti
ambulanciátésbolcsödét
Aű, 1947. februar l2.i közgytilés
jegyzőkönyvébŐl:
''országos Egészségvéde|mi
Szo.
vetségfulajdonátképezőPetőfi u. 4 .
6. sz. alattiingatlanbérbevétele.
Hatlnozat:A Petőfi u. 4 . 6. ésa
JTkai u. 3 . 5. sz' alatti íngatlanta
Szovetséga varosnak25 év|hasmálatra évi 1 forint eszei bérellenében
rendelkezésre
bocsátja.
A varoskotelezi magát,hogy azt a
Szovetségcélkitiizéseinekmegfele.
lően haszriilja, nevezetesenbÖlcsÖdét,napközi otthont,tejkonyhát,korasztilött . otthontlétesít.
A már ott míikodőcsecsemővédelmi
tanácsadótfenntartj
a.''
A viírosíbölcsodét |947 végén
avattékfel' A 28 gyermekethárom
helyiségbenhelyezték el: ktilon
k t i l o na 2 - 6 , a 6 . 1 2 é sa | 2 - 2 0
hinaposokat.
A női tejgqjtő állomások meg.
szervezésedr. László Ilona orvos
nevéhezftződk.
Az 1950.oktiber l3-i VB: jegyzőkönyv Újpest anya- és csecsérnő-
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védelnimunkájárTla kovetkezőkben
sámolt be:
''AnyaésCseosemŐvédelmi
lntézet:
A kéttanácsadÓbankét gyermek
szakorvos,egy nöryTryász szakor.
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vos éskilenc védőnőtejesítszolgálatot. A tanácsadáson1949-ben3,770
fŐ jelent meg.
Ebben az évbena védŐnői tátogatá.
sok száma|4.287volt.''

A kórház vízsgiilója

A kÓrhaz kápolnája

V. Az újpestig,lógtszerelldtds szervezete
''Gyógytar helyzeti á||apotát,,a következőkben jeloli meg: Fő tltcza,
fekvésselésza[<ra''
A gyigyszertÍralapítójaSzerényi
Vincze gyigyszerészvolt. Ebben az
időben o az egyetlen győgyszerész
Ujpesten.AZ L882.éviEgészségügyi
Ka|auz statisztikájais csak őt említi:
''8l. oldal Újpest (Váci felső jarás):
Gyigyszerész:Szerényi Wncze,,.A
gyigyszertarelnevezése,,Szent
Istvónhoz,,|elt,ezt a nevet az államosí.
tásig hasmáIták.
SzerényiVincze gyógyszerész
mii.
kodésérőligen dicséretesen
nyilat.
kozrrak az országos Levéltarban
megtalált gyógytárvizsgálati jegyzókonyvek. Újpest kozségének
hoszszabb ideig képüselője volt, a sza.
badságharcot,mint honvédhadnagy
llSzentIstván'' patika
harcoltavégrgAz országos Gyógy.
szerészEgyesületnekmegalakulásá.
Újpest első gyigyszertira 1859-ben
tól kezdve tevékeny résztvevője,
a település
megalakulása
utan 19 év1847-benaz I. kerület1.járása alel.
vel a maí Árpad ift 46. szélmalatt
nokének vá|asztottékmeg, 1887.
nyíltmeg.
szeptember24.én,65 éveskorában
Az Ugri kÖnyv, valamint a
haltmeg.
GyigyszerészíZsebnaptarakbanköA gyigyszertártjogot késobbdr.
zo|t 1851.esalapításíév téves.Az
Szabó Bélakapta meg. A patikát ma
országos
Levéltárban
ta|á|t
is ''Szabó patika'' névenemlegetik,
''Gyógytar - izsgáIati jegyzőkonyv
mivel a gyógyszertir fejlődése,mri.
az 1881.éwől.''a Személyjogot
nyert
kodése összeforrt dr. Szabó Béla.
gyigyszertéra|apitásiévét1859-ben
valamintÖrÖktseí
nevével.
jeltli meg.
Szabó Béla igen sokat tett a ma.
Ujpest lakTinak szÍma 1840.ben
gyar gyigyszerészetfejlŐdéséért,
Az
223, |850.ben673, |8ó0.banpedig
1918. szeptember22-énmegalakult
1830 fŐ volt. Ezek a számok a|átét- vídéki Gyógyszerészek országos
masztjik a gyigy szertarlétesítésének Sztvetségealelnökénekválasztották
szükségességét.
meg' l92|, májús26.án a Vidéki
jegyzőkönyv
Az
említett
a
GyTryszerészekországos Sztvetsé.
1950.január 1.énUjpestpolgarai.
nak száma 70407volt és 1l gyógy.
szertérműködött. Ezek az alapitás
sonendjében
a kÖvetkezőkvoltak:
. ''SzentIstvárr''
1859.Á.paou.46,
- "Angyal' I874.
BajcsyZsilinszkyu. 23.
. ''MagyarKorona''1894.Árpao u.
67.
- "SzentKereszt"1897.
VÖrösmarty
u.25.
. ''Megváltó''1900.Á.pao u. 127.
. ''Kossuth''l90ó. Dózsa György u.
43.
- ''oroszlán"1912.Nyár u. 33.
. ''Kígyó''1913.Nádor u. 2.
- "Szerecsen"
l926.Megyeriu. 14.
. ''Mátyás- kírály''1929.LaZá!Í
u. 14.
- ''Szent- Szív''1933.Rózsa u' 19.
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ge beolvadtaz országos Gyógyszeegészségtigyí
Tanács, s a minisÍéri.
részEgyesületbe'ekkor a reorgani.
um előtt is, ahol rÖüdesen rájöttek
zá|t szewezet választmaayi tagianak
arra,hory olyan fudássalésenergiáneveztékki.
val állnak szemben, amellyel száA népjilétiminiszter á|ta| |922
molnikell."
februarjábanösszehívott gyógyszer.
Dr. Szabó Béla 1929.ben halt
arszabásiankétonhatodmagávalvett
meg. A győgyszertÍratdr. Szabó
részta Magyarországtr
Gyógyszerész
Béláné orÖkolte, bérlője pedig a
Egyesület képüseletében.
AZ |923
család egyik taga, Mthlród Jenő
júliusi kozgyulés az országos
gyogyszerész
lett, akl l944.ig vezette
GyigyszerészEgyesületalelnÖkének
a patikát. |945.t('l dr. Grófcsikrté
választotta meg. Baradlai iqa.,
Szabó Margit vette át a gyogyszertá,,Szabó Béla neve
rat.- a 26.72611948.
akkor leff országosan
sZ. kozgyiilésen aZ
ismertté'amikor aZ
újpestiképüselőtes.
újpesti ryóryszeré.
ttilet kértea gyogyszeknek a Kerületi
szerlér kozségesítéBetegsegélyző
misét a népjólétí
Pénzténral keletke.
nisztertŐl'
zett konfliktusában a
Az "Angyal" patika
második
Ujpest
ryigyszerészek á|.
láspontját diadalra
győgyszertárának
ütte. A taksa tigyéalapitija - alrogy az
ben ezután írt tanula IevéLtái anyagokmanyai
fokozott
ból kitrínik . színtén
mértékben
tereltékrá
SzerényiWnczevolt.
a figyelmetésa k1z.
1873.bankéwényezhangulat a később
te fiikgyigyszertÍn
megalakult Vidéki
fe|Íl|itását.
Erre
Gyigyszerészek or.
l874-ben engedélyt
szágos Szövetségé.
is kapottésmégebnek alelniki
ben az évben
székébeemel.
meg is nyitotta.
A ma is létezőelso újpestipatika
te. Szabó
u. 46.) eredetiSá. Istvan{ivegajtaj Tehátegyrésztaz
eryike volt a
Ugó kÖnyv által
kar
legérdekesebb megadott,miísrésáa Gyóryszerészt
ryógyszerész
eryéniségeinek.
Szerényvolt, mun.
Zsebnaptiírakban
is kozolt 1876-os
kájáértsohasemviártelismerést'sem
alapításiévtéves,a győgyszertarmiír
más ellenértéket.
Erős akarafu ferfi
1874végén
működott. KezelŐje
volt, aki nem hajtottfejet,csak a teC sépcsónyi Árpdd győgyszerész
volt,
hetségésazeredmények
elŐtt.Éppen
aki 1875.benkérvényezte
egy má.
gyógyszerész
ezérttudta a
kar ügyeit
sodik ryóryszertar feláltítÍrsátUjpesolyan elsŐrangúanképviselni aKÖznem kaptameg.
ten, de az engedélyt

.r fiókgyógyszertÍnneve ''Az Isteni
űondviseléshez'',
a''Templomtéren,
tbkvéssel
délre''épültfel. Ezeket az
adatokat igazo|ja a Galgőczy szerkesáésben1876-banmegjelentPest
- Pilis . Soltmegyemonogrffiájais.
A második kotet 236. oldalaról:
'Gyigyszertén
amegyében
40 van. ...
Uj-Pesten2 ( egyik fiók), orvosfudor
2, gyigyszerész1' állatorvos1, okleveles sztilésznő|2." . 1881-berra
győgyszertárazonosnéven,mégfi.
ó kgyógyszertérként
műkodÖtt.
Ezt gyigyszertát - vizsgá|ati jegyzőkonyv igazo|ja.A gyógyszertér
tulajdonosa Szerényi Wncze, kezelője
azonbafrmérSzerényiKáznér vo|t.
1885-berr
SzerényiKázmérgyiwjogért
szertái
folyamodott.Ezt el.
nyerteésígy a fiókryógyszertár he.
lyén l886.ban megnyíltÚjpest második Önálló jogtr. gyógyszert'ára,
melynek SzerényiKázmér új nevet
adott:''AZAngya!űloz,,,
1909.bena gyógyszertu fulajdonosa Münster Sdndor, bér|őjeBdrSony Pól vo|t. l9ll-től Mezei Elek
volt a tulajdonos 1942-ig . - Mezei
Elek 1922.ben az Országos Gyigy.
szerészE gyesületváIasztmányitagtra,
1931- 1935-iga II. Budapest- Vidékíkerulet elnÖke,valamintaz Űj.
pestíSzanatóriumEgyesriletvezető.
ségttagia volt. Hosszu ideig Újpest
varos képviselŐtesttiletében
műkÖdött' Minden jótékonyságiakcióból
maximálisankívetterészét.
Nagy közéleti tevékenységet
folytatott.
|942.tő|
Szentirmayné dr.
Szefitgdlilrén vetteát a gyogyszerlá.
rat 1948-ig.1948-banÚipest képüselőtesttilete kérte az l'fugyu1rr

gyigyszertarkÖzségesítését.
A "Magyar Korona" patika
Ujpest harmadik gyogyszertára
1894.benépültfel az Á.paa u' 67.
sz. alatt. 1893-ban
folyamodott
Hédervóry Hugó engedélyérthar.
madik gyogyszertárfelállításaügyé.
ben. Az 1893.augusáus31-i kÖz.
gyulésjegyzőkonyvéből:''Napirendi
pont;kizéro|agegy harmadikgyógyszertérfelállításanakszükségessége.
25 szőva|' 12 ellenébenegy harmadik gyógyszertárfelállításanakszük.
ségessége
mondatikki.'' 1893. de.
cember14-i kozgyű|ésjegyzőkonyve
beszámol arrő|,hogy a győgyszertu
felállításiengedélyét
a Belugyrniniszterhezbenyujtotték'H édervóryHugó
oklevelesgyógyszerészr észér
e.
gyogyszertir megnyitásara
A
1894-benkerUlt sor. Neve "Magyar
Korona'' lett. l900-tó1dr. Elek Pól
volt a tulajdonosegészen|94l.ig,
enltán rjzv.Elek Pólné ésmint izlet.
társdr' Bokor Ldszló |944-ig.
1945 után dr. Maurer Kornél vezette, aki |945 - 48.ig az országos
Gyógyszerész Egyesület fegyelmi
bizottságanaktagjavolt.
A "Szent Kereszt" patika
Újpest negyedik gylgyszerténa
1897-bena Vörosmarty u. 25' sZ.
alattalakult.A gyógyszertárfulajdo.
nosa l909.ig dr. Lózór Béla,a bérlő
Marberger Gyula volt. .1912-t(il
Marberger Gyula a tulajdonos1918ig. Utana Vóncza József 1924.ig,
majd az á|lamosításig
Hackel Kóroly
éscsaládja'
A ''MegYáltó'' patika
1900-banaz Arpad u. lZ7. sz.
alatt épültfel Újpest ötÖdik patikája.
ként.Tulajdonos1912.igGerő lzsó,
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1913. |924-ig Wéberné
Bdkóny ElZű, a kezelő Wéber Ernő és
Gerhauser Sóndor voltak. 1924.tő|
az á|larnosításigSzekeresIstvón vo|t
a tulajdonos.
A "Kossuthtrpatika
a hatodik patika l906.ban létestilta
Vasútu. 43. sz, alait.19l3-ig a tulaj.
donos Mórtonffi Emil, akí a Maryarországi Gyógyszerész Egyesü.
letben jarási igazgatohelyettes
volt.
|9l4 - L924.igKajdócsy Pól, majd
Illésy odan |939-ig, utána lénya
IllésyKlóra ( Pet-nehdzyné
), később
Lemberkovics Ernő az állarnosításig
birta a gyigyszertárat.
Az ''oroszlán'' patika
l912.bena Nyar u. 33.banlétesült
a hetedik újpesti gyógyszertarként.
1918-igBaruch Gyula a tulajdonos.
1918-til Baumgarten ( Balló )
Gusztóv 1944.ig,A háboru utifurha.
tisági kezelŐ dr. Bórtfay Miklós lett.
1948.ban Újpest képüselőtesttilete
kértea gyogyszertÍr
községesítését.
l'Kígyó||
patika
A
a nyolcadikryiryszertér,19l3.bana
Nádor u' 2. sz. alatt( Deák u. sarok)
létesult.Tulajdonosa1914.ig Tóbith
Mihdly, majd 1943-í9 Németh
Ignócz, 1943.tő|vitézKiróly Mihóly.
l948.ban Ujpest képviselŐtesttilete
kértea győgyszertarvarosi tulajdon.
ba adását.
patika
A ttSzerecsentt
a kilencedikgyógyszertir l92l-ben a
Megyeri u. 14. sz. alatt alakult. A
tulajdonos1939-igKlein Ribert Jenő vo|t.Ót kovetteÓvórv Elemérés
családja az államosítasig. ivóry
Elemér |945 . 48-ig az országos
Gyóryszerész Egyesület választmá.
nyi tagiavolt.

l995. május

A |tMátyás- király'' patika
1929.benLÍaéÍ
u. 14 sz. a|att
( Mátyás tér és a LÍuár u' sarok )
alakult meg. Tulajdonosa végtg
Budanovits Tibor. Budanovits Tibor
l929-ben az Országos Gyigyszerész
Egyesület választrnarryitagtra,1939től a II. Budapest - Vidéki kerület
1945. 48.banpedig
elnÖkhelyettese.
az or szágosGyógy szerészEgyesület
elnoke.Újpest képviselőtesttiletének
is tagjavolt éskomoly kozéletitevékenységet
folytatott.
''Szent
A
Szív''patika
l933.ban alakult a Rózsa u. 19.
sz. alatt. TulajdonosaaZ államosítá.
sig gerhauseni Gerhauser Sóndor
volt. A győgyszertárrekonstrukcii
követkeáében megsziint és a Nap
utcába áttelepülve,mint gyogyszer.
szobamriködik.
A gyigyszerellátás szewezetét
vizsgálva megállapíthati,hogy a fő.
varos komyéki telepiilésekkozul a
legtöbb gyógyszertarUjpesten működÖtt. Itt 1934-ben l l ryóryszer.
dolgozott.
tarban25 győgyszetész
hogy
A számok art is igazo|1ék,
Újpest győgyszerI!Íal stnrkturáju.
kat tekintve . tobbségtikbensokkal
inkább a vidéki,mint a jól jtvedel.
mezó győgyszertarakkt>zétutoztak.
Ugró ésMelly adatu azt bizonyitják,
gyigyszer.
hogy a peremtelepülések
taraiban nagyrészta tulajdonosok
egyedül, vagy maximum egy aka|mazottaldolgoáak.
Fonásjeg.zek:
Orságos Levéltarban'
-Fövrírosi Levélüírban'
-Pest megyei Levéltarban'
-Budapesti Bizottság Archílumában óruött iratok'
-Ujpest kepviselőtesttiletanekjegtrzőkonyvei,
-Berend - Rránki:TanulmrirryokBudapestmúltjából
( le6l Bp. XIV )

-\-

.1urv Rezső:A magyarvarosokiparosodása(l93a Bp')
.Tblmng Gusztiív:Budapest felévszíaadosfejlődése
i 3 ? 3 - 1 9 2 3( 1 9 2 sB P . )
-Baliács Tibor: Városegészségügy
az ilj Budapesten
, 1950Bp. )
-GerelyesEndre:Ujpesttdrténete
( 1977Bp. )
-Kubinyi András: Adatok Ujpest l848 előtti ttirténetéh e z ( 1 9 5 6 B p .)
-Melly Gytlrgy: Nagy - Budapestközegészségügyivonat
koásban( 1936Bp. )
.Ugró Gy,ula:Újpest monográfia( 1932Bp' )
A szerző eddie megjelentrnunkái:
-A gyógyszerészet
helyzeteBudapestkialakítasanak
1872-ben.( dr. Za|aiK'.val közÓsen )
évében
1. sámBp. )
( 1973. Gyógyszerészet
-Adatok a 100 évealapítottMagy-arorsági Gyógyszerész
(dr.7,a|atK. -val közösen )
Egyesiilettörténetéhez
(' 19,73.GyógyszerésztörténetiDirírium
3. sz' )
-A 150 évesUjpest első gyógyszertárai( 1982. Gyógy8. sz' )
szerészet
-Az Újpesten műk<'dőEgyetemi Szociálpolitikai Intézet,
( Angol nyehu
mint a settlementhazai nregtestesítője.
tanulmány )
-A rehabilitáció hazai irttörője, dr. Gárdi Jenő ( 1886 1944) ( Orvosi Hetilap ... sz. )
-Az ipart munkásságegészségÍigyi
ellátrísánakvizsgá|ata

1983Bp.)
újpestimodell alapján(Kandidatusiértekezes
A szerzö előadiísai:
( |973' Orvos -100 évesBudapestgyógyszerészete
GyógyszerészNapok Bp' )
-,{mágyar egészsegÍigy
fejlödése Maria TeréziaésIl.
Józsefuralkodásaalatt.( t980. orvos - Gyógyszerész
Napok Bp. )
-Az orszÁgelső munkatenípiásTBC Gondozója,
GyógyiskotájaésGyógyóvodája( 1981.Nemzetköá
Gyógyszerésztörtaleti KongresszusBp' )
.Az ÉgyeterniSzociálpolitikai Intézetjelentőségeaz ipari
munkásúg egészsegügyiéskultrrrális feJlődésének
alakulásaban( 1982' Semmelweisorvostörténeti
Könyvtar rendezvényBp. )

* A képek1910 - l9l5 között késziiltek,az 19l5-ben
albumba.
gróf Károlyi Lászlónak ajráLrrlott
************
A szerkesztő itt mond kÓszönetet Dr. Horvóthné
Sandor Ágnes asszorymak azért, fuogy aZ albumot
rende lkezésre bocsatotta.

Az Újpesten lakó ésgyógyítóorvosokésbábák névsora
1846.tó|-1938-ig
1846.tólSeligmanMóric (szül' 1800)
orvostudor,szülész,sebész1835
1875.től Boskovitz Alajos (szül'
kozségioryos
l828) sebészorvos,
1852
1875-tŐlHadl Soma (szül. 1833)
orvostudor 1859
1875.től Hassa Jozefa (sztil. 1825)
oklevelesbába 1855
1875.tŐlSziics Katalina (szul. 1826)
oklevelesbába l859
1875.tŐl Weisz Franciska (sztil.
1825)oklevelesbába l859

Orvosok 1914-ben:
dr.AltwehrJózsef ( sz{il. 1865 )
orvostudor1894
dr.Bíri Gyula ( sztil.1870)

orvostudor 1894
sebész,
dr. Bóna Gyula ( szül. 1880)
orvos 1904
dr. CzillibillerEde ( szül. ? ) ?
dr. FadgyasGyula ( szul. 1870)
orvostudor 1895
dr. FuchslgnÍrcz( szül. 1854)
orvostudÜr1887
sebész,
dr. GáÍdiJenő ( szil. 1886) orvos
L912
dr. HéderváryErnŐ ( szul. 1864)
orvostudor 1889
dr. HédervarySámuel ( szül. 1833)
orvostudot' snl|ész'főorvos
1861
dr. KertészGéza( szul. 1885)
orvos 1911
dr. Kovács Nary Lajos (sztil. 1858)
orvostudor 1882
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19I 4-ben:
SzüIészn,ők

Dr. SándorIstván( 188l -1962)
a Károlvi kőrhíu 191l-benkinevezett
- foorvosa

dr.Krancz.Sámuel ( szul.l8ól )
orvos,sztilész1902
dr. Kratochüll Ferenc ( szül. 1879)
orvos,belgyigyász 1902
dr. Ladanyi Armin ( szül. 1879 )
orvostudor 1905
dr. LichtmannHenrik ( szül. 1847 )
orvostudor 1876
dr. LörinczBé|a ( szül. 1884)
oryos 1906
dr. Oanann MTr ( szul. 1864)
sebész,
szülész1890
dr. ProkessAntal ( sztil. 1870)
szülész1894
dr. SáttdorIstvan ( sztil. l88l )
sebész,igazgatőföorvos 1904
dr. SteinerHenrik ( szUl. 1872)
orvos 1897
dr. TrojánAlajos ( szul. 1852)
orvos 1876
( sztil. 18ó3 )
dr. Wol&rerJakab
orvostudor 1889

Bálint Jánosné,BékesiAnna, Benda
Istvanné' Bornstein Fanny, on.
Buday Józsefrré,Buss Istvánné,
Czimmer Anta|né,Csimó Antalné,
Ficzay FeFigyelmessySarolta,az;*,.
rencné,Fejes Vilrna, Özv. Garai Jizsefrré, Gerber Henrikné, ÍIrabár
Kovács Borbála,
Katalin' Kis Imréné,
Lestyinszky Karolyné,Márki Gábor.
né,Murányi Baliízsné,Panoczky Ferencné, Polacsek Antalné, ozv.
Schléderer
Jánosné,SchulteiszJiilia,
Singer Anna' Suba Ambrusné, orv'
Szantó Józsefiré'Özv. SpielfogelJi.
zsefiré'Tillicsek Gusáávné, Tisch
Adolfoé, Várnay Antalné, Weisz
Nandorné, Zepf Vincéné, ozv.
ZemanKarolyné

OrvosokI938-ban:

dr. Ady Karoly, dr.. Altorjay
GundhardtTibor, dr. Adám Arpád,
dr. Báta Péter,dr. Bányai Aladar, dr.
BenrolákBéla'dr. BenczeJózsef,dr.
Béki Józse{ dr. Bíro Gyula, dr. Bíri
István, dr. Bognar Emil, dr. Braun
András, dr. Csia László, dr. Czeti
Istvan, dr. Dankó JenŐ, dr. Dalvas
Gyorry, dr. Dvorschiík Rudolf, dr.
ÉtirisSzerén,dÍ. Erdélyi Ede, dr.
Fadryas Gyula dr. FeldmannJózse{
dr. Fischer Jenö, dr. Fonyó Zo|tÍn,
dr. Fonyóné&. Kalian Hedvig, dr.
Földes Ernö' &. Földváry Tivadarné,
dr. Fried Béla dÍ. Ftilop Pál, dr.
Ganz József, dr. Gaál József, dr
Galgóczy Gyula dI. Gárdi Jenő, dr.
GrTfcsik Dezsö, e. Györ$ Ferenc,
dr. Halász Lász|ő, dr. Harastry Er.
vin, dr. Havas Benedek, dr. Havas
Sárrdor, dr. Héderváry Enrö, dr.
HeuschmiedFerenc,dr. I{ild Lászli,
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dr. Holkó Karoly, dr. Holló Artur, dr.
Horn Zo|ttn, dr. Jancsó Kálmán, dr.
Jost Jizsef, dr. Kaszás Béla' dr'
Kéval Lipót, dr. Kertész Géza, dr.
Kislődi Árpad, dr. Klein Miksa, dr.
Kislődiné dr. Kluger Berta, dr.
Kőszeghy Lász|i, dr. Krausz Miklis,
dr. Kulka Gyula, dr. Ladányi Ármin,
dr. Ladányi Arpád, dr. Ladanyi lrma,
dr. Lászlő Ilona, dr. Lifuai Antal, dr.
LichtensteinBéla,dr. TisszauerArnold, dr. Lóincz Béla, dr. Mandl
Miksa, dr. Mayer Elemér, dr.
Mannortein József, dr. Markus Ti.
bor, dr. Müller JenŐ, dr. Müller
Karoly, dr. Nádel Gusztáv,dr. Nádor
Dezső, dr. Nyéki György, dr. otott
János, dr. opolczer ( orsós ) Károly, dr. Ormos Margit, dr. Pajor
Ákos, dr. Pauer DezsŐ' dr. Pietsch
Siíndor,dr. PreszlerGyÖrgy,dr. Sándor, István' dr' Semsey Zo\t(n, dr.
Simki Gyula, dr. Simon lzabella, dr.
Soór Zoltén,dr. SommerLászló, dr.
Schiff Sándor,dr. SchubertErnő, dr.
Selmeczi Ernő, dr. Steiner Henrik,
dr. StreittrnannErnő. dr. Szabó Jó-

))

zsef, dr. Szalkai Margit, dr. Székely
Alice' dr. SzékelyJózsef, dr. Szidon
Henrik, dr. SzírmaiFrigyes, dr. Ta.
kács Sándor, dr. Teke István, dr.
Tóth Karoly, dr. Thury JenŐ, dr.
Valentik Dezső, dr. VértesDezső,
dr. Viktora Gusztáv, dr. Vogel Mar.
ton, dr. Voros Sándor, dr. Wágner
arpaa, dr. Wágner Tibor, dr.
WeinrébJózsef, dr. Willax ErnŐ.

Szülésznők1938-ban:

Cserna Józseftté, Kiersnovszky
Románné,ÖzY.Krausz Jánosné,ifi.
Pál Ferencné,
Soós
GercsákJanosné,
Istvánné,on' Szabó Károlyné,ozs,
Sza|ai Gyuláné, Takács Elemérné,
ozv. TerebessyDánielné,Tóth Jó.
zsefrté,TimoriínszkyPéterné,ozv.
WaradiFerencné
Források: olah Gytirgy: Az egészségigyiszemélyzet
statisáikája 1877Bp'
Pest - Pilis - Solt - Kiskurr vármegye teriiletén lakó
orvostudorokés sebészeknévjegyzéke
M. o. LevélLír
1 9 1 5V I . 2 6
UjpestiAlmanach1914
Rákospalota- UjpestA'imanach1938

Korabeli varosimentőautiaz
l930-asévekből,
oldalánÚjclmere
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h írek...

) Örömmel adjuk hírul,hogy a Lő.
rinc utcai általiínos iskola pÉcsl
SEBESTYÉN orgonamtivésznevét
ve!!e fel, és grif xÁnolyl
IST.
VAN emlékétezentúlaz Erzsébet
utcai iskola Őrzi. A VARosvÉoÖ
KÖR már több évejavasolta,hogy
az oktatási intézrrén}zeket
nevezzék
el híres újpesti személyíségekről.
Reméljük,hogy a két fenti iskola
példája kovetőkreta|á|.

pest sajtija. Dr. SIPOS LAJOSNÉ a
Munkásotthonutcai iskola ny. igaz.
450 pél.
gatoja szerkesáésében,
dánybanmegjelentaz ÚrBsTI PE.
DAGÖGrAI SZEMLE c. kiadvány
elso száma, Április 27.én HOCK
ZOLTÁN alpolgánnester jetenlét.
ébenmutattákbe a folyóíratota Pe.
dagógiaiSzolgiíltatóKozpontban.
Sok sikert kíviinunka Szerkesztőnek
ésa lap olvasóinak!

) Május 6-an kegyeletesünnepség
színhelyevolt a Megyeri útitemetŐ.
A II. világltáborubefejezésének
50ik évfordulójaalkalmából felavattak
aZ újpesti katonaáldozatokEmlékjelét, és megkoszorű^ÍkaZ orosz,
ukrán' belorusszésmás nemzetiségú
katona nyugvóhelyét.A VÁROS.
VEDO KoR javaslataraa megemlé.
kezéstaz ÖNronvÁNvZAT
ren.
dezte.

u AZ Úlpesrt HELYToRTENETI
ALAPÍTVANY újabb15.000film.
kockarr rogzítettarryagotvásárolt a
KONYVTARBAN
SZECFIENYI
orzÖttkorabeli újpestilapokból. A
címjegyzéketkovetkezo szitmunkban
kÖzÖljük.

' A februarivárostorténeti
vetélke.
dŐn résztvevőesapatoktag|ai és a
felkészítő
tanárok,a vÁRosvÉoo
KoR vendégeiként,
április 28-anlátogatásttettek a Par|amentépületében. A kozel egy órás sétasorán a
gyermekek megismerkedtekaz Országhaznevezetességeivel.
)

Ú3auu színfolttalgazdagodott
Új.

Az a|apÍtvány
támogáói:
AScHNER L|PTT nlpírvÁny. cHlNolN RT '
xotrt.
Épono KFT., FÜRsT sÁt.looR, tvÁt,tvtt.lÉ

DR.KAPoLY|
RÁoctzeu, tvÁNvt.lÁruos,
Ú.lpEsr
úszt-T,KozMAsÁNoonruÉ,
AnPÍT.
rrr.,Ú;pesrl KÖZMÚVELooÉsÉÉnr
vÁt.tY,
R|coPYKFT',szoc. oeu' pÁnr fupesr

t Május végére
terveziaz ÚJPgsrt
HELYTÖRTÉNETI ALAPÍTVÁNY
megÍartását,
annak az értekezletnek
amirrekcélja,hogy az újpestiegyhá.
kutatásával foglalZak tÖrténetével,
az
koző szakemberekmegbeszé|jék
formáit. |996-banaz
egytittműkodés
Alapítvany szeretné könyvalakban
krjzzétenniaz újpesti egyhitzkÓzsé.
Ezgek és g1rilekezetektorténetét.
jelerrtútonis kéryukaz érdekelteket
kezzenek a ló05 - 369 telefonszá.
.mo4. Az illetékeslelkészekidőben
írásos tájékoáatást fognak kapni.
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HockZo|táne|nok
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