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G RADA   

ZA 

MONOGRAFIjU 

Senta се  1966. godine proslavití 750 togodišnjicu. 
Narodni Odbor Ор§tine  ii  na inicijativu grupe javnih radníka, dana 28. okt. 1961• 

godine pod brojem 05 - 7597/1 ге§io da se 1im povodom. izda Monografija Sente. Za ruko- 
vodenIe radovima oki ove edioije Savet za kulturu  ii  imenovao slede ći Urediva čki odbor: 
ERDÉLYI tstván glavni urednik, Danilo BRANOVA ČKI, dr BURÁNY Ве 1а , KATONA Ра 1, 
dr SZEL1 István, TÓTH HORGOSI Ра 1, Nestor VUKOV č lanovi uredništva. 

Osečajuč i odgovornost pred javnošču i pred uspomenom velikih Sen čana, uredništvo 

Ii  pristupili poslu i rezultate svog rada na prikupijanju materijata koje je osnova priprem- 
tjene monografije, objavljuje u ovim bro§игата . 

DR ц1GH AGOSTDЛi 

4 ZENTAI KORIAZ 
TORr .tNETE .  



ELúsZ б  

A történelmi kutatás egészs .égügyi vonalon annyit 
Jelent , mint felmérni a fejl ődés eddigi mеnеtбt abból a 
céiból, hogy .a mult és jelen öвszehasonlitásáb бl kirajzo- . 
lódjék a jövő  pеrѕpektivája és világosan elébbünk tárul-
jon mindaz , amit eddig elmulasztottunk és mindaz, amit a 
ј $vbьеn tenniink kell. A haladó szocialista ideológia az 
embert állitja minden tevékenység központjába . Мiдden az 
ember érdekében létesül , akár közvetve, akár közvetlenül. 
Ebben a küzdelemben talán az egészségügyé a legfontosabb 
szerep , mert az van els ősorban hivatva a dolgozó ember ó-
letét védeni , egéѕzségét visszaadni éв  fenntartani . Egész-
ség nélkűl nincs produktiv munka ,nincs fejlödéв . Ezt a fe 
lelöѕségteljes munkát vállalni már nem foglálkozás, annál 
több: hivatás . Az egészségügyi dolgoz бk hivatástudatuk 
ösztönzésére állandóan keresik az egészség megóvásának 
minden lehető  utját  "és módját. Az eddigi eredmények nem-
csak biztatók , hanem sokszor csodálatosak é s elkáprázta-
tók. Ha csak a mi évszázadunk vivmányait tekintjük , feltü-
nik az emberi életkor meghosszabbodása 15-20 évvel,a gyer 

mekhalandóság nagymérvű  csökkenése , "a tuberkulózis megfé-
kezése világviszonylatban, egyes járványos betegségek tö-
kéletes kiirtása, az antibiotikák felfedezése stb. Olyan 
eredmények .. ezek ; amelyekről a mult század legkiválóbb el 

méi sem álmodhattak . De megállás nincs . Haladni, fejlődni 
mindaddig,.amig a társadalmi egészségtan ideális sz јxtjé-
re nem küzdjük fel magunkat. Ehhe a célhoz regit mindan ~ 

nyiunkat a mult ismerete. . 
Elődeink 130 éven át orvosi esküjükhöz hiven vá-

rosunk egészségügyét szolgálták. Csigalaѕsiísággál bontako 
zott ki Vajdaság egyik legrégibb kórházában , itt Zentán a 
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kauzális therapia és még lassabban a preventiva .. Ez azon-
ban nem irhat б  elődeink rovására. Az orvostudomány még 
gyerekcipőben járt az 1830-as években, amikor ez a kórház 
létesült. Amint azonban megjelenik egy-egy tíЈ  gyбgyszer,a 
város orvosai elutaznak külföldre is, hogy tanulmányozzák 
például rövid egy éven belül a vérbaj gy бgykezelését Sal-
vпrzánnal. Az európai klinikákon 1912-14--ben alakulnak az 
első  röntgen intézetek. A mi szerény kórházunkban röntgeв  
készüléket vásároltak már 1914-ben és ezzel vizsgálják az 
első  világháboríí sebesültjeit és betegeit. 

Városunk számtalan egészségügyi próblémájának a 
magvait már sok-sok évtizeddel ezelőtt az egykorú azakem-
bdrek elhintették . Ezek a problémák fokozatosan felszinre 
kerülnek és megoldásukra mind több és több eszköz áll ref 

delkezé&эnkn e. Es nekünk' , a ma nemzedékének , valamint ut~ 

dainknák a jövő  nemzedékének mindezen problémákat emberi 
és szakmai kötelességünk kivizsgálni és közösségünk javá-
ra megoldani. A feladatot pedig minden egészlégügyi dolga 
z б  becsülettel vállalja . A fejlődés csak a legutбlsб  két 
évtizedben érte el más országok tempoját.  Az  évtizedes el 
gondolások most már gyors ütemben megvalбsultak és a.zen-
tai kórház a felső  Tiszavidék egészségügyi központjává ér. 
lelődött. A 130 éves út hosszú és fáradságos volt. Ezt áz 
utat kivánja vázolni ez a könyv. 



A KбRHAZ ALAPITASA ES AZ ELSö ЁUTIZEDEK TűRTЁ idE`1'Е  

A kбrház történetének f elkutatása és mеgiгása egv 
része annak a lelkesedéssel vállalt munkáвalt, émely egy 
évszázaaos küzdelemnek befejezéseként szinvonalas k бrház-
zal gazdagitotta Zenta városát. A 15-20 ágyas k бrház 130 
év alatt egy nyolc osztályra .  tagolt, 350 ágyas egészség-

ügyi intézménnyé fejlődött. Amikor célhoz értünk, úgy vél 
tük, érdemes lenne visszapillantani a multba, további ősz 
tönzés céljából megörökiteni az utódok számára az el ődök 
küzdelmeit. Nagyban segitségi~nkee volt néhai Duds Andoг  
volt városi tanácsnok és .történetiró, aki a historikus 
szemévеl mérte fel ezeket az eseményeket. Felajánlotta, 
hogy a kórházra vonatkozó egy pár történeti adatot renáel 
кezésünkre bocsát. Teljes terjedelmében közöljük Dudás An 
dor levelét, mert már maga sz a levél is történelmi dokii-
mentum. Ez 22 évvel ezelőtt volt. 

"Zents 1942. szeptember 8. Végre megtaláltam tör 
téneti feljegyzéseim között a.zentai icözkbгhбzra vonatko-
z б  adatokat, a legrégebbieket. Zenta mez őváros (oppidium) 
1840. március 8-ikán tartott közgyűlésén elhatározta,hogy 
a Kollonits László zentai pгepost-plébános által a Régi 
kбrház uccában, a Pivaг-féle telken 1834-ben alapitott is 
po і álуt ezentúl Szent Lá вzlб  király és az alapit б  emléké-
re is Szent László kórháznak fogja nevezni és azt az olaj, 
ba festett képet. mely a szentet ábrázolja örök id őkre a 
kórházban kifiiggeszteni rendeli el, mély képet Zenta fia, 
akkor még növendék pap Benedek Elek ajándékozott a város-
nak. Ezt a képet én (Dudás Andor) többsz бг  láttam a kór-
ház folyosóján kifttiggesžtve, de hogy jéleвlég bol van,nem 
tudom. Kivánatios volna ezt a .történelmi értékkel bi гб  ké-
pet felkutatni." 
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Mikor Kollunits László nemes tette köztudom"uvá 
vált, egy zentai születésű  ifjú Kalocsán teológiát tanult. 
Ot hivták Benedek Eleknek. A kórház álapitбja iránti tisz 
telete és hálája jeléül egy Szent Lászlót ábrázoló képet 
festett és azt megküldte Zenta városának azzal a kérelem 
mel, hogy az újonnan alapitott kórházat az alapitó pléb&-
nOs védszentjének nevéröl Szent Z бвzlб  kórháznak nevezzék 
el. A város közgyűlése ezt a kérést teljesitette és ugyan 
akkor az alapit бnak megköszönte nagylelkű  fáradozását és 
áldozatkészségét. Benedek Elek. 1887-ben halt .meg, mint ka 
honok-plébános. A kórház alapitáea idején kb. 24-25 éves 
lehetett. 

. 	 "`~ Beglepödve "ál`apitottuk meg, 	kórházunk már 
1942-ben 108 éves volt. Tehát, a hosszú multja alapján 
Vajdaság egyik legrégibb kórháza. Vajon ez a több mint 
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100 évis mult mit jelentett a •kdгház életében és milyen 
közegészségifgyi és népjóléti feladatot tel Јeвitett és ol-
dott meg . Egyre a választ akkor adhatjuk meg, ha visszaka-
nyarodunk 1834-biz.,  a kórház.alapitá вának évéhez és fel-
mérjük az az бta eltelt 130 év munkáját. Az el вö hitelegy a 
datot a zentai Városi T őгténеlmi Levéltárban találtuk. Ez 
egy 184-ben készült hivatalos elszámolás I. Ferenc csá 
szár idejéböl. Szinészek járták Zentán és az elöadás j őve 
delmét a kórház épitésére forditották. 

• "A Szabados Szenta mezöváróвa kórháza részére be  
szedett pénzek dfelsége.•I. Ferenc császár és királyunk 
születéвe napján az itt mulat б  szinéвz társaság által a- 
dott szinészi játék alkalmával 9. feb гuárius 1834." Két 
lista volt felfektetve. Az egyik listán 112 név szerepel, 
131 forint adománnyal, a má9ik listán 41 név 102 forint a 
dománnyal. A r бszletes kimutatás végén a kiadásokat "le 
huzták" a begyiijtött ősszegböl ("muz вikusoknak,gyeгtyáгa, 
firhangmosásra , stb") és az igy fennmaradt forintokat a.• 
kбгћбznаk átadták. 

A zentai r.k. plébánia "Számadási jegyz đkgnyvé 
ben" amely az 1852-töl 1884-ig teгj вdö adatokat tartalmaz 
za számtalan helyen a következ đ  feljegyzéв  olvashatd "a 
gбгház felépittetett 1834-ben Istenben boldogult föti ѕzt2.. 
lendö Kollonits László pгépoвt zentai plébános úr által. 
1852-ben Istenben boldogult fötisztelendö Váltб  János ka- 
nonok, adai. plébános alapitott és elhelyezett 300 forint 
alapitványt a szegény вorsиak.:gyбgk4z•eléвére." Ugyanabban,_~  
a könyvben több kбгházi alapitváхy is szerep®1, melyeknek 
a kamatait minden év végén a kórházi gondnoknak átadtak. 
Va1бѕZiгÜ, hogy a r.k. plébánia azért kezelte .a kórházi a 
lapitványokat,meгt maga a plébános volt a legtöbbet adako 
z б .és alapitб . A váгoz r¢széröl Ujházi мenyhéгt képviѕelö 
volt megbizva a kamatjövedelmek cetvételével. A rendelke-
zésre álld adatokból ném lehetett megállapitani, hogy az 
1834. évi-épitkezés új épiiuet emelése volt-e, vagy csak 

adaptálás történt. Inkább valбѕztnU az ut бbъi eset, mert 
már 30 év multán annyira tönkre mentek az épületek, hogy 
1872-ben a kбrházat sürgősen máshová kellett. elhelyezni. 
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A zentai kórház legels ő  helye az u.n . Pivárféle 
telek volt . Ezt a telket Kollonits Lászl б  vlébános vбsá 
rolta és adományozta a kórháznak. Tulajdonképpen két fun-
dus és a rajta lévő  épiiletek ( &wбny féle ház) képezték a 

régi kórházat. 
A következ ő  hiteles és pontos adatok az 1840.évi 

számadások kartotékájában találhat бk. A cim igy hangzik: 
"Szabados és királyi кoronai Zenta mez ővárosába kebelezett 
Szent Lászlб  kórháznak 1840 . esztendei összes jegyz őköny-
ve." Ez az akta tulajdonképpen teljes képet nyújt a kor- 

ház akkori mködéséröl. Részleten ismerteti minden h б- 
a 

nap statisztikáját . A következ ő  érdekesebb adatokat tar-
talmazza : A betegek átlagos létszáma naponta . 10-11. Az á-
polási napok száma 3780. Az összes betegek száma: 40. 
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Gyбgyultan távozott 	  17 
Változatlan 	  3 
Gубgykezelésben maradt 	 12 
Meghalt 	  8 

Ebben az idöben.a kórház nemcsak gyógyitó intézmény volt, 
hanem egyúttal a gyógyithatatlan betegek azili.una . іѕ .Аъbб ]. 
is kitűnik ez, hogy az egy évnél гégebben ápoltak száma 7 
volt. Igy pl. Nagy Katalin már hét éve feküdt a kбrházban; 
Sánta Ilona három éve stb. Természetesen az ilyen hosszan 
tartб  kezeléšü betegek igen lбnyegesen emelték az egy sze 
mélyré esö ápolási napok számát. Ez.esetben ez a szám 95, 
nig ha az egy évnél rövidebb ideig kezeltek ápolási ide-
jét számitjuk ki, űgy mindössze 47 napos átlagot kapunk. 
Hasonló pontos adatokat találunk az 1842-es és 1846-os év_ 
гöl is. Ezekben a statisztikákban hihetetlenül magas a ha 
lálozási százalék. Átlag 20 és 30 % között ingadozik. Ez 
azt jelentetté, hogy igen sok gyбgyithatatlan beteget ke-
zeltek. Ezek a szerencsétlenek addig nyomták a kórházi á- 
gyat, mig csak a temetöbe nem kerültek. Annak ellené гe. 
hogy ilyen pontos statisztikát találtunk ezekböl aб  évek-
bö7, egyetlen Пe.lye sincs feltüntetve, hogy mennyi is 
volt a kórház befogad бképessége.Ha feltételezzük, hogy az 
ágykihasználás csak 50 '-os volt, úgy kb. húszra tehetö 
az. ágyak száma. Abbбl is kđvetkeztethetünk az ágyak számé 
ra, hogy 1870-ben és 1872-ben árverésen vállalatba adták 
a fűtést. Három kemencét füt đttek szalmával és egy kemán-
cé fütéвб éгt 52 forintot fjzettek. Tehát háromnál nem 
volt több kбrteгem . de lehet , hogy csak kett ő  és igy az 
ágyak száma nem lehetett több, bint 20-30. 

Az emlitett három aktát ugyanaz a kéz írta. 	A 
"Töгvénykеzö könyv" szerint 1835. január 3 -án a követke 
zö bejegyzést találtuk: "Tisztelend ~5 Benedek Elek lelki 
segéd.ur hazafijuji indulaturánál és szivességénél fogva 
is a félügyelést, Karátsony Istvánt' tanitó úr pedig a vá-
ros szállásáb бl évenként használandб  3 lántz földdel el-
látva a jegyzđkönyy - pénztár és számadás terhe elfogad-
ván elrendeltetett " A tanitónak ez a хaеgbizatása 
még;  1846-ban is fennállott. Мј .хіtaнzerűem ellátta murakaját 
és inti 1.30 év multán is dicséretet érdemel. _ 

9. 



MIT TODÚBK A PITAR-TFLSKI LЕGE GIBB B6BIAZRÓL? 

kđ  a kórház iв , mint számos =nyugat-eiíг6рai nagy 
kórház az emberbaráti szeretet gyakorlati kifejez đje volt, 
A tulajdonképpeni cél, maga a j бtékonуѕбg. Az örvostцdo 
már{у  abban az időben még gyerekcipöben járt és a gy6gyi- 
tás legfőbb tényéžöjed a betégápóláѕ  volt. A kбrbázat ab- 
ban az időben úgyszólván csak az eцaagyották és iaindén tá 
masz nélkűl maradt betegek nették igénybe. Hógy ezen a té 
ren vi вszaélésék ne legyenek, a V гоr . vézetösége szigог'1 
an ügyelt erгa, hogy csakis a гбвzorцlбk vehessék igénybe 
a kórházat: 

A városi tanács góndot'forditott a Жбrbázra. Ki-
tűnik ez 1861. бvі  április 11-бn tartott tanáćsüleв  jegy- 
zököдуvéböl, mély igy ban$zik: " a városi taná ć a ta 
pasztalván azt, шiszernt á városi kórházbaв  mind.a bete-
geknek felvétele, mind, pedig azoknak élelem és gyógysže-
'nekkeli ellatása szabályt аlđnul és önkény szerint törté- 
nik, a városi kapitány Dudás Endre, a föj вgyzö Lovászi Mi  
hált' és Papp Antal tanácsnok urak ez érdetnbeni alapszabá 
lyok kidolgozásával és e helyre való elöteгjesztésével bi  
zatnak meg". 1861. junius 13-án Ludás Endre városkapitány 
jelentést tesz a kórházi állapotokról: "  a betegek: 
között több olyanokat talált ,akik csupán élősködtetés vé-
get.t, de nem az elfogadott javaslat alapján tart бzkodоtt 
ott" -ezeket azonnal elbocsájtották a kórházból. r a 
szigorúság odáig terjedt, bogy még az orvosokat is ellen-
örizték és csak azokat a sz.emélyeket vebették fel a kór-
hazba,. akiknek a felvételét a városbiró, illetve helyette' 
se j бváhagyta. Mindez azért.volt, mert a város vez еtöѕége 
attól tartott, bрg' a költségvetés kimerül és nem lesz mi .  

böl fenntartani a kórházat. 
Amint emlitettük, a mult században a kбгházügy a 

könyörűletesség és az emberbaráti szeretet gyakorlásána к  
domenje volt. L иnd a közületek, mind pedig az egyének a 

kárház pártolását j đtékonysági aktusnak tartották nem. 
pedig bumán s és állampolgári kđteleвѕбgnek. Az adakozás 
elég_intenziven folyt, de ez nem ёlégitette ki a sziikség- 
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leteket. 9 kórházi kezelést az adományok nagyságáhozkel- 
lett szabni. A kórház fenntaгtására a városnál é ѕ  a kato-
likus egyháznál tekintélyes alapok álltak renaclkezésre.E 
zeknek azonban csak a kamatait használhatták fel.gyógyke-
zeléвre. A tehetöѕ  beteg fizette a gyбgykezelést.Ha a kór 
házi ápolt_személy vagyontalan volt, kérvényeznie kellett 
a kórházi költségék elengedését a váгostбl. Szokásban 
volt a mult században u:n. ágyalapitványt létesiteni. Ez 
annyit jelentett, hogy ,az alapitványt еvö letétbe helye-
zett a várospénztárában bizonyos összeget. Ennek az ösz-
szegnek a kamatait használták fel á kórházi kiadások fedi 
zéséгe. Elsösorban az ágyf elszerelés vásárlására és p бtlá 
sara, másodsorban egyéb egészségügyi felszerelések besz ег  
zésére.  Az  alapitvány az alapit б  nevét viselte. A kamato-
kat. minden év végén a kórház renáelkezésére boć sátották.A 
városi kбrházalap kamatjövedelmeit ugyan igy használták 
fel. Ez az alap elég tekintélyes volt, mert mai értékben 
100 hold föld értékével volt egyenl ő . A kбгház fenntartá-
sa a következ ő  pénzforrásokгa támaszkodott: 

természetbeni adományok: termények, buza kuko 
rica, bab, burgonya, hagyma, mák, 	gyümölos, 
kerti vetemények stb. 
készрбnzadományok• 
гendoгségi büntet еs-pénzek; 
kórházi alapok kamatai; 
önfizető  betegеktöl beszedett pénzek; 
jótékonycéli) rendezmények, a minden évben іne~, 
tartott kórház-báljövedelme, mükedvelö szin-
játszás jövedelme stb.; 
a váгos ' hozzájáгulása , ha mindez nem elégséges. 

Igén tanulságos a kórház évvégi žár ѕzámadásának tanulmá-
nyozása.. A bevételi rovat két részb Ј.9 állott: az egyik ra 
vat a készpénzj ővedelmet tüntette fel. mig a másik rovat 
a természetbeni adományoк  mennyiségét és végül azoknak fo 
rintokban kifejezett értékét tüntette fel. Az adományokat 
naponta feljegyezték és raktározták, a romlékony élelmi-
szereket pedig azonnal fogyasztották. 

A кбгházépités gondolata 1857-ben merült fel el ő  
szőr. A junius 4-i üléseu (városi közgyüléвen) az a javas 
lat hangzott ei, hogy adjanak a járási földb ől a kбгház-
nak bizonyos teriiletet, hogy könлуebbén gazdálkodhaвson.A 



közgyűlés a javaslatot elvetette, de'ugyanaklkor egy bizott 
ságot küldenek ki a vúrosbirбval az élen és megbizzák, ö-
ket, hogy tegyenek javaslatot a felépitendö kórházra. 

Az élelmezést és a betegápolást ыіincіössze 	egy 
személy látta el. Amint az 1840-es és az 1846-os felj ~ gy- 

zésekböl láthatб  a természetbeni adományok állandóan. áš 
mondhatnбk kielégitö mértékben , érkeztek nap ,csint nap. n 
nek teгmészetés következménye volt az , hogy a kбгház korma 
hája azt felhasználta és azonnal beiktatta az étlapba, Di 
étás élelmezésröl, változatosságгбl sz б  sem volt. mamit e-
zen kivül kellett az élelmezéshez vásárolni , azt a házi 
pénztárral elвzámolta a betegápoló . A megbizott személy 
polivalens egészségügyi szolgálatot végzett : ápolt, fö-
zőtt, takaritott,Ez a rendszer állott fenn a2 élelmezés-
ben 1834-töl 1861. Julius 1-ig , vagyis közel 30 évig. Ké-
söbb a természétbeni adományok leapadtak és fokozatosan 
megszűntek . Nem volt tehát értelme az eddigi familiáris 
rendszer további fennta гtáвának . Az élelmezést vállalatba 
adták. Eleinte á vđllalkoz б  maga az ápolб  volt . Niintho.gy  
ez a rendszer nem vált be, rövidesen az élelmezést telje-
sen elvaiasztották az ápolási munkáktól . A közgyűlés el е  
terjesztett étlap árjegyzéke igen szegényes és 	egyhangú. 

мindössze öt tételből állott: 
egy adag kenyér 	  4 krajcár 
egy adag гбntottleves 	 4 " 
egy adag búsleves 	 6 " 
egy adag hús és mártás 	 6 " 

• 	egy adag főzelék 	 4 " 
ugyanigy vállalatba adták a betegek fehérneműjének és az 
ágyneműnek a mosását . 	E z 	a 	v á l l a l a t i 
é l e l m e z é s i - rendszer 	e t t ő  l 
kezdve 80 é ven đ t egész en 	1942. 
január 1-ig f ennállott . A vállala-
ti élelmezést .veгsenyt đrgуalási pályázaton adták ki .e lei, 
olcsбbb aján]attevönek . A szerz ődés 1-3 évre sz бlt. 

A rendelkezésünkre  6116 dokumentáció alapján tel 
jes bizónyossággal +nećállapitottuk , hogy 1834 . februárjá- 
ban a kórház már fennállott . Ebben az évben иΡVecksler Jб-
~sua "seborvos" volt egyedül az egészségügy szolgálatában 
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Korábban sem volt Zent đn diplomás.  orvos. Bizonyitja ezt 
üz a tény, hogy amikor Zenta v đrosa 1818-ban megkapta a 
gyбgyѕzertáг  felđllitđsának engedélyét, a Helytaгtбtanđcs 
utasitotta a vđгost, hogy diplomás orvost alkalmazzon đl-
talános közegészségiigyi éгdekböl. Sz đzaduаk elejéről, va-
lamint a &VII. sz đzad mđsodik feléből sz đгmazb iratokban 
több seborvos nevével tal đlkozunk, de diplomás orvos se-
holsemszerepel. Az els ő  doctor medi-
c inae Csendits József volt, aki 
1838-ban telepedett le Zentán és feltehet őleg azonnal át-
vette a kórház vezetését is. A kórházban a fentemlitett 
Wecksler Józsuával együtt dolgozott, aki 1803-ban szüle 
tett, 1834-tö1 1861-ig dolgozott, ekkor nyu;dijazt đk és 
1873-ban halt meg. Zent đn, a zsid6temetöben temették el. 
A másik kort đrs Zsi.vkovitá 1 іIihđly,"seborvos" volt szintén. 
1811-ben született, 18f і 1-töl 1872-ig volt a kórház, illet 
ve a város szolg đlatđban. Tüdőbajban halt meg 1881. decem 
bar 16-án, a halotti jegyz őkönyv tanús đga szerint. Zent đn 
a pгavosz1бv-temetőben nyugszik. 

Dr. Csenáits József, akit az egykorú hivatalos  i  

Tatok "föoгvosnak" vagy ''belorvosnak" emlegetnek, a két 
seborvossal együtt látta el a kбгhđzat, amelynek igazgató 
ja volt. Ugyancsak ő  látta el a hatósági orvosi funkci б-
kat is. Az 1861-i đltalđnos tisztújitás alkalmával -  amint 
ez annakidején szokđsban vólt - újból megvđlasztják öt is  
és Zsivkovits Mihályt is. C đinthogy ebben az évben vezet-
ték be az orvosok, báb đk és đllatorvosok esküjét.Dг .Csen-
dits és Zšivkovits Mihály 1861. junius 27/-én ünnepélyesen 
a közgyülés előtt letették az esküt. Az eskü szövege a kö 
vetkez ő  volt: "En esküszöm az él ő  Is-
tenre és Istennek mindep szentjére , miszerint ezen város 
orvosi đllomđsát elvállalván minden tisztemhez ta гtoz. 5 kö 

telesšégemet hiven és az alkotmđnyos.töгvényeink szellemé 
ben pontosan elvégezendеm , a felügyeletem és ellát đsom a-
lá bizandott városi intézeteket teljes Ugyikezeteinniel is-
tápolom , ügyeit elömozditom , nemkülönben ezen város köz 

ügyeinek ell đtđsára megválasztott tanácsnak rendeleteit 
éв  határozatait pontosan teljesitendem . Isten engem úgy 
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segéljen. Amen." 

Az orvosok és a városi tanács viszonyára jellem-
z ő , hogy állandóan ellenöгizték, hogy vajon az orvosok 
nem vesznek-e fel a kбrh6zba olyanokat, akkneк  erre nin-
csen okvetlenül szükségük . Természetesen ez esetben a sze 
génysorsú betegekгöl van szó. A fizetőképes betegek gyógg 
kezelése nem terhelte a várost. Az orvosoknak ezért két-
hetenként , később minden öt napban részl еtes jelentést 
kellett a városnak benyújtaniok. Olyan eset is előfordult, 
hogy a kórházi oгvosvk erre vonatkozó véleméвyét a várme-
gye tiszti föoгvossal ellenőriztették, aki etiért a várme 
gye székhelyéről kocsin Zentára utazott. Költségeit, vagy 
az orvosok, vagy a város fizette meg, attól függöe ц , bögy 
a vita esetén kit marasztaltak el. Természetesen, hogy ez 
a krajcárokra menő  takarékoskodás nem szolgálta a köze-
gészségügyet. 

1862-ben országszerte megszervezték a batósági 
tisztiorvosi állásokat. Ezek az orvosok a vármegyei il-
letve a városi "els ő  föoгvosi" cimet viselték. Dotációjuk 
ki volt egyenlitve a törv иyhatбság első  tisztviselőjének 
fizetésével (1000 forint évente). Az 1862. ~ november  15-i  
közgyűlésen felolvastatott a Tisza-járás szolgabirói hiva 
talánák éгtesitése, amely szerint a nagymélt бségú Helytar 
tótanécs e városban egy "első  főorvosi állomás" fölállitá 
sát engedélyezí. Erre az állásra val бszinüleg az igen elő  
nyös dotáció miatt 17 orv ős doktor adta be pályázatát. Az 
állást dr. Révai Nepomuki János nyerte ei. Piukovits лgos 
ton főispáni helytartó öt ezen állásában november 28-án 
megerösitette. A pályázaton résztvett az akkor már id ős 
dr. Csendits Jбzsef is. A kilencedik helyen jelölték és 

igy megválasztása kilátástalan volt. Dr. Révai cúegválasz-. 
tása után 1863-bán kezdte e1 működését fiatalos hévvel és 
ambiciбval 33 éves kóréban. Ezután dr. Qsendits a "másod-
föorvosi " cimet viselte, de nem sokáig, mert kb. egy év 
mulya 1864. április elsején meghalt.. Кörülbelül 60 . éves 
lehetett. Kilenc élő  gyermeke maradt. A felšőváгosi teme-
tőben temették el. Svéd gránit siгemléke:100 év multán is 
teljesen j б  kárban van. Žentán é 1 . dédunokája , akitől sike 
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rült egy fényképet , megszerezni . 1863-ban valбszinűleg dх  
Csendits is, és dr. Révai is dolgozott a kбrházban. Nincs 
azonban kizárvá az sem, hogy dr. Csendits élete utols б  é-
vét betegeskedéssel töltötte ii..Bizonyos , hogy egészségi 
állapota megrendült, mert hiszen 1864. áprilisgban meg-
halt. . 

Dr. Csendits halála után, 1864. és 1872. közötti 
idöben dr. Révai "első  föorvo в" és Zsivkovits " вeborvoѕ " 
dolgoztak a kбrházban. klnlitésre mélt б  esemény volt, hogy 
már 1861-ben bevezették Zéntán.a himlö.elleni védöoltást. 
A nemzetkőzi higieniai kongresszuson Bécsben csak 12 év-
vel kéѕöbb'mondótták ki a vaccinatio szükségességét, mig 
a törvényhozás csak 1876-ban teszi azt kötelez ővé.. Dr.Ré-
vai, mint ügyvezető  városi főоiто'в  a :k 6 r h á z i g a z 
g a t б  i t e e n d ö k e t. i s e l l á t t a k ö. 
z e 1 40. é v e n á t. ,Réвzt vett az egész нбgügyi 
és városi politikában és mindenesetben hallatta szavát, 
amikor fontos döntéseket hozott a vá Х  В. Minden közgyű-
lésre részletes jelentést terjeszt . A Kollo'iits által a-
lapitott intézmér у  adaptálás dtján lett kбrházzá. Тiár 
1857-ben, tehát 23 évvel az üzimbehelyezés után felme- 
rült a kбrházépités gondolata. 1870. augusztus 7-én tar-
tott köagyűléѕen Nikolits András képvisel ő  elöterjesz.tést 
tesz tlj kóгház épitéeére. A képvisel ő  előadja "miszerint 
már korábban szűkség lett volna a városnak egy rendes kбr 
házi épületről gondoskodni, mivel a jelenlegi épület csak 
is ideiglenes használatul jelöltetett ki annak idején kór 
házi, helyiségül. mig arra alkalmasabb, tágasabb helyisé-
get a város ki nem szemel. S. minthogy azt látja, hogy a 
jelenlegi kórháznak évi jávittatá нa :tetemes összegbe ke- 
rül, melyet egy olyan rozzant épület meg sem érdemel, ez-
ért gazdaságosság szempontjából ajánlja, hogy a város é-
pitsen egy a jelen szükségleteknek.és igényeknek megfele-

lő  kбrházat.a e tekintetben utasitta ѕsék a városi mérnđk,. 
hogy бgy;t.ervet készitsen. Dr. Révai János képviselđ  öröm 
mil fogódja ezen indi tványt, mert. a ;'jelenlegi meg sem fe 

lel a célnak, mivel az inkább mondható ápoldának,mint kбr. 
háznak". Javasolja egyúttal egy agg-ápolda aggokháza) é= 
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pitését is . Bizottságot delegáltak és jelentéstételre u-
tasították. A jeieиtéѕt 1871. október 9-én terjesztették 
a köžgyiilés el'. Elfogadták és a városi mérnököt utasitot 
ták a terv elkészitésére. Ez volt az els ő  komoly javaslat 
éš kezdeményezés a kórház felépítésére. 

Ezután lepergett egy esztendö. 1872-ben Sžavits 
Bertalan .k&рvіѕе1 іntегреІІѓІ  a kбrházügyben. 'fiaár ta-
valy kimondatott. hogy a kó гházzal valamit tenni kell.'" A 
közgyülés most már elrendeli . a pályázat kiirását. Id őköz-
ben a város birája szakért ők bevonásával személyesen meg-
vizsgálta az épületet. A k'özgyülésnek imigyen számolt be: 
"a kórház épülete minden percben az összerogyásnak lévén 
kitéve és javithatatlan lévén szükséges, hogy a kórház гé 
szére más helyiséget kell kijelölni: külömben ő  is mint 
tavaly dr. Révai a netán.történendö szerencsétlenséfiekért 

a felelősséget magára nem vállalhatja". Ezután a közgy ű-
lés aггбl tárgyalt, hogy hová is lehetne a k бrházat süгgö 
sin elhelyezni. A váгosbirб  azt ajániotta, hogy üritsék 
ki az Arvai-féle iskolát, melyet akkoriban adtak át ren-

deltetésének á felépités után. A közgy űlés a tervet elfo-
gadta és elrendelték az azonnali átköltözést. A közgy űlés 
nek ez a.rendelkezése más formában érvényesült. Az átköl-
tözés tényleg megtörtént 1872. november L-e és 1873. feb-
ruár 13-a között. Csakhogy nem az Adai uti Arvai iskola é 

pületébe. A közgyűlési jegyz őkönyvekben ennek a változta-
tásnak nyomát nem találtuk. Valószinü, bogy az iskolaév 

folyamán nem lehetett a tanterem-kérdést olyan кönnyen 
megoldani éš ezért az ovodára esett a választás. 

fs vajon mi történt a legrégibb kórház épiiletei-

vel, és magával a telokkel? 
Az 1873. február 13-i közeyül£en az elnökl ő  vá-

rosbiгб  felteszi a kérdést, hogy mi történjék s volt кa±'- 

házzal. Gyurgyovánszki képviseiö szerint a város ezt a 

telket el nem adhatja , miután néhai Kollonita László volt 

zentai plébános vette a fundust és azt j бtékony célra ha-
gyományozta . Az ezzel kavcsolatós határozat igy hangzik: 

"a két épület megtartatik , a rossz épületek tetőszerkeze-
ti nyilvános árverés tžtján eladandók . A megmaradt j бtete- 
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jü és falú épületek mindaddig baszonb čгbe adandók, mig ar 
ra a városnak szüksége nem leend". 

Amig az épületek fennállottak, minden évben bér-
be adták árverésen. Közben anyagraktárnak h аsználták.Hul-
ladék-épületanyagot halmoztak fel, melyet időnként elárve 
~eztek. A kiüгités után úgy gondolták, hogy majd itt épi-
tik fel az új kórházat čs annak elkészülte után vi вszaköl 
tőzik az ovoda épületéb ől. Mindez azonban nem igy tör-
tént. 1907-ben leégett a régi kórház épülete (vagy épüle-
tei?). Az összegyt'7.t hu11ariékfáb6l egy fabarakkot épitet-
tek, mely lakható is volt. A barakklakó egyúttal felügye-
lője is volt a teleknek. Kb. 80 čvig kihasználatlan volt 
ez a telek és a város tulajdonát képezte, miután a város 
volt az alapitvány kezelője. 1949-1950-es években a kör-
nyékbeli lakosok kérelmére parkositották és a város gyer-
mekjátsz6teret is létesitett. A fabarakk összedőlt čs a 
áeszkák az éj leple alatt elfogytak. A gyermеkjátszбtéг  
felügyeletével Juhász Illést bizták meg, aki a šzomszéd-
ságban lakott. Három évig őrizte ezt a kis parkot, havi 
1500 dinár fizetést kapott a váxostbl. Amikor e sorok i-
rбdtak még életben van, 93 éves és sajnálјa, hoјy már . nem ' 
őrizheti az "Illés telepet', ahogy rdla a lakosság elne-
vezte. 1953-ban házhelyeknek felparcellázták és azóta öt 
új villaszerű  épület feledteti a multat. Ennek az irásnak 
pedig az a c člja, bogy megőrizze až utókor számára annak. 
az emlékét, hogy ezen a telken,a haza Lazarevi ća és a 
Bianka Radič evića utca sarkán épült fel el őször Bácska 
legöregebb kórháza 1834-ben. 

ї  Bivar-telki régi kórház utolsó évtizedére esik 
a Porosz-Osztrák háború. 1866. julius 15-én a városi köz-

gyűlés hadikórház felállitását határozta el. Bizottságot 
slakitottak a tiszti-f őorvos elnökletével. A terv szerint 
magánházaknál 32 ágyat akartak felállitani a Königgrötz-i 
csata sebesültjei részére . "Tömérdek harcos . sebešült és 
betegedett meg elannyira , bogy azokat a cs ősz . és kir. 
nyilvános kórházak sem voltak képesek befogadni". A váro-

si jegyzőkönyvek a hdikórházгбl több emlitést nem tesz-
nek. Val6szinünek tartiuk ,bogy nem is keriiltek ide sebe- 
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sültek , mert ennek feltétlenül maradt volna va ј.amt nyoma 
a ј egуzökönyvekben, vagy a számadásokban. Az 1872-i évi 
tiаztííjitб  közgyülđsen az  I.  vérosi orvosi állásra í1 b6l 
dr. Révai Jánost választják meg. A II: orvosi állásrá h бr 
man pályéiztak . Kuthy LaJos seborvost . vslasztották meg. 
(Weebsler Jбzsua đs Zšivkovits Mihály sebészek ekkor már 
nyugdij.ba vonultak.) 

AZ OVODA цтсАi KORSZQK IiET ЕцтIZ. оГлтЕК  TöRTЁ TER'Е  
(1872-1942) 	 . 

Kбt emberöltő  nemcsak az egyén életében, hanem a 
kőz đlеtben is nagy ídö. A zentai k бrház történetđben ez á 
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hét évtized csak lényegtelen fejlődést mutat fel. Talán 
c вaіс  az első  itt eltöltött 10 év mutat némi haladást. Az 
ágyszám kissé emelkedett . A szűk kis kórtermek helyét tá-
gasabb termek váltották fel. 1873 -ban,.amikor a kórház i-
di költözött harminc új vaságyat szereztek be. A régi kar 
házban használt "nyoszolyák" idejüket múlták és használha 
tatlapok voltak. Ebből a téayböl állapi.that б  meg, hogy a 
kórház .befogadбképesв ége harminc ágy volt. Ugyanakkor bar 
mint ágyra va1б  katonapokrócokat vásároltak , melyek igen 
tartósaknak bizonyultak , fehér gyapjúból készültek és 
hosszú évtizedekig használták . űsz Szabó Dániel asztalos 
mester új kórházi bútorokat csinált . tij volt maga az épü-
let is. A kórház topografiai elbelyezése igen j б  volt , . 
mert majdnem a város geometriai középpontján feküdt az ak 
kor Folyó-utca (később Franše Depere , még.késöbb Fruвka'-
goreka utca ) valamint az Ovoda -utca ($vеtozara Miletića) 
sarkán . A telek nem nagy; mindössze 496 négyszögöl, hely-
rajzi száma 108788 . Ez a középiilet ma is ugyanolyan kiil.-

sövBl rendelkezik , mint 90 évvel ezelőtt , amikor felépült. 
Falai nedvesek , magas talajvizállás idején a vizrajzolat 
2-3 méter magasra is felterjed . Legfeljebb annyi változás 
van, bogy a belső  válaszfalakat mozditották el és alaki-
tották az egyszer s mindenkori szükség szerint . Ovodának 
épült és nem kórháznak . A városi tanács két évre engedte 
át ezt az épületet a kórház i .dвiglenes elhelyezésére. A 
két évből 70 év lett , mert 1942 . január 1-ig ezen a he-

lyen és ebben az épületben maradt a k бrház .. A város pilla 
natnyilag mentesült a kórházépitéв  gоndЈбtбl , de nem so-
káig. A kronologikus porrendben összeállitott adatok mind 
ezt fokozatosan iga кolnи  fogják. 

1875. - Zavarok keletkeztek a kórházi élelmezés 
körül . A betegápoló , aki egyuttal élelmezési vállalkozó 
is volt, minden előzetes bejelentés nélkül eltávozott a 
városból , magukra hagyván a betegeket és megszüntetve az. 
élelmezést . A polgárméster (ekkor .már városi rangot ka-
pott Zenta ) úgy intézkedett , hogy Kuthy Lajos seborvost 
bizta meg a betegápólással és az élelmezéssel; ennek a 
munkatöbbletnek arányában fel kellett emelni a fizetését. 
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ezt a feladatot Kuthy Lajos úgy oldotta meg, hogy felesi-
gG vállalta az élelmezést és a mosást , ő  maga pedig az á- 
polást, amelyet egy szolga segitségével látott el. Kuthy 
Lajos sеbéѕz meghalt 1887. oktбber.8-áп ,  di  a felesége to 
vábbra is a kбrhá тΡban működött egészen 1900-ig, mint,élel 
n►eaési vállalkoz б . 

Az 1875. évi március 30-i közgy űlésen "Felolvas-
tatik dr. Glücksthal Adolf orvos sebésztudor és szülész-
nek a kérvénye letelepedés és orvosi gyakorlat megkezdése 
iránt". Miután a beterjesztett okleveleket átnézték, a 
praxi. ѕra megadták az engedélyt. (Dr. Glücksthal lett 1902 
ben a kórház sorrendben harmadik igazgatója.) 

1876-ban megalakul városunkban az elsб  egészsбg-
ügyi tanács, mely akkor az egészségügyi bizottság nevet 
viselte. Orvos-tagjai: dr. Révai János, dr. Kellner Jб- 
zsef, dr. Glücksthal Adolf és Kuthy Lajos seborvos. Ezen-
kivül busz képviselötestületi tag. 

1877. - Iviubsi Menyhért zentai és Мihálovits Már-
ton bajai gyógyszerészek kérvényezik a II. gybgyszertár 
felállitását Zentáл . і zt:el kapcsolatban a vármеgye utasi-
tására a közegészségügyibizottság részletes indoklást ál 
lit össze és javasolja a gy бgysz еrtár engedélyezését. A 
terjedelmes jegyz őkönyvek elég pontos betekintést nyújta-
nak az akkori egészségügyi állapotokba. (161 jkv.szám:l8. 
oldalon tárgyalja a zentai egészségügyi problémákat). A 
kórházra vonatkoz бan : hét éves átlag alapján számitva: é-

vente 365 beteget gyógykezelnek a kбrházban. Az ápolási 
napok számát nem tünteti fel. Minthogy ebben az id őben 
egy betegre eső  ápólási napok száma 15-20 között ingado-
zik, feltebetö, hogy'az évente 6000-7000 tehetett ki. 

1879. - A városi szabályrendeletben a fizetések 
is fel vannak tüntetve. A fizetési ranglista igy alakult: 
- polgármuter.... 1600 frt. - ti вzti-főorvos 800 frt. 
- rendörkapi.tány.. 1200 " 	- másodorvos 	 700 " 
- tanácsnok 	 800 " 	- sebészorvos 	 400 " 

1882 .• -  Megalakul Zentán á Vöröskereszt és meg 

~►álasztanak huszonöt tagból bizottságot. 
1883 . - A minisztérium engedélyezi a II. számú 

20. 



gyбgyѕzertáгat Mucsi Menyhért okleveles gyógyszerész ré-
sz ére. . 

1884. - A közegészségügyi bizottság orvos-tagjai 
dr. Révai, dr. Glücksthal, Kuthy Lajos. Minthogy ebben az 
évben ör. Kellner nem szerepel az orvosok listáján és ké-
sőbb sem tesznek róla eiulitést, feltehető , hogy elköltö-
zött Zentárбl. Dr. Glückathal lett az utódja. 

Sinkay János Zenta sz űlőttje,volt or вzággyülési 
képviѕelö elhalálozott és végrendeletileg 1500 frt-t ha-
gyományozott a kórházra (ez kb. egy évi fizetése volt a 
polgármesternek). 

Az 0voda-utcai épületbe történt átköltözés után,' 
amint már еtolitettük is egyyenlöre elcsendesedtek a kórn őz 
épitést kivánб  hangok . De már 1886-ban, a március 13-i ü-
lésen ismét sz őnyegre keriil a kбrházépités . Tehát alig 
mult el 14 év és már is rájöttek arra, hogy az бvoda-utca 
megoldás - nem megoldás . Sz б  szerint érdemes idézni a 
jegyzökönдtet. Zѕarkó Antal és társai beadvánnyal fordul-
nak a közgyüléshez a kor igényeinek megfelelő  kórház léte 
šіtése tárgyában . A következő  véghatározatot fogadták el: 
"A városi képviselőtestület maga is tudatával bin annak, 
hogy e városban egy a mai kor követelményeinek megfelel ő  
városi kórház szükséges , melynek létrehozása eddigelé nem 
a város . akaratánál , hanem a mostoha körülményeknél fogva 
szenvedett halasztást ; teljesen osztja tehát a közyflés 
a kérelmezők nézetét és ennélfogva elvileg kimondja, mi-
szerint egy a város népességének tekintélyének és a kor 
kivánalmaiиak teljesen megf 'elelö kórház mielőbbi létesité 
вét egyik első  feladatának tartja , mivel azonban ily kor-
szerű  kórháznak a város mely részébeni felállitási hely-
re, épületének célszerű  beosztására , berendezésére és fel 
вzereléséгe ,valamint egészségügyi és ápoló személyzetének 
számára, legfőképpen pedig a mindezekre szükséges költѕб-
gek honnan lеendő  elöállitáвára nézve körfiltekintö - a ki 
vitelt biztositб  és eredményhez vеzetö előleges munkálat 
kidolgozása szükségeltetik - ugyanezért a városi polgár-
mester úr elnökgége alatt megbizatik az állandó közegész-
ségügyi. bizottság , miszerint mindezeknek figyelembe véts- 
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le mellett dolgozzon ki egy részletes javaslatot, szerez 
ze be az épitési tervrajzokat és költségvetést majd az-
után javaslatút ezekkel felszerelve az épitésre sziákséges 
kőltségeknek honnan leend ő  elöállitására vonatkozó véle-
ményének nyilvánitása mellett teгjesszé azt a képviseleti 
közgyülésnek további intézkedés végett minél hamarabb elő. 
Mi végből a kérelem jelen határozat kivonata mellett"az 
pitészeti bizottságnak a tanács útján kiadandó". 

1887 . - ]7r. Lendvai Mбr, aki 1886 . december. 18- 

án végzett Budapesten, oklevelének meghirdetését kéri az 
ez év február ll-én tartott közgyülésen .'Tudomásul vették. 

1887 . junius 30-бn.tartott közgyűlésen Kuthy La-
joe városi seborvos betégszabadságot kér. Megadták. 

1887. oktбbeг  10-én taгtot közgyülésen.bejelen-
ti a polgáгmesteг  id. Kuthy Lajos városi seborvos és be-
tegápolб  elhalálozását . iieghalt október 7-én. Az ez altra- 
lommal hozott határozat igy hangzik : "Az elhalálozás folt' 
tán megürült városi seborvosi te еndök ideiglenes vezetésé 
vel dr . Révai János főorvos bizatik meg . Egyben útasitta-
tik a tanácš miszerint a kórházi betegápolási teend ők ide 
iglenes ellátásáról gondoskodjék s a jövöb еn a kórház ke-
zelésére nézve , továbbá az eddig egyesitve volt seborvosi 
és kórházi betegápolói állás tekintet бben jónak vélt vál-
toztatások iránt a legközelebbi közgy űlés elé véleményes 
javaslatot terjesszen elő . 

Az 1887 . november 15-i közgyűlésen dr. Révai Já-
nos fiiorvos javaslatot terjeszt be id. Kuthy Lajos . volt 
városi seborvos elhalálozásával megüresedett seborvosi ál 
1ás mikénti szervezésére és betöltésére vonatkozólag. Ha-
tбгozat ."Idősb Kuthy Lajos városi seborvosnak f. év októ-
ber 8-án bekövetkezett halálával .végleg megüresedett a be 
tegápolбi teendđkkel is egybe kapcsolva volt városi ѕebor 
.vosi állás e minőségben beszüntettetik és helyette a 
egészségügyi és kor követelményeinek megfelelöleg egy III 
ik körorvosi állás rendszeresittetik akként , hogy ezen ál 
1ás orvostudor által lészen - nyilvánosan meghirdetendó 
pályázat útján betöltendő . Ezen III.-ik körorvos tartozik 
a rеszére kijelölendő  városrészben lakni ; teendői és kö- 
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telességei жбzé tartozandanak pedigi kerületében a sze- 
géхysorsú lakosok dijtalan gyógykezelése és az oltási mii= 
viliteknek a fennál]б  intéžЈiбдуek szerinti végrehajtása.A 
közegészségűgyt .és orvoв-reridöri eljárásokra nézve segéd-
ke~et nyújt á városi főorvosnak. A јбгványokrбl hetenként 
egy izben jelentést tesz a föorvo вnak. A kórházban végre-
hajtandб' nagyobb minétéknél šegédkezet nyújt. Teljesiti 
az égész várósban a fennálló intézmények szerinti halott= 
kémlést és mint kórházi boncnok úgy a tudományos célú va-
lamint a rendöri.és törvényszéki. boncolásokat. Végre cho-
leгajarvány esetében az esetleg megnyitandó јбгványk6rhá= 
zat vezeti." 

"A betegápolási kötelmek egészen külön választan 
dбk és egyenlőre addig, amig arra képzett u.n. betegápoló 
apácák alkalmazhatók nem lesznek a városi tanács által a 
főorvos ajánlotta egyénekb ől idörál-idUге  felfogadandó 
két egyén által, é8 pedig a férfi betegek körül férfi - a. 
nőbetegek körül pedig nöápol6 által látandók il." 

"A betegek kórházi élelmezése a jöv őben akként 
lesz téljesitendö, hogy e célból egy a kórház helyiségé 
ben szabad lakást élvező  kifözö (traiteur) alkalmazandб ,a 
ki a városi tanács által vele együttesen megállapitand б  
és aláirandб  szerződés pontjai szerint és árakért az élel 
mezéвt kiszolgálni. tartozik. rézen kif őző  egyénnél аelléke 
sin az kivántatik meg, hogy borbély vagy legalább is a 
tegek ápolásában:és az els ő  gyorssegély nyújtásában képe-
sitett illa beavatott legyen." 

1875 óta amikor Kuthy Lajos elvállalta az ápo-
lást és az élelmezést, a kбгházban kapott lakást. Mint-
hogy abban az időben orvosi ügyeletér szolgálat nem volt, 
tulajdonképpen a bentlakó seborvos tartott permanens ügye 
letet éjjel és nappal. A seborvosok kiképzését az egyete-
mek már korábban megszüntették . A seborvost a mint század 

eljő  félében felcser-nek hivták , az Osztrák-hadseregben. 
Főfeladatuk volt háború esetén a sebestiltek ellátása. A. 
polgári életben iš mi1kődtek ily'n seborvosok. Ezeknek dok 
torstusuk és doktori cimiik nem volt. Viszont egyesek o-
lyan jártasságra tettek szert az érvágásban, k őpőlyőzés- 
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ben, slisztirozásban, hogy igen tekintélyes magánprak вzi-
suk is volt. Zentán Kuthy.Lajos volt a harmadik seborvos. 
Halálával megszűnt Zentán a seborvosi állđs. Ezért kel-
lett az egészségügyet đtѕzervezni. A tervezetbe azért vet 
ték be, hogy az alkalmazandó ánol б  személyeknek jártasá-
guk legyen az első-ségélyben, mert amint emlitettúk orvo 
si ügyelet nem volt é ѕ  orvos sem volt olyan, aki éjjel- 
nappal rendelkezésére álhatott volna a kбrháznak. 

1888. - Már évtizedek бta szőnyegen van Zenta vá 
rosának három problémája: a kбrház, a szegényház és az ár 
vaház. Mindhárom intézméлynek pénzalapja van a városnál 
és mindhárom várja a megvalósulást. Dr. Révai f őorvost és 
Szekfü főjegyz őt tanulmányútra küldik Budapestre az aggok 
házának építése ügyében. A kiküldöttek beszámolnak tapasz 
talataikгбl és inditváapozzák, bogy a szegényházat minél 
előbb kezdjék el építeni. A közgy űlés elvetette az indit-
ványt mondvđn, bogy a kбrházépités sürg ősebb. A városi ta  
nácsot megbízzák, bogy a k бrházépitést vegye fontolóra. A_ 
mint láthatjak a városatyák iij kórházat kívánnak - di pár 
hónappal később , november .  10-бn átalakításokat engedélyez 
nek a kбrházban. A bonctermet, mely a főépületben volt el' 
helyezik az udvari épületben, helyére mütöszobát építenek 
illetve rendeznek be. Ugyancsak az udvari épületben adap-
tálnak egy helyiséget elmebeteg izolációra. 

Ugyanebben az évben drr Lendvai Mбrt megválaszt-
ják az ujonnan szervezett III. kerületbe , a már fentebb 
ismertetett feltételek mellett. 

1890. - Dr. Méri iбndor a budapesti R бkuа  kбr-
ház alorvosa beterjeszti diplomáját kihirdetés végett. 
1888. III. 17-én avatták. 

1891. - Tanácsi javaslatot terjesztenek be ár-
va- és szegényház létesitéвéröl , kбгhđzépitésröl és a je-
lenlegi kбrháznak iskolává valб  átalakitđѕárбl. Kiadják a 
gazdasđgi bizottságnak (ez az elintézés az еlodázáѕnak e-
gyik legbevđltabb mбdѕzere volt a mult században). 

1892. - A városi föovoѕ  javasolja , hogy szer-
vezzék meg Felвđhegyen a.IV. körzeti orvosi állást. Illem- 
cѕбk, felsőhegyi képviselđ  felаzбlаláea : "nem kívánunk mi 
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orvost, hanem csak halottkémet, mert van pap, kántor és 
temető , legyen még balottkém, hogy ne kelljen öt Zentár б l 
kihozni". Amint ebből a mentalitásb бl 1Sthatjuk, nem a be 
teg-ember érdeke és az élete a fontos,.hanem az, hogy ne 
kelljen a megmaradt élőknek a v6rosba szaladg бlni halott 
kémért. Illem is lett az egész Révai-féle tervb ől semmi.saj, 
nos ma sincs Felsőhegynek kintlak б ,állandб  orvosa. 

Az 1893/94. évi imnázi шΡni értesitöben Űrvény I-
ván fiinnáziuшΡi tanúr kisebb tanulmányt irt "Zenta varos 
közegészвégügyi viszonyait' cimmel. Ebben a tanulm ~Snybaв  
egy pár éгtékes statisztikai adatot találunk. Iie az ana-
lizis: 
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1881. 236 187 33 0 6 20 13,3 38+ 13,6 

1882. 317 239 30 23 15 16 20,2 4490 14,0 

1883. 302 197 38 37 21 19 16,7. 2466 8,0 

1884. 260 229 13 8 13 18 16,0 4819 17,1 

1885. 276 194 34 16 19 16 18,0 4630 16,0 

1886. 247 187 18 26 16 19 13,8 5255 19,7 

1887. 260 168 30 39 17 22 12,6 5153 18,6 

1888. 303 185 51 35 25 24 13,0 6611 20,6'. 

1889. 278 190 47 30 14  22  13,8 6536  21,5 

1890. 305 175 76 35 9 24 13,3 4833 15,1 

1891. 278 152 58 49 7 21 13.3 3279 11,4 

1892. 284 201 45 19 7 19 15,3 3892 13,3 

1893• 223 143 60 15 3 12 19,1 2602 11,3 

A  k б r  h 6 z 13 évi betegforgalma. 

Annak ellen¢re, hogy ez a 13 évet magába-foglal б  statisz-
tika ieglehatösen részletes бdatokat tartalmaz, mégis hi-
ányzik az az egyetlen igen fontos adat, hogy ezt a beteg-

forgalmat hány ágyon bonyolitották le. Igy csak következ-

tetés írtján állapithatjuж  meg a kбrház ágyainak számát. A 
következ őket tudhatjuk meg ebb ől a statisztikáb бl: 
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1.): átlagos beteglétszám 287 volt a 13 év alatt évenként. 
3736 beteget kezeltek ősвzesen ezen id'á alatt. - 2) Az á-
polási nápok.számának átlaga 4454 nap. - 3) Egy betegre 
15,44 ápolási nap esik. - 4) 70-80 %-os ágykihasználást fi 
feltételezőnk. - 4a) Valбszinüleg 25-30 ágy állott a b еte 
gek rendelkezésére. A statisztikák azért nem' tartalmazzák 

. az ágyak számát, mert dgy látszik azt mindig a szUkséglet 
szerint állitották be. - 5) A halálozások száma az összes 
kezeltek számához viszonyitva 7%-ot, tesz ki. Az .1840-e в  
statisztika még 20% hаlálozást.mutat ki. Ez nemcsak azt 
Jelenti, hogy 50 év leforgása alatt a közegészségíigy nagy. 
mértékbér megjavult, hanem azt is, hogy félévszázaddal kó  
rábban az "ispotály" dgyszolván až aggok és a gy бgyitha- 
tatlap betegek aziluma volt. 

	

Halottak 	Gyermek 

	

száma ősz 	halottak 

	

•szesen 	száma 

Gyermek 
halottak 

% 

Nem or- 	Nem or- 
vosolta 	vosol- 
tott 	talc  % 

1881. . 622 	315 50,6 165 52,4 

1882. 814 	543 66,6 196 56,1 
1883. 743 	466 62,7 197 42,2 

1884. 813 	.510 62t7. 229 44,9 

1885. 633 	414 65,4 223 53.8 
1886. 854 	542 63,5. 118 21,7 
1887. 975 	662 67.9 175 26,4 

1888. 737 	439 595 194 44,2 

1889. 799 	%9 	. 58,7 104 22,1 
1890. 923 . 	610 66,1 116 19,9 
«1891. 776 	. 	448 57,7 72 16,1 
1892. 913 	. 	.514  56,3 210 ' 	40,8 

1893. 927 	585 63,1 154 26,5 

13 	é v g y e г  m e k h a l á l o z á s i m ut at 6 

Rendkivül értékes ez a zentai statisztika. Nagy kár, hogy 
nem jelöli meg pontosan a gyermekek korhatárát . Ha felté-
telezzUk, bogy 14 éves korig gyermekeknek vesz mindenkit, 
akkor ijesztö képet mutat ez a statisztika. Megtudjuk eb- 
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bd4, hogy a halottak 61,6 %.-a gyermek volt. Ivlegtudjuk to -  
vábbá azt is, hogy a gyermekek több, mint egyharmada orvo 
si gyógyl~ezelésben nem részesült. a vitelstatisztikákban 
a gyermekkort mindig 0-14 év végéig .értelmezik, teh đt eb-
ben a cѕee ѕemö-halálózás is bennevan ((i-1 évig). Ha össze 
hasonlitjuk ezeket az adatokat a mostaniakkal meglátjuk, 
bogy az az бta eltelt  75  év alatt milyen óri đѕi fejlöčlésen 
ment đt az orvostudomány, a 61,6 7 ma 6 % alásüllyedt. 
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1881. 10 2 -   49 	12  
1882. 56 8 - 	126 - 	3 
1883.. 14 28 - 28 - 	2 
1884. 25 15 30 3 - 	21 
1885.. - 14 . 	 5 1 30 	6 
1886. 2 20 58.. 1 28 	12 
1887,  8 38 54 50 11 	26 
1888.  1 16 —  22  6 	8  
1889.  18 41 - 4 1 	20 

1890. 15 40 58 3 1 	13 

1891. 4 45 - 1 - 	14 
1892. 13 103 - - - 	22 
1893 . 21 82 46 62 - 	16 

ússz. 187 278 278 	301 126 1?5 
r 

622 	80 	12,8  
814 	193 	23,7 
743 	l01 	13,6 

813. 	94 	11,5 

-. 	633. 	67 	1(i,6 

854 	149 .17,1 

975 	261 	26,8 

737 	54 	7,3 

799 	8+ 	10,5 

921 	150 	14,1 

776 	64 	8,2 

913 	160 	17,5 

927 	?4 	26,3 

10527 1681 	15,9 

Járványban elhaltak statisztikája. 

Igen értékes adatokat szolgáltat ez a štatisztika is. Eb-
böl láthatjuk, hogy 75 évvel ezel őtt, tehát a difteria se 
rum alkalmaz đsa előtt milyen elterjedt betegség volt a a 
difteria. Akkor még nem tudták, bogy az u.n. гoncsolб  to-
roklob és a toгokgyik egy és ugyanazon betegség. A 13 é= 
yes átlag 50  eset, de voltak évek (1892.) amikor 110 dif-
teria esetet jelentettek be. A be nem jelentett esetek 
száma természetesen ellen őrizhetetlen. Ugyancsak pontos. 
képet byerünk a cholarár бl: 1886-ban 8 haláleset,1892-ben 
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22, 1893-ban 17-en haltak meg. A tbc halálesetek száma 
ebben a periodusban 14,9 ju. örvény Iván az emlitett arás-
ban a fuatalságnak adott útmutatást a hugienukus életm бd-
ról. Hogy az érvelését minél jobban alátámašsza azért 
kért és КΡ8pott valósiinüleg a városi föorvostól k бrházj 
statisztikai adatokat. A század végér ől egészšégügyi sta-
tisztikáink nincsenek Zentán. Egyedül az 1893/94. évi gum 
názuumi ért е sutöben megirt adatokkal rendelkezünk, melyek 
hitelességéhez kétség nem fór. Lz az jrás még egy-két ér-
dekes adatot tartalmaz. 1894-ben ZL ntán 26.648 lélek élt. 
Minden 467  lakosra l korcsma esett, a tanyákon 16, a bel-
területen 41. ezen kivül volt még 68 pálinkamérés úgy, 
hogy minden 213 lakosra esett 1 pálinkaelosztó hely. .Ui-
cséretére válj ék.Zentának, hogy ekkor már 15 furott árté-
zi kútja volt . Zenta egészségügyének történetében iгvéхp 
Iván tanár neve fennmaradt. 

Az 1895-ös évben a vármegye is beleszól a k6rbáz 
problémába. A májusi közgyпi бé еn felolvassák az alispán 
február .9-én kelt átiratát, mely a k бrházvjzsgálat ered-
ményét közli és elrendeli, hogy a talált kedvezőtlen vi-
szonyokat minél elbdbb szüntessék meg, "Maga az épü Хet sem 
felel meg hivatásának. Az abban lev ő  14 kisebb-nagyobb he 
lyuség célszerütlenül van beosztva, csak két kórterem van, 
melyekben a betegek minden tekintet nélkül a kór min őségé 
re, vannak elhelyezve. A szobák és butorok piszkosak, a 
folyosó járdája nyaktörő , frdöszoba nincsen és végül az 

. ápolбs huányos, az ápoló a betegekkel durván bánik. Iибгt 
is elrendeltetik, hogy a férfi és n őbetegek részére külön 
két-két kórterem alljon rendelkezés гe, az elmebetegek szá 
mára pedig šzuntén egy külön e célra alkalmas kó гszoba,to 
vábbá egy fürdőszoba is rendeztessék be". - Ezután dг: Ré 
vaj е1$terjesztj a kćrházj шizéгiбЖ  orvoslására vonatko-
z б  javaslatait:e.gy 8 ágyas n őj bujakóros szobát létesíte-
ni, füгdöszobбt berenc'ezni, folyosót kikövezni. Azonnal 
f elvennj egy férfi és egy női ápolót. Ugyanekkor a köz-
egéѕzségügyj bizottság javaslatát is felolvassák: "nem 
oldható meg a kárház higeдjai problémája új kárház épjté-
ѕe nblkül. Ezért megbizatik a g гzdászati bizottság, hogy 
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ezt a kérdést tanulбnyozza és tegyen elöteгjesztést." 
Ez az év rég arról nevezetes, bogy ekkor vezet-

ték be Zentán a dі téгia-seтum használatát. Веnгing és 
Roux egy évvel el'~~̀ btлΡ, .1894-ben kezdte meg a gyбgуіtást ez 

zel az і j gyбgyszerгel. VaTбszinüleg іgen 0dгága lehetett, 
mert a városi közgyűlés j бváhagyás бt kellett kikérаi öt 
adag beszerzéséhez;.. 

A  belt  гmіniѕztбгі '.иа  felaj бтлlotta a városnak, 
hogy léteBitene egy 20 ágyas trahomakáгh бzat,berendezi és 
fenntartja, csak épületről kellene a városnak gondoskod 
fia. A közgyűlés az ajánlatot nem fogadja el. Az 1896-os 
évnek egyetlen eseménye volt egy Ібvоаtа tбќ.:аobil gözfer 
tötlenitö gép besz егz бs ., Blarminc évig hašzaálták és az-
után került sor a. kiselejtezésre. a városban a fert őző  be 
tegek holmijút f ertötleni.tett бk, rig. orny®son a oig'anyo-
kat tetütlenitették. 

1897-ben az eáészségügyi tanács el őterjeszti a 
régi kбrház kibövš.tésének tervét. A képviselőtestület a 
javaslatot elveti. 1898-ban ez a кбrdés djra szöгKyegre ice 
rül, mint a városi tanács javaslata. A pénzügyi helyzet 
az volt, hogy a kórházalap már 40.000 forintra felszapoгo 
dott és ebből mđr fel is,lehetett volna éniteni a kбrhá-
zat. Felteszik a kérdést a k4pviselötestületnek, hogy va-
jon épitsenek-e új kórházat, vagy csaк  bövitsék a régit. 
A szavazás eredménye lesujt б  volt, mert mindössze két kép 
viselő  szavazott az új kбrház mellett, rig a többiek a ré 
gi kбrház kibövitését szavaztak meg, amely mindössze 5000 
forintot tesz ki. 

Az alispáni vizsgálat után, amely 1895-ben volt 
feltétlenül kellett valamit csinálni a kórházzal, mert ez 
már felső  parancs volt, i.e még igy is igen vontatottan és 
örökös huzavonával halaatak az események. Amig a helyi ha 
tóságok és a városi képvisel őtestület szükkeblüsége nem 
bogy elösegitette volná a kórházügy fejlödéšét és a köz-
egészségügy felemelkedését és annak .ellenére, hogy kb. 30 
éve a kбrház fejlödése_nem.tartott lépést az egészségügy 
előrehaladásával, s o r s d ö n t ő  fordulat 
áll t  be  a z e n t a i k ó r h á z é l e t é 
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ben. 1899. márt ius 16-án a 	polgár- 
m e s t e r ismerteti a B e l ü g y m i-
niszter rendeletét. (1899. február 18. 
5781. VI. b.) amellyel az eddigi ma- 
g á n- k ó r h á z á t Z e n t á n a k n y i l y ó- 
n o s s á g i jelleggel r u h á z z a f e 1. 
A nyilvánossági jelleg abban az idöben azt jelentette, 
hogy a szegénysorsú betegek ópolá ѕi díját nem a város fi-
zette, hanem `az u.n. Oгszágos.Bеtegápolósi Alap. .Jogában 
volt a kбrháznak az ország bármelyik részéből betegeket 
felvenni és gyбgyketielдi. Az ápolósi dijak жifizetését ma 
ga sz állam gaгаntálta. Ezzel szemben a minisztériumaák 
Joga volt a szegényѕorвú betegek.gyбgykezelési díját egy-
.öntetüen a egész ország területére megállapítani. A fyil 
vánossági jog 1899. január hó l -töl lépett hatályba ( az 
elmult két évtizedben sokszor feltették a kérdést hivata-
los helyeken, hдgy pontosan mi бta van nyilvánossági joga 
a zentai Жбíљбznak és milyen szám alatt kapta meg ezt a 
Jogot. Mindezideig csak hozzávet őleges választ lehetett 
adni, a mostani kutatások alapján azonban már ez a kérdés 
is tisztá2 бdott).. . 

1900-ban a.városi főmérnök bemutatja a régi k бr-
ház bövitéѕi terveit, a đözgyüléѕ  elfogadja, a vármégye 
j бváhagyja,és még ebben az évben elkészülnek a munkálatok, 

Hogy ebben az évben a javítási és bövité ѕi munká 
latok csakugyan befejez ődtek bizonyitja az a közgyü1бв  I-
1'  terjesztett jelentés, miszerint "a Szent László várósi 
k:ózkбrház_tetejének javítása alkalmával összegy űlt fazain 
dely-hulladékot elárverezték". Amiбta a kórház ebben az 
Ovoda-utcai épületben van, immár 30 éve, ez volt a móso-
dik alkalom, hogy az épületet bövitették és javitották. Е  
nek ellénéré állandбan felszínen van az új kórháti építésé 
nek gondolata. Mindez azt bizonyitja, hogy az 1900=ban 
végzett bövitési.munkálatok sem hozták meg a megoldást. 

Az 1900-as évben.szérepel utoljára a közgy űlé-
sen dr. Révai János. Január 12-én a közgy űlésen`egy terje 
deletes trahoma-jelentést terjesztett be, mely'oől kitűnik, 
hogy 551 trahomá ѕ  beteget fedeztek fel a szürövizsgálat 
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alkalmával. 1900, május 18=áa hathetes betegszabadságot-
kér. Augusztus l7-én egy kiildőttségbe válaвztják, mely a 
város üdvözletét volt hivatva tol шácsolni Császka György 
kalocsai éгѕeknek 50 éves papi jubileuma alkalmából. Ez-
után nincs гбla több hir. 1901-ben a Zentai S'dz15ny egyik 
szeptеnLberi számában emliti nevét , mint néhai tiszti -főor 
vast, akinek munkakórét dF. Glücksthal Adolf vette át. Az 
190I-1902-es évi v гΡrósi 3egyzók вуvek hiányzanak.. Az 1901 
1902-es gimnáziumi.éгtesitöböl sikerült шégis hosszas ke-
гeѕés után részletes adatokat kapni halúláг6l. Tdézem az 
érteѕitö nékrologját: "Dr. Révai János városi föo гvos, ki 
á gymnáziumi bizottságnиk élѕö,megalakulása óta buzgó tag 
ja, közben alelnöke is volt, 1901. évi julius 11-ikén 
hosszas bеtégšég után Budapesten elhunyt.. A boldogult, 
nagytudásí1 ember volt. A tudomány és műveltség szeretete 
hozza öt az intézethez közel s annak ágyís, mint gymn.bi-
z®ttsági tag úgyis hint v.-tiszti f őorvos, melegen érző  
s kötelességtudó hive vala. Az intézet k őnуv- és szertá-
rát évek során át értékes taneszköz вжkel gazdagitá: mint 
városi tiszti föoгvos pedig ritka kötelesšégtudással gon-
dozta a tanuló ifjúság egészségügyét az intézet megalapi-
tása óta. Elvesztése felett, érzett igazi fájdalmunk,derék 
.gyermekei gyászában való őszinte részvétünk s ez a sze-
rény megemlékezés legyén némi emlékjele annak a viszony-
nak, mely bennünkеt a boldogulthoz fűzött. r т1ékе  legyen 
1d6tt, nyugodjék békében". 

Dr. Révai kereken 40 évig állott városunk köz-
égészségügyének élén. Elődje dr. Csendits 30 évig műkö-
dött. Tudjuk, bogy az ügyvezet ő  városi tiszti-főorvos egy 
úttal kórházigazgat6 is volt. ű  még a Р  var-telki legé-
gibb kóгházban töltött 10 évet és 30 évet az ivoda- utcai 
épülétben. A mult.század utolsó évtizedeire esnek a nagy 
orvosi felfedezések, és ebből dr..íRévai igyekezett kiven-
ni részét a szükгe szabott provinciális lehet őségek ará 
nyában. Orvosi таUködésének 1e  kи   eшelkedöbb ténykedése: a 
variolizáci б  bevezetésé, a difteria elleni véd őoltások be 
kapcsolása a theгapiába. A nagy mértékben elterjedt traho 
ma megfékezése. O volt az első  orvos,.aki sikra szállt Zen 
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tán a közegész вégügyért, számtalan tervet készitett 	és 
terjesztett a városi жdzgyülés elé ѕ  nem rajta múlott, 
hogy még az ő  értében nem épült fel az új kórház. Az ö 
szolgálati idejére esik az 1892/1893-as nagy cholera -jár-
vány és az 1886-os kisebb epidemia.  Dr.  Révainak Sikerült 
mindkét j6rványt munkatársaival együtt megfékezni. A ha-
lotti anyakönyvek átnézése alkalmával meglep ődve állapí-
tottuk meg, hogy felesége Gбzony Piroska 1901. junius 17-
én halt meg Zentán, rig ő  hđrom héttel később Budapesten. 
Életkorára vonatkozó adatokat nem találtunk. A számítások 
szerint 68-70 éves lehetett. 

Kuthy Lájosné, seborvos özvegye, aki urának 1887 
október 8-án bekövetkezett halála után is megtartotta az 
állását  mint  élelmezési vállalkozó, er гöl most lemond és 
elhalálozott férje után nyugdijat kér. Kérését teljesitik 
és kiírják a pályázatot a kórházi élelmezésré. 

A századfordulóhoz érve még kell vizsgálnunk, 
hogy milyen történések, elgondolások és megval бsitott, 
vagy csak születendő  tervek `szabtak további irányt az e-
gészségügy, els ő  sorban pedig a kбrház fejlddésének.A köz 
egészségüggyel kapcsolatban a k бrház mellett első  helyen 
áll a járványügy a j ~гványkбrházzál, a szociális problé-
mák a szegényházzal és a gyermekmenhellyel. Minthogy ezek 
a rokonproblémák a városnak az "'Eргeѕkert" néven ismert 
fundusán kerültek a realizáció stadiumába: részletesen 
kell ezzel a kérdéssel foglalkoznunk. 

AZ "EPRESK~RT" JII;ЕtTTÚS~GE A SZa014LIS ES EGЁSZSЁGUGYI . 

PROBLЁМЛK MEGOIiDASABAN 

Az Epreskert a zentai kórház.történetében igen 
fontos. szerepet j4tszott és játszik ma is, hiszen a k бr-
ház végleges elhelyezésének majd egy évszázados vitája 
z đrult le amikor 1942. január 1 -én a kбrház végleg az Ep-
reskertbe költözött. z az elnévezés onnan szárrazik,hogy 
az 1800-as években telepítették kertészeti célokra, Abban 

az időben igen nagy súlyt helyetek az eperfakultúrákra 
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és a selyemhernyó tenyésztésre. Eperf aiskolában csemeté-
ket neveltek, késöbb kb. 2 1/2 holdnyi területen vadszö-
lö alanyokat is neveltek és szölöoltványokat termeltek.  E  
zenkivül egyéb kertészeti célokra is felhasználták ezt a 
területet, melynek kiterjedése 12 katasztrális hold lehe-
tett. A régi Adai-országút mellett terül el a hidt бl és a 
várostól délre Ida irányában. Ennek a hozzávetölegesen 
négyze'-alakú területnek a nyugati oldalán volt a bikais-
táll б . A terület keleti oldalát a régi Adai országút hatá 
rolja. Az Epreskert a városi kertész felügyelete alatt ál  
lott. A ruult század vége felé a kertészet fokozatosan meg 
szűnt, a vadszölöalanyokat és egyéb kertészeti'kulturákat 
áttelepitették Keresztesbe. Amikor 1901-1902-ben felé-
pu t až új szégényház akkor igen modern épülete, a város 
a velt kertészet földjét felszántatta és az aggokY бza 
rendeikezésére bocsátotta; az ápoló apácarend saját 1еze-
lésbe vette és a,terményeket a szegényházi gondozottak é-
lelmezésér használta fel. Az új szegényház felépitésével 
egyidöben ma.~sziv téglakeritéssel vették körül a terület 
keleti és déli oldalát. A nyugati és északi oldalt nem é-

. pitették ki azért, mert elöbb a bikaistállót és az azzal 
kapcsolatos.  épületeket kellett eltávolitani. Ezekre a he-
lyekre közönséges léc- és deszkakeгitést rendelt eL a vá-
rosi közgyűlés. 1965-ben e helyzet ugyanaz, a kökerités 
kiépitése úgy látszik végleT abbamaradt.' 

A százágyaa szegenyh. épitését 1900-ban hatá-
rozták el;erröl sz бl a 185-ös és a 343-as számu közgy űlé-
si határozat. A terveket elfogadták 8s, az.épitést elren-
delték. 1902. november 1-én kezdte el m űködését az intéz 
meny. Az ápoltak gondozására szatmári apácákat szerzödtet 
tik. Aranybetűs fekete cégtábla hirdette ország-világnak, 
hogy Zenta városa milyen önfeláldózášsal és bökezüen ol-

dotta meg a szeg énykérdést.. Volt  a városnak a szegényház-

alapon kivül még egy árvaházi alapja is. Az akkori.elgon-
dolások szerint, ugyancsak az Ерreskertben tervezték a 
felépit,ést. Ez az elgondolás álionban soha sem valósult 

meg. 

Eгdeme8 megemliteni, hogy nyolc évvel az épités 
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után a szégényházi termek és szobál» padl6ja teljésen tönk 
rement , e1kбг Yэadt és 1910-ben az összés padlókat é gmenza- 
lapzattal cserélték fel. Szakemberek véleméПye szerint a 
fapadlókat až u.n. ±agomba tette tönkre. 

Az epreskerti szegényháznak azért szenteltünk ná  
gyobb figyelmet, mert már 1907-ben felmerült az a gondo- 
lat; hogy ezt az épületet k бrházzá kеllene đtalakitani.Ez 
a gondolat már megszületett kb. akkor , аn kor az épület 
elkészült. A legtöbb embernek azért jutott ez az eszébe, 
mert önkéntelenül is összehasonlitést tett az elavült kór 
ház és az akkor modern szegényház között. 

A szegényház működése 1902. november 1-töl 1920. 
. décembeг  9-ig tartott, tehát kereken 18 évig. Az admi-
nisztrációja igen ' egysžerü és célszerü.vol•t . Az egész ügy 
kezelés az apáca-fönöknöré volt bizva . цegyedéveиként 'fel 
vett a varos pénztárái?ol előleget és hđrom hónap eltelté- 
vet egyenesen a közgyűlésnek számolt be a kiadásokrбl'. A 
szegényház bizonyos mértékig önellátó is volt. Teheneket 

tartottak. tа1б szinüleg annyit, amennyi elégséges volt ah 
hoz, hogy a szegényház szükségletét fedezze. A takarmány-

rб l a város göndoskodott: 10 hold réti fü termesét bizto- 
šitótta a szegényháznak és még külön 3 hold ázánt6földet 
juttatott a szegényeknek megsz бntott állapotban. A m» г'1 а- 
képes ápoltak dólgozgattak a vita.n-kertbén. Ig у  beter-
mett a legszükségesebb zöldségféle, hagyma, burgonya stb.. 

Fülön гаunkaerö dijazás az elszámolásokban nem sze гépel, 
tehát mindezeket a munkálatokat házilag látták él. Az el-
lát đs és a szegények gondozása kifogástalan kellett,'hogy 
legyen, mert a közgyiilési jegyz őkönyvekben soha semmilyen 
panasz a sze.gányházra nem volt fe11eihetö. 

Az első  vilagђđború befejeztével Zenta Jugoszlá-
viához tartozik a triaüoni békeszerz ődés értelmében. A 
szerb hadsereg 1918. november 16-đn vette birtokába a vá-
rost , a b4Kešzerzödést pedig 1920 . junius 20-đn irta alá 
a két szomszéáos á,11am . Az első  világháború igen sok gyér 
miket árvašágгa juttatott és ezért szerte az őszágban ár 
vaházakat rendeztek be. Ez alkalommal határozták él, hogy 
á .Zentai szegényhážat is erre a célra veszik igénybe.  t 
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a problémát a városi közgyűlés 1920 . junius 20-i ülésén 
tđrgyálta. Az akkor hozott véghatározat szövege: 

"Yinondatik, hogy a város tulajdonát képez ő  je-
lenleg szegényház céljaira használt épület mintegy három 
holdnyi kerttel együtt kizárblag állami gyermekmenhely 
céljaira való felhasználás végett a kincstár részére áten 
gedtetik azzal, hogy ezen épület és föld tulajdonjogát a 
város magának fenntartja. Amennyiben a kincstár ezen hasz 
nőlatra áterlгedett épületet bármikor :n ős célra akarná fel 
használni, illetve a gyermekmenhely f eloszlana, az épü-
let és föld a.város használ аtába visszaszáll, Az épület 
és a föld díjtalanul engedtetik át használatra a kincstár 
nak, de arcig az a kincstár haszn бlatában áll; ő  köteles 
minden néven nevezendő  javítási és tatarozási munkákat sa  
ját költségéri végeztetni, úgy szintén az átengedett három 
holdnyi kert  me  цnkбІбѕбгбІ  is az állami gyermekmenhely 
tartozik gondoskodni, A azegényház leltárát képez ő  ingósá 
gok, felszerelési tGrgyak onnan elhozandók .és a városi 

kórház és a járványkórház céljaira használandók fel.A sze 
gényház tulajdonában lévő  állatok pedig értékesitendök és 
a bcfolyandб  összeg a vároši szegényalap-pénztár javára 
kezelendő  a házi-pénztárban". 

Az 1920. évi 308-as számu jegyz őkönyv a szegény-
ház бtadásбгб l intézkedik. A volt szegényházi gondozottak 
r.észére elrendelik az orvosi vizsgálat.ot olyan szempont-
ból, hogy megállapitsák, hogy ki szorul az eltartáson kí-
vül ápolásra. Ez utóbbiak részére a tanács elrendelte, 

hogy egy két. szoba konyhából  4116  lakást'béгeljenek, sza-
kácsnöt adjanak melléjük, míg a többiek pénzbeli segélyt 

kapjanak . Ugyanezen jegyz őkönyv harmadik bekezdése igy 
szól: 	 . 

"Zenta város kibövitett tan ~ecsa a város közönsé-' 

ge nevében a szegényházi f őnöknőnek és a 4 nővérnek a sze 
gényházban kifejtett irgalmas és emberszerető  вK ködéséért 
a búcšúzás pillanatában a leghál бsabb köszönetét 'nyilvá 
nitja. Részükre utiköltség cimén a központi pénztár ter-

hére 10.000 koronát utalványoz. Felhivatik a városi ta-
nács, hogy kiutasitási rendelkezés nélkül járja ki a n ő  
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rek távozási engedélyét; a nővérek pedig saját beszer2ésü 
tárgyaikat magukkal vihetik". 

Az épületet 1920. december 9-én üríti ki a város 
és adja át az állami gyermekmenhelynek. A szegénуházi fö-
nöknö beterjeszti december 11-én az utols б  elszámolását s 
ezzel megszűnt a zentai szegényház. A szerzetes nővérek 
elhagyják 'Zentát és D'lagyarországra távoznak. 

Két évtizedes koncepci б  volt, bogy a szegényhá-
zat, a gyermekmenhelyet, a nyilvános kárházat, a járván 
kárházat az Epreskertbe helyezzék, Igy a négy szociális 

intbmény ellátása és igazgatása lényegesen megkönnyeb-
bült volna. 1920. december 9-én kezdődött el a gyermekmen 

o 
hely korszaka, elfoglalván helyét a szegényháznak. Кétség 
telen, hogy akkor a világháború után az árva gyermekek el  
helyezése fontosabb volt, mint a šzegények és aggok ellá-
tása. Tizennégy évig szolgálta ezt a célt az 1902-ben e-
melt épület. 

1928. okt бber 31-i közgyűlésen értesítést kap a 
.város fels őbb hatбságátбl, hogy az állami igazgatás alól 
kivonják-a zentai gyermekmenhelyet és a beográdi közigaz-
gatási kerület (oblest) hatáskörébe utalják. Az irányítás 

és igazgatás ezentúl ennek a hat бságnak a feladata. Zenta 
város közgyűlése ezt tudomásul veszi, de egyúttal fenn-
tartja magának azt a jogot, bogy abban az esetben,ba a jö 

vőben kórház céljára akarnák felhasználni ezt a épületet 
azt visszakövetelhesse. 

1934-ben a gyermekmenhelyet elhelyezik Zentáról 

és ez által itt meg is sz űnik létezni. A városi közgyűlés.  

úgy dönt, hogy megf elelö adaptálás után ide fogják helyez 
ni a kórházat. Az épület igy felszabadult, de minthogy a 
városnak még nem voltak konkrétan kialakult - tervei, egye-

lőre üresen állott. igy épitésztehnikusnak lakást biztosi 
tottak az épületben és egyúttal a félügyélettel is megbiz, 
t ők. Kés őbb az épületet ideiglenesen a katonaságn ők enged 
ték át, amely ráktárt létesített az épületben. 
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A ЈкнУlииУКСкн .иZ 

A mult században az egészségügyi hatóságok eré-
lyesen követelték az u.n. јбгváлykбrházak felépitését vá-
rosokban és falvakban egya гánt. Ezek a létesitnények tu-
lajdonképpen és elsö sorban az izoláció célját szolgáló 
kisebb épületek voltak, 1-2 betegszobával. Az ilyen jár-
ványkбrházak csak járványok esetén m űködtek és a hatósági 
orvosok vezetése alatt állottak. Ilyen јбгványkóгlбz léte 
sült Zeritán is, de hogy mikor arról feljegyzéseink pincse 

nek. 
Az 1892-i közgуülésen a városi tanács javaslatot 

terjesztett be, val бszinüleg az akkori cholera járványra 
való tekintettel egy "II-ik Baraque" kórház,felügyel ő-
lak és hullakamra épitéére. A javaslatot a közgy űlés el-
veti. Tehát ebböl megtudjuk, `hogy már 1892-ben létezett 
az Epreskertben egy - egyetlen épületböl  4116 fértözö-kór 
ház. Tulajdonképpen üres épület volt ez, amelyben járvá= 
nyok esetén helyezték el a feгtözö betegeket. Tizenhárom 
év mulva,1905-ben foglalkozik újra ezzel a kérdéssel a 
közgyűlés. Takarékossági okokból úgy döntenek, hogy аіa g 
a végleges ja'rványkóгház fel nem épülhet, i'abarakkot é-

pitsenek erre a célra éspedig házi kezelésben az i ргes-
kertben. (Ebböl az egy mondatb đl megtudjuk, hogy a végle-
ges f eгtözökórnáz"-alatt egy modern jól felszerelt fe гtö-
zö osztályt tervezték eredetileg, de anyagiak hiányában 
kénytelenek voltak belenyugodni a fabarakk épitésébe.) 
Ismét elmult két év. 1907-ben a vármegye negedélyezi a ba 
rakk épitését, de a város most már nem akarja felépiteni. 
Végül is a vármegye közegészségügyi é гdekböl imperative 
elrendeli a barakk felépitését és a városi közgy űlés el- 
utasitб  határozatát megsémmi вiti. Végül 1912-ben elkészül 
immár húsz év után az új barakképület a " јбгváаykórház". 
Egy másik biгósági aktából megtudjuk, hogy Renkó testvé-
rek 1913-ban perlik a várost, mert az általuk 1912-ben 

felépitett barakkért a város tartozásban maradt. Tehát a 

barakk 1912-ben tényleg felépült. 
Még 1911-ben a városi föo гvos javaslatára elren- 
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deli a közyülés„ hogy a régebbi épület таellé'épitsenek 
egy megfigyelö szob, konyhát, szerkamrát, boncoló szo 

bt, kutat és befedett pöcegödröt. 
Az igy elkészült járványkórházr6l igen kevés fel 

jegyzés áll rendelkezésünkre. Tudjuk azt, rogy a fabarakk 
befejezése után ágуаkkal és ynecnüvel'ellátták az épüle-

tet. Hogy azután miként müköáött, vagy egyáltalán n іükö-
dött-e, nem tudjuk. Az Ovoda-utcai közkórháznak voltak 
fertözö szobái. Erröl több izben esik e іnlités a. városi 
közgyűlési jegyzökönyvekben. inden valószinüség szerint 
a fertözö '  kórház, mely a várostól megglehetösen távol volt 
nem működött, hanem csak felszerelve várta az esetleges 
tiagobb epidemiákat. tiz 1937 . évi кözgülési. jegyzökönyv-

böl értesülünk valamelyest a i'ertözö-kórház müködéséröl 
és szereuéröl. A november 3-án tartott közgy űlésen az e- 

szsébüóyi referens k ri, ho gy  a кőzgyülés engedélyezze 

a•jarványkbrház лiegnyitását, mert a városi kórházban 
nincs elégi; hely a f'artözö betegek részére. A közgy űlés eи  
gedClyezte a kórház . tаіgn і t ѕ t a következ ő  feltételek 
mellett: az ápoló ingyen lakást kap és kb. fél hold kerti 

föld h а sználatát. yIa nincs beteg, fizetés sincs. Ha van 
beteg; , űgy kap élelmezést és napi 20 dinárt. 

Ezen közgülési határozat után egy id ős ház а s-
párt alkalmaztak, najd 1938-ban Surányi István és felesé-
rge vállalta el ezt a aunkGt. Csak a kisebbi?; épület volt 
üzemben. Кi t betegszoba volt, z egyikben 3 ály, a шásik-
ban 2 ágy. Egy kis szobában _pedig az 'poló lakott a fele 

ségével. A nagyobbik épület, a fabarakk hnsználaton kivül 
volt. Az ápoló, ki e sorok megirása alkaliuзΡval iég élet-
ben van, azt állítja, hogy igen csak volt. дa;ponta 1-2 be-
tegiцf. A góykezelést a városi ügyv еzetö tiszti-fiaorvos 
látta 'ii  (tehát, хі eшΡ k6rházi orvos). 19k2."január 1-én az 
új városi kórházba olvadt a fertözö kórház, mint a közk6r 
ház ј árváПyosztálya. . 
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A KóRнAZ T0RTENÉTE Á SZAZлDFnRDUI,fэ  UTAN 

A száz аdforduló.ném jelentett fordulatot a kбr-
Y z értében. Igaz, megkapta a nyilvánossági jogot, befe-
jezték á bövitést, de meghált a kórházépités élharcosa 
dr. Révai Јбnoš..Az új évszázadban dr. Glücksthal Adolf 
áz ügyvezet ő  városi forvos és kórház-igazgató. (3 és az  e  
gésžségügyi bizottság folytatják az eröfeszitéseket a kór 
ház egyébén. A II. kerülét orvosa dr. Lendvai гбr, rnig a 
II1. kerületé dr.•Kalivoda Kálmán, akit 1901. szeptember б  
ben választották meg erre az állásra. 

Az 1902. január 25.-i közgyülésen élénk vita után 
úgy határoznak, hogy az új szegényház meilé az Epreskert-
ben felépitik az új kórházat és a gyertiiekmenheiyit is. A 

javaslatot á közgyűlés 51 - 31 szavazat ellenében elfogad 
tá és .a városi tanácsot megbízzák, hogy tegye meg a szük-

séges kzdé~ény@zö lépéseket. 

1903. -rdújhelyi Menyhért k бpvі selö sürg і tésé-
re az egészségügyi bizottság°ot megbizzák, hogy dolgozzon 
ki5,egy kбrnáztervet, 70.000 korona köitségvetési összeg e___ 
rejéig. Ebben az évben alkalmazzák dr. Vajda Lajost, mint 
a IV. kerülit orvosát, aki kés őbb évtizedeken át dolgo-
zott a körházban is. 

1904. - A közegészségügyi bizotts.ág, a városi fő  
orvos, és a városi tanács azt javasolja, hogy a most fel-
épített modern szegényházba helyezzék át a kórházat. A 
közgyűlés a javaslatot elveti, de egyúttal kimondja ismé-
telten, hogy teljesen új kórházat kell építeni. . 

1905 . - Az áj kórház építését kimondó közgyülé ѕi 
határozatot az alispán jóváhagyja. 

1907. - Utasítják a városi iöméгnököt, komplett 
új kórházi terv_elkészitésére. Felkérik a nöegyletet,hogy 

az árvaház építésére szánt összeget adja át a Кбгháznak.A 
belügyy minisztert ől szakember kiküldését kérik a kórházéni 
tés ügyében. 

1908. - A közgyül sen ismert tik a belügyminisz-

ter. leiratát a kórházügyben.: 1) a közegészségügyi bizott 
ság áZlápitsa meg, hogy mibe kerülne a kórház,' 2) mennyi 
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be kerülne a kórház egy évi fenntartása, 3) döntsön 
város a lokáci б  kérdésében. A közgyűlés magáévá teszi a 
miniszteri leiratban foglalt feltételeket."Elhatároztatik 
egy 100 ágyas kórház építése 200.000 korona költséggеl.Az 
épület ne pavilon, hanem tömbrendszerben építessék". A 

tervpályázat kiírását elrendelik.. 
Ebben az évben újjászervezik az egészségügyi bi 

zottságot. Elnöke: dr. Glücksthal Adolf, orvostagjai: dr. 

Lendvai lidбr II. orvos, dr. Kalivoda Kálmán III.orvos, dr. 
Vajda Lajos IV. orvos. 

1910. - Kiírják az új kбrház tervpályázatát. A 
beérkezett építészeti terveket elbírálják; Vida Arthur 
tervét 1000 koronával jutalmazzák, ezenkfviil megvásárol-
nak még két tervet egyenként 300 koronáért. 

1911. - Husvét napján leégett a városháza. Ez a 
szerencsétlen eseméвy hátráltatta a kórházügyet. A kárház 
ban az élelmezési vállalkozó részé ге  a leégett városháza 
megmentett épületanyagából egy - egy-szoba-konyhás lakás 
építését rendeli il a közgyűlés. 

1912. - Március 14-én tartott közgyűlésen 	úgy 
döntenek, hogy nem bizzák meg a pályázaton jútalmat nyert 

és dijazott pályaművek tervezöit az épitéss еl, mert a köz 
gyűlés drágának tartja. Ellenben megbizza a : ►Grosi fömér-. 
nökát, egy olcsóbb terv elkészítésével. A végösszeg nem 

haladhatja meg a 200.000 кoгonát. Ezúttal döntöttek lo-
káci б  kérdésében is. A Jedlicska-telep környékén; a város 
nyugati oldalán kell 'a k бrházat elhelyezni. Ezen a közgyü 
lésen élénk vita indult meg arról, hogy az új kórház köz-
kбrház legyen-e, vagy nyilvános. Mester Andor képviselö a 
létesitendö kбrházat nem közkórházi, hanem nyilvánossági 
jelleggel kívánja felruházni. Hivatkozik arra, hogy köz-
kбrháznál a város befolyása sokkal csekélyebb lenne és a 
költségek a város terhére nagyobbak l еnnének. A másik ér-
ve az, bogy a k бrházi alapítvány tevője Szent Lászlб  kбr-
házra tette az аlapitványt, tehát az a jelenlegi módon 
tartandó fenn. A közgyűlés ezt az indítványt fogadja el. 

A kórháznak három ápolója van. Minthogy nagyobb 

fordalom esetén ezek nem képesek еllátni a munkát, a kór- 
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házigazgatót felhatalmazzák, hogy szükség esetén.ideigle-
nesrn egy negyedik,;kisegitö ápolót is alkalmazhasson. 

1913 . - A kórházi adminišztráci6 ellátására, egy 
tisztviselöt kér a "kórházgondnok-orvos". A k5z уU16ѕ  úgy. 
rendelkezik, hogy e.gy városi. tisztviselö, mint honorarius 
dolgozzék a kórházban pár. órát a délutáni órákban. 

1914. - Az. év 'legnagyobb eseménye, hogy röntgén-
kéѕzüléket vásároltak a kórháznak és szabályrendeletet 
dolgoztak ki a készülék használatát illet ően. 

1915, és 1916-os költségvetés indoklášában megta. 
láljuk az út бbbi évék betegforgalmi statisztikáját. 

Betegápolási napok 
száma 

A kezelt betegek 
száma 

1911. 11.800 739 
1912. 12. 864 804 	. 
1913. 13.205 825  
1914.. 13.457 841 
1915. 16.211 1.013 
1916. : 16.250 1.015 

1911. és 1916. évek között rohamosan n ő  a kбrhaz 
forgalma. A statisztika nem adja meg az ágyszámot. Ha az 
1916-os évet analiz'ljuk ama a megállapitás гa jutunk,hogy 
a 16.250-es ápolási napoknak 45 olyan ágy f elei meg me-
lyen az év els ő  napjától az utolsóig beteg feküdt, azaz 
100%-os volt az ágykihasználás. 1~ nthogy ilyen eset képte 
lenség, fal kell tételeznünk, hogy cca 50 ágy volt állan-
dóan üzemben. Ha már most az egy betegre es ő  ápolási na-
pok számát tizenhatnak vesszük, úgy a betegek számát is 
megkapjuk kalkuláció útján. 

A költségvetési adatokból tájékozódást nyeгhe-
tünk a kórházban szisztematizált munkahelyekr ől is. Az or 
vosok közül a föoгvos és á'másodorvos a kórháztól kapta a 
fizetését, 'kövétkezésképpen ez a két orvos dolgozott t -
leg a kбrházban.,il nthogy azonban a munkakör elválasztvá 
nem volt, val б szinü, hogy ez a két orvos a városban is 
dolgozott. A kórházi személyzet szisztematizációja: 
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i azgató f őorvos 	  II-0d orvos "k6rházgodDok ", ;: 
ápoló 	. 	 •  
kisegi. 5 ápolб 	ґ 	  

udvaros 	  

1 
1 
3 
1 
1 

C3sszesen 7 f őnyi személyzet, Мintho~,y vállaláti élelmežés 
állott i'enи ,`a konyhaszemélyzet létszáma nincs számitásba 
véve. 	 . 

1916. — A belügyminisztériumból rendelet.• érke-
zett a Szent László kórház vázlattervei ügyében. A köz- 
gyülés a miniszteri rendeletet tudomásul veszi és utasit- 
ja a ± гnkt hogy a részletes terveket dobozza kiké 
szitse el a velejáгő  költségvetést és azután terjessze be 
a közL;yülésnek: 

1917. - Bács B. Vm. Tbc Ellen VédekPz Eg уesüle-
tének zentai fiókja,a patronázs bizottság nevében, kére-
lemcsel fordul a varoshoz. hogy támogassa a tüd őgondozó in 
té е t iaеE;alapitását. A következö véghatározatot hozták 
me; "rézen fiókegyesület céljaira . 1917. évtő l kezdve m±nc 
addi{„ nі  е  fiókeg ѕ.ület Zentáл  hivatásának megfelelöe ~ 

nüködik és ezt évről—évre igazolja, de legfeljebb 10 egy 
más ut бn következö here Zenta város házipénztárából évi. 
leii szóval egуeueг  korona utalványoztatik. E тben Zenta 
város közönsé ~,e ezen fiókegyesületbe alapitó tagul belép 

č-s ezen ta ~,sági dijat 100 azaz egуszáz koronát kiutalvá 

nyozza. Habár ezen egу esület alapszabály hiányában :aükö-
dik is egyel őre, ógу  az évi hozzájárulás, mint az ala рitб  
tasagi dij azonnal lizetendö tekintettel az .egyes ű.let 
közérd.ekü és ernberoaráti kötelessé, гszerü müködésének szüle 
ségesség'ére". 

1918. — A kбгh бzépitéssel kapcsalatban ebben az 
évben az történt, hooуaa részletes terveket és a költség-
vcе tésž el őirányzatot a kz у 11ёѕ  elfogadja és a belügymi-

niszteri j бváhagyás kieszközlését elrende'li. Ebbö1 a terv_ 

böl teljesen kikapc^ оltak a tüdőpavilon épitését és az ar 
ra előirányzott költségvetést, mert a tervezett épi.tési 
összeget a külön felépitendö tüdögyбgyintézet részére re-
zerválják. Еc az 3v  egészségügyi vonalon a tüdővész + ii-

1еі  küzdelem alapos elökészületeival telt el. k város ve 
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zett$.'ge, meg a városi közgyűlés a vármegye kezdeményezé-
sére elhatározza , hogy Zentán a várostól északra a Tisza 
mellett az u.n. Keresztesben tüdögyбgyintézetet létesit a 
Váгmeyei Tüdővész Ellen Védekez ő  Egyesület égisz.e alatt. 
A város erre a célra 25 hold területet bocsát az egye вü-
let гendeІЖezéséгe, továbbá felajánlott még  erre a célra 
80.000 koronát. Az anyaegyesület a berendezésre 3000 kori 
nát ad és az intézet fenntartásához 3000-5000 koronával 
járul évente. 

A városnak másik tüdövéѕzellenes aktusa volt az, 
hogy a moholi szegényházat,mint fiók intéžményt tüdöbete-
gek гészéгe berendeznék és a.zentai kórházhoz csatolnák s 
teljesen úgy tekintenék, mint a zentai kórház kihelyezett 
osztályát. Ez a terv,az alispán elgondolása volt. A város; 
közgyűlése elfogadta és bлohollal kötend'd szeгzödés elöké-
szitését elrendelik. Sem a keresztesi tüdöszanat бгiuлo6l, 
sem a moholi szerzödésböl nem lett semmi. Világtörténeti 
események tettek pontot e alig kialakult tervek végére. 

Az első  világháborúra vonatkozó és a kórházat é 
гintö dokumentációt nem találtunk.Kétségtel вn, hogy a kбr 
ház betegforgalma 30%-ka1 megszaporodott a háború alatt. 
A sebesült katonákat valószinüleg nem a városi k бгházban, 
hanem az u.n. kisegitö.Vöröskeгeszt-kórházban kezelték. 
Ezt onnan tudjuk, hogy 191. december 31-égy a közgyülé-
sin szerepelt egy tárgysorozati pont, amely a következ ő-
ket tartalmazza: A szegényház a Vöгöskeгešzt-kórháznak 20 
darab teljesen felszerelt kórházi ágyat adott köl'csön, 
most visszaköveteli, mert szüksége van rá. A közgyűlés a 
vitában a szegényh бznak adott igazat és a Vörösker еszt-
kбrháznak az ágyak visszaadását rendelte el.Az egyik 1915. 
évi közgyűlési jegуzökönyv emliti•a Vöröskereszt-kórházat 
mely a világháború alatt már 1914. óta működött. Zentán, 
mint az Országos Vöröskereszt Egyesület fiókja. A feljegy 
zések szerint ez a k бгház több ѕzđг  anyagi nehézségekkel 
kfžzdött és a. város mindannyiszor foly бsitott részére гö- 
vidlejáratú hiteleket. Hogy orvosi vonalon volt-e egy ы.tt 
ііUködés a két kórház között, nem tudjuk. 

A.Vöröskereszt-kó гházrбl megbizhat б , de még sem 
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teljes adatokat szolgáltatott taíadari Anna, aki mimt ön-
kénteaa vöröskereszte в  ápolбnö mükddőtt ebben a kórházban 
annak megindulését бl a háborű  végéig. 1889-ben szüietett, 
tehát 25 бves volt amikor a háboгd kitört. Wiost kereken 
50 év távlat'kбЭ  a kővвtkezöket mondotta el. A Vö гöske 
resztas.K4гt&z vezetésével a városi k бrhбz igazgatója dr. 
Glüaksthal Adolf volt megbizva. A kбrház adniiniaztrativ 
vez еtöЈ ® őzv. Lovбszy Andorné volt. A gіmnёzіцw épülété-
beв  hely®zték ei és annak minően helviségét erre a ć élra. 
használték . A tornaterem volt a m űtő  és.kötözö. Á k бrhaz 
a f eiszereiését a központt бl kapta.. A sebesiiit és a beteg 
katpnákat és tisztéket a katonai kórházak küldték. ebben. 
a kórházbaи  hбaaapokig állott gy бgyкezelés alatt dr. 
Deutsch iu.iháiугΡ zentai orvos is, aki a h бborúbаn haslövést 
kapott. Az ápolást önkéntes, fizetés nélküli zentai nők 
látták ii,.akik részére 1915, tavaszan egy hathetei kur-
zust tartottak a zentai orvoso к . A kбгház 1915. őszén 
nyilt meg (Madari . Anna szerint ) és pontosan 3 évig raükö-
dött. Ebben a kórházban a következ ő  orvosok dolgoztak:dr. 
Glücksthal Adolf, dr. Glücksthal Anctor, dr. Havel József, 

dr. Vajda Lajos, dr. Méri Sándor. Az ágyak száma 100-15 0 . 
között lehetett. A hábórd bef ejezésekor a betegek szétszé 
ledtek és  a  kбгhz automatikusan még ѕzünt. 

1918. okt бber 31-én dr. Kalivoda Kálmán a városi 
közgyülésвn bejelenti, hogy lemond tiszti-orvosi állásá-
rбl és az egészségügyi bizottságban vi.sstLt tegs бgárбl,el-
к  1tözik Zentár бl és mint m.kir. fürdöoгvos állami szol 
gálatba lép. 

A bekövetkezett történelmi események: a vi.lбghá-
ború béfejezése és az orszaghatárok eltolódó a egyelö г e 
eltenelték a figyelmet a kórház fejlesztéséről és épitésé 
ről. A magyar állaghatalom megazUnt &s azt, '1918 . novem-

ber 16-a бta az Egyesült Jugoszláv кixályság gyаЖorolja.E 
zeknek a sorsdöntő  éseményeknek az idejében a.k~rház miik! 
гΡ~.éše nem szünetelt, az egészségügyi_ dolgoz бk гunkájukat 

lelkiismeretesen folytatták. 
1920-ban főorvos-változás.  Dr.  GlUc'ksthal  Adolf,  

aki ebben az évben töltötté be 72. é'letévét nyugdijba vo 
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nul és helyét egy igen képzett sebész-szakorvos dr. Bor-
djoški iviilivoj foglalja él. Dr. Bordjoški Budapesten dip-
lomáit és ott szerezte meg szakképesitését is. Jelenté-

keny pozici бt töltött be,a budapesti Margit K бгhsz sebé-
szeti osztályánák fđorvosa volt. Mint Zenta város szül'ótt 
je készséggel cserélte fel tekintélyes állását szülöváro- 
sónak kórházi állásával. Mindezt megmagyarázza a szül ő-
föld szeretete és talán a lokalpatriotizmus lelkesedése.t3 
volt Zentán az elšö szakorvos és ő  volt az ;  aki ébuen a 
vidéki kis kórházban bevezette a modern sebészet е t. 

Dr. Glücksthal nyugdijázt.atásával a mult század 
igen értékes és őnfe.láldozó orvostipusa tűnik el a min-
dennapi életből. Polivalens universalis tevékenysége az 
akkori idđk követelményeinek megfelelt. Az oгvostudomany 
fejlődése azonban a század első  бvtizedeiben mind nagyobb 
jelentőséget ad a szakorvosi tevékenységnek, f őleg a kbr-
házakban. A zentai 50 đgyas kórház u. n. vegyes 'kórház 
volt, ahol csak a fert őző  bétegek és a venereások voltak 
elkiilönitve, rig a többieket betegségek szerint nem kate-
gorizálták. Az a tény, hogy sürg ős és az életet vešzélyez 
tetđ  műtéteket el lehetett végezni itt Zentán, már igen 
nagy haladást jelentett 45 évvel ezel ő tt. 

1921.  -A  városi közgyűlés határozatot hoz a kór 
ház ügyébén: felajánlják a kórházat az államnak, mert a 
város nincs abban a helyzetben, hogy a kórházat fenntart-
sa. Hogy ennek az inditványnak, illetve akciónak nem lett 
semmi eredménye, azt abból tudhatj"k, hogy minden válto- 
zatlan maradt. 

1922. - Az oкt бberi közgyűlésen 	elhatáгozzák, 
bogy kaszárnyát, kórházat és . nyolc tisztviselđ  részére la 
kásokat fognak épiteni. .A szükséges pénzt 1000 lánc váro-
si föld eladásáb6l fogják majd el őteremteni. Ez az akció 
is, mint a megélözö medd5 maradt, egyediili.pozitivum a  ha  

tározat meghozatala volt. . 
•  1923. - A zentai kórházba felveszik az els ő  dip-

1©nás orvost kötelez ő  kórházi gyakorlatra. Ez az orvos d~ 

Konjovié Bо~idar volt, aki később, mint fogorvos specia-
lista dBtt Zentán. 
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1925. — Bács Bodrog vármegye municipiális tané-i 
csa Zenta városának 200.000 dinárt adott azzal.a kiköté в-
sel, bogy ezt az összeget kórhúzépitésre forditsa. A vá-
ros közgyűlése elrendeli, hogy az összeget bankba,. gyümöl 
osözöleg kell elhelyezni, ~mind addig mig a kórház építése 
meg nem indul. 

1927. - A jegyzökönyvekböl feljegyeztük az év el 
s két h6napjánák statisztikáját.  Az  љv többi hбnapjai 
nagyjában ehhez hasonlók. 

1927. ј anuár 	1927. február 
a mult h бnaprбl visszamaradt 	45 	 46 
e h&apban felvétetett 	 53 	 55 
elbocsátatott 	56: 	 49 
meghalt  	4 	 7 
kezelésre visszamaradt 	 38   45 
ápolási napok száma 	  1061   1336 

E két hónap egyesitett statisztikája igy alakul: 

ágykihasználási index  	84,6 	% 
egy betegre esö ápolási napok száma 	 20,6 nap 
гаог tаІі t ѕ  	  9,4 	% 
ágyszám 	  48 	(?) 

A statisztikák az ágyszámot nem tartalmazzák, a 
szokásos 80 %r-os ágykihasználást véve alapul az ágyak szá 
ma 48-ra'tehetö. Két dolog feltünö ebben a k јmutatásban,a 
hosszadalmas kórházi tartózkodás és az elég négy mortali- 
tás. Talán, ez, a téli influenza-járvány terhére irhat б . 

1929. - A közgyűlés elhatározza, hogy a Pivar-te 
leki régi kórház fundusát felparcellázzák és eladják. A 
közgyűlésnek ez az iаtézkedéвe nem valósult meg.Egynegyed 
század mulya került erre a sor. 

1930. - Ez ideig á varos felettes hatósága a vár 
megyei föispáni hivatal volt._ Ebben .az évben új . közigazga 
tási beosztás lépett életbe, Jugoszláviát kilenc bánságra 
osztották fel. Zentá városa ö ѕszeѕ  intézményeivel együtt 
a Dunai Bánšág hatáskörébe esett, melynek székhelye Novi 
Bad lett. 

1932. - A kбrházi élelmezést árléjtéseh kiadják, 
igen figyelemreméltó, hogy az étlapot nagyon részletesen 
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igen figyélemremélt6, hogy az étlapot nagyon részletesen 
kidolgöžták és 42 t'ételb'en šorolták fel a szerz ődésben a 
különféle' ét'élekat. Tehát a vállalati é7elmezés változat-
lanul fennáll. A fehérnerci mosása és tisztítása ugyancsak 
vállalatban van kiadva az élelmezési válialkozónak.. 

Élibén áti évben nyugdíjazzák dr. Vajda Lajos II. 
tiszti-orvost (gradski lekax').1932. október 1-én. Dr. ;ia,1 
da 1869-ben született, 25 éves korában diploraált, majd le 
telepedett Torontál vármegyében, a perjámosi járásban,Bo-
gároв  köžségbén, ahol hat évig működött, mint községi or-
vos. 1902-ben került Zentára és itt megválasztották IV.vá 
rosi or$osnak. Еletének utolsó 10 évében főleg á kбrház-
ban d'olgožótt dr. Bórdjoškival. Rendk і vüli jómodorú. és 
nagy gyakorlati. tudású orvos volt. Betegei tisztelték és 
szérették. Eletének két.utólšб  évében beteges volt, nem 
dolgozott és 1935-ben 66 éves korában meghalt. Zentán van 
eltemetvé. A városi közgy űlésén érdeméit jegyz őkönyvileg 
megörökítették. 

. 	1933. - E'bben az évbegy a százádik esztend ő  telt 
el a kórház megalapítása đta. Az.alapitás évében egy dip-
lomás orvos volt a•városban, aki egy seborvossal ellátta 
az egész lakosságot és. magát a kórházat is. Az orvosok 
száma fokozatosan szaporodott ez alatt a.100 év alatt, de 
ugyanakkor szaporodott az orvosi munka is. A közegészség 
ügy mindig több és több feladatot rótt az orvosokra. Az 
1930-as években a kórházi és a városi orvosi munka nincs 
elkülönitve . Zentán. Az ügyvezetö városi tiszti-f őorvos a 
kórházban operál, a városházán адтm  nisztrál, vezeti az e. 
gész város közegészségügyét stb. Ez a, felszaporodott mun-
ka már a kбrh'zi betegek gyógyításának rovására ment. E-
zért dr. Bordjoški főorvos kérésére a városi tanácš elvá-
lasztotta a tiszti-f őorvosi munkakört a kórházigazgatóé-
tól. Ezt a határozatot a Bánság јбváhagуta. A közgyűlési 
jegyz őkönyv (1.933. 680. ѕz.) erre vonatkozóan a következő-
ket tartalmazza: dr. Bordjoški lemond a városi ügyvezetö 

tiszti-fđorvosi állásáról. A közgyűlés úgy hátároz, hogy 
pályázat kiírása nélkül dr. Bordjoški Мjlivojt k6rházigaz 
gatóvá nevezik ki és minden. egyéb kórházon kiviili mupká- 
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tбl felmentik. Ugyanakkor meghirdették a pályázatot 	az 
ügyvezető  városi. tiszti-f őorvosi állásra. A nyolc pályázó 
közül dr. Glücksthal Gézát ajánlották kinevezésre. 

Dr. D+Iiković  Boškot és dr. Dé Sén Loren Vera orvo 
sokat sekundariusoknak kinevezik  .a  kбrhážba. 

Dr. Méri Sándort felmentik f ertözö orvosi szolgá 
lata.alól, melyét 1925. бta ellátott, mint nyugdijas or-
vos.. . 

..  1934.  - A Bn ѕág hatáskörébe tartozó gyermekmen-
helyet Zentárбl elhelyezik és igy ez az épület kiürült. A 
korábbi szerz ődések értelmében a használati jog automati-
kusan visszaszállt a városra (a tulájdonjogról a vá гos so  
ha sem mondott le). Ezek után a városi tanács vigy határo-
zott, hogy a kбгházat -  inegf elelö átalakitás,valamint hoz 
záépités és adaptálás után -  idehelyezi. Az igy 'átáláki 
tott épület kapacitása 87 ágy lenne. Az épület sanitáгis 
berendezését teljesen fel kell újitani (vízvezeték, kana-

lizáci б ). Epiteni kell továbbá egy külön épülétet áz ambu 
lanciák részére. Az építészeti elaboratum indokolása a kö  
vetkez ő : "Zenta városa, mely ma a járással égyiitt 140.000 
lelket számlál nem rendelkezik olyan k бrházzal, amely meg 
közelitöleg is megfelelne a törvényes elöirásoknak. Az é-
pület, melyben a kбrh'z van elhelyezve (1934 !) nem ren-
delkezik az elöirásos ambulanciákkal, a fér_öhely pedig o-
lyan szif;ös, bog alig lehet elhelyezni 50 ágyat, цΡ4agának 

az éhületnek a beosztása a legkevésbé sem megfelélö nyil-
vános kóгђбz részére, mert nincs•vizvezeték, nincs kanali 
záci б  és szennyvíz-elvezetés, a beréndezés péd іg nagyon 
primitív. 

városi közgyülés egyhangúlag elfogadta a java. 
latot és 44.899 dinár értékben állapitotta meg az építési 

költségeket. Ezután részletes pénzügyi indokolás kö чetke 
zik, melynek c€ijá az épit$shez.sztkséges pénz elöteremté 

se. Ugyanakkor megb дΡzzák a polgármestert, hogy személye- 
sin_ interveniáljon ebben az ügyben mindenütt, ahol' annak 

szüksége mutatkozik. 

1935• - A költségvetés a következő  szisztemati-
zált helyeket tartalmazza: igazgat б-föorvóss 1, másod 
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orvos: 2, ápolб : 2, ideiglenes ápol б : 2, kisegitő  ápolб : 
1, udvaros : 1, napidijas tisztvisel ő : 1. 

Az 1935, december 27-én tartott közgyülésen bemu 
. tа tјбk .  a  véglegesen kidolgozott új kárház tervét . Az adag 
tálási és épitési tervet a közgyűlés elfogadja és j бvá-
hagyja . Minthogy azonban a pénzügyi kérdés nincs véglege-
sen megoldva , az épitkezést ` elhalasztјбk 1937-re. 

1936. - A közgyűlés három személyi vonatkozású 
orvos-kérdést intézett.el. Dr. Deutsch.Mihályt megválaszt 
јбk városi tiszti-főorvosnak , dr. Halász Jánost II. kerU-

leti orvosnak, dr. '° гdjoški Mбrkot tornyosi orvosnak. 
1937 . - 3:?ult év novemberéber, eltávozott a k бгbбz 

bбl dr . Tikovié segédorvos. Ez év nyarán alkalmazzák dr. 
Gálfi Ottilia oгvosnöt. December.11-én a tiszti-orvos be-
jelenti dr . De $en Loren Vera kórházi másodorvos felmondó 
sót és távozását. Helyére dr. Kragujevi ć  Miloradot válasz 
tották.meg. . 

.1938 ..- Kгšiб  savot nevezték ki k бrházgondnokká. 
1959 . . -  Dr. Bordjoški Milivoj kórházigazgató be-

tegszabad"got kér. A közgyűlés jóváhagyja. Juniusban dr. 
Eidenmülleг  Elemért, decemberben pedig dr. idrkšiб  Radoj-
kát alkalmazzák ,mint šegédorvosokat . 1%ben az évben ren-
delte meg a város a kárház részére az új nagy gözfertötle 
nitö stabilgépet, melyet. 1941-ben szereltek fel a fertőző  
osztályon, de nem a régi,hanem az új k бrházban. 

1940. - Annak ellenére, hogy már többször elha- 
tárózták, hogy a volt szegényházat adaptalják kórház cél-

jára,a kórházigazgat б  beadványban kéri a'váгostól, bogy a 
jövő  évi költségvetésbe vegyék bele a követk еz$ket: az új 
fertötlenitö-gép részére átalakitandб  épületre  25.000  di-
nбгt, az új udvari épület befejezésére és a vizvezetékг e 
50 .000 dinárt . Ezek a tervbevett munkálatok nem a volt 
szegényházban , hanem az Ovoda-utcai régi k6rházban lettek 
volna elvégezendők . Minthogy a köz gyűlés ezt elfogadta,ar 
ra lehetett következtetni , hogy a város egyelőre elállott 
attól a teгvét :dl, hogy a kórházat áthelyezze az Epreskert 
be. 

1941. - Az impérium.-'változás esztendeje.A magyar  
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megšzállб  csapatok április 12=én birtokukba veszik á vá-
гosc . A kórház személyzete a heiyén maradt és folytatta 
munkáját. A k'rházigazgat бn kivül ekkor két sеgédoг os 
volta kбгhában, dr. Mrkši ć  Radojka é's dr.Eiáenmüller E-
lemér. Dr. Boгdjoški tdilivoj igazgató-föorvos megrendült 
egészsége miatt még az imperium-változás elött kérte nyugi 
díjaztatását. Kérését most megismételte; a felettes váro-
si hatóság kérésének helyt adott és felmentik az ibazgat б  
föorvosi állásától. Egуy dejüleg megköszönik két évtizedei 
önzetleв  orvosi munkáját, Helyébe dr. Vigh л goston belgyó 
gyász-szakorvost nevezik ki ideigleneseв  igázgató-i'öorvos 
sá. A kórház átadása és átvétale 1941. junius havában tör 
tént. 

Az Ovoda-utcai régi kórházban 1941.júniusától de 
céшbeг  végéig ugyanúgy folyt a munka, mint aželött. A kö-
zeljövöbeni elköltözés miatt semmilyen beruházás és átala 
kitás itt már nem történt. Mint kis, 48 ágyas, vegyes kór_ 
ház гΡuüködött tovább az év végéig. 

меgemlitend'd még, hogy az új sebész-szakorvos dr. 
Förgeteg János még a régi kórházban kezdette el működését 
1941. juliusában. Más személyi változás nem volt, a vál-
lalati élelmezés is megmaradt az év végéig. Azónban a k бr 
házi élelшezésnek'ez a módja teljesen idöszerütlenné vált . 
és a vállalkozóval történt megáila рodás alapján 1941. de-
cember 31-én megsz űnt. 

. 	Minthogy a kórháznak ekkor már két szakorvosa 
volt, két csoportra osztották el a betegeket.. A belgyб-
gyб' sz.kezelte a belbetegeket és a fertözö betegeket, rig 
a sebész a sebészeti, šzülészeti és nögyógyász аti esete-
ket vette gyбgykezelésbe. Ezzel tulajdonképpen kezdetét 
vette a szakosítás és a jövendöbeli kórházi osztályok a-

laрјбinak lefektetéSе . 

AZ AGGOK-HAZÁNAK ATALAKITAГA KбNH1~Z CELJЛ'RA 

1941. junius havában a város elrendeli.a Šzegény 
ház épületének adaptálását kórház céljaira. Az átalakitá- 
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si terveket a városi fömérn đk az új kórházigazgatóval e-
gyüttesen dolgozta ki és azt a varmegye j6váha gyta. A mun 
kólatok junius elвejétöl december 31-ig tartottak , illet-
ve akkor f ejezödtek be. . 

Ebben az időben a f öépületen kivül volt'még két 
kisebb épület is. Az egyik 20x5 m alapterUletü , a másik 
egy egy-szoba-konyhás épület, mely .a régi Adai országúti 
fronton volt a keritésen belül . Az előbbi istállб  és rak-
tár volt akkor, amikor a szegéхyház önellát б  volt; az u-
tóbbi pedig még a régi Epreskert idején a kert csőszének 
lakásául szolgált. Az épület keleti szárnyában elhelye-
zett katonai raktárban tüz pusztitott 1941, tavaszán és e  
zért itt nagyobb renoválásra volt szükség . A főépület ma-
ga igen massziv , első  osztalyú téglából készült.Ugyanc ѕek 
kifogástalan volt a tetösz еrkezete is. Az épület ekkor 40 
éves volt (1902-ben fejezték be) és вüllyedésnek vagy ko-
molyabb rongálódásnak nyoma sem volt. A nagy "E" alakíí é 
pületnek a főfrontja északi irányba tekintett és ugyanott 
volt a bejárata. . 

A telek kissé szabálytalan négyszög alakú , összte 
riilete 8 1/4 katasztráliв  hold . A telek északkeleti sarká 
ban volt a fertözö k бгház , dгótkeгitéssel körülvéve. rz 
két épületből állott, melyek között középen egy hevenyé-
szett.fabódé foglalt helyet. Ezt raktárnak használták és 
fáskamгanak . Ez a bekeritett terület 500 négyszögölet 
tett, ki. Az elárvult Epreskert telkén két kiöregedett kör 
tefa és egy-két bokor vadszölö emlékeztetett arra, hogy 
itt valamikor szölösk еrt és gyümölcsös volt. A nyugati ki 
гités mellett egy kis аkácos-eгdö terült el, másfél hold-
nyi tehjedelemben. 

. 	Az épitkezést a varos pénzelte. Az épül вtben a 
főfalakat nem bantották. Többhelyiségben a ~ hatalmas 

termet közfallal kellett elválasztani. Ezzel egyidej ű-. 
leg a volt fertözö kбгház adaptálása is megtörtént.A leg-
гégebbi kis épületet megtoldották, az ott lev ő  hullakarc-. 
гát kórteremmé alakitották . A munkálatok befejeztével egy 

az akkori követelményeknek megfelel ő  120 ágyas kórház al-
lott rendelkezésre s.igy a kis 50 ágyas vegyes k бгház he 
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'vett már egy négy osztályra tagolt épület várta a betege 
kit. Belgyбgyásžat, éebészet szülészettel és nögy бgyászat 
tal, fertözö osztály. CТjonnan berendezett mütöterem elö-
készitövel, röntgen kabinet, laboratórium stb. A szanitá-
ris berendezést teljesen fel kellett újitani. ártézi ku-
tat furattak, hydrofort szereltek fel, az angol V.C. -én 
kivül az összes helyiséget foly6vizzel láttak ii. A ré-
gi prisztereket fellehetett használni, a szennyvizet a 
Tiszába vezették. Ugyanis a kórház igen kedvezö helyzet-
ben van a szennyviz eliminálásá tekintetébe и, mert mind-
össze 500 méter választja el a Tiszát бl. A szennyvizszür ő  
tartalma a város alatt, tehát a várostól délre ömlik a Ti 
szába és igya szennyezett viz elfolyik a várostól. A leg 
közelebbi lakott terület Adán van a Tisza mellett, odáig 
pedig a vizi út több mint 20 kil бméter és igy az öntisztu 
lás tökéletes. Fá вszin, mošoda és boncolб  helyiség épité 
sével fejez ődött be az adaptálás. 

Á.K6RHÁZ TORTENЕТЕ  1942. JANUÁR ELSEJE UTÁN 

1941. december utols б  napjaiban már felszerelve 
várta az új k бrházi épület a betegeket. Azzal az érzéssel 
tőrunt az átköltözés, hogy a kórháznak ez, az immáron 
harmadik elhelyezése a volt Epreskertben, végleges lesz. 
Az első  helyen, a Pivar-telken 38 évig, az (voda-utcában 

70 évig működött. Biztosra vehető, hogy ez a fordulat a 
kórház életében évвzáz аdokat is jelenthet. IIj egészség-
iigyi felsz іrelésѕel bövitetttж  a kórbáz leltárát.December 
31-én egy nap alatt megtörtént az átköltözés. Ebben a man 
kában az orvosok a többi.egészségügyi dolgoz бval és alkal 
mi íaunkášsal együtt nagy buzgalommal szorgoskodtak. Janu-
ár elsejére. már az u1j .adaptált épiіletben ébredtek fel a 
betegek. régvalósult a város köz őnaégének négy évtizedes. 
kivánsága. 

A sebészeti és a szülészeti osztály teend őit dr. 
Förgeteg János operat őr sebész-вzakоrvое  láitta el, aig a•
belgyбgyáвzati és fertözö osztályt dr..Vigh ágoston bel- 
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gyбgyász-szakorvos. A kórh ^nak akkor. mindössze egy 	e- 
gédorvosa volt, dr. Mrkši ć  ‚tadojka, aki a kбrbázban la-
kott. Négy apáca látta el a betegápolást és az élelmezést 
A személyzeti létszám igy alakult: 3 orvos, 5 ápol б , 1 bá 
ba, 2 takaritбnö, 2 konyhalány, 1 kocsis, 1 gondnok, 2 
tisztviselő , 2 mosón ő , - iSsszesen: 20 személy. 	. 

Arnint az űj munkahelyen az egészségügyi munka be 
járódott, kiderült, hogy a személyzet kevés és rövidesen 
30 főre kellett á személyzeti létszámot feleme Іnі . 

Gazdasági tekintetben a kórház önellátó volt, va  
gyis saját jóvedelméböl tartotta fenn magát és kisebb be-
rubбzásokat is eszközölt. A jövedelem alapját az egy ápo-
lási napra kiszám?tott kiadásnak megfelel ő  péвzösszeg az 
u.n. napi ápolási díj képezte. Ezt az đsszeget i'izették a 
privát betegek és a betegsegélyz ő  tagjai. A вzegénysorsú 
ak gyógykezelése az u.n. "Országos Betegápolási Alap" ter 
hére történt. Havi átalány ősszeget utált át a'minisztéri-
um. Ennek az átalánynak a nagyságát a beterjesztett kimu-
tatások alapján állápitották.meg. A kórház pénzügyi keze-
lését a "kбrházfenntart б" város ellen őrizte. 

Az adaptációval kapcsolatos kiadásokat a város 
fedezte. T1egvolt az i1j kórház, de hiányzott a modern fel-
вzerelés. Ez a problema is megoldódott. Bács Bodrog vár-
megye Törvéдуhatбsági Bizottságának 1942. január hó 2g-. бn 
tartott rendes közgyiilése jegyz őkönyvének 74/1942. azámu 
határozata igy hangzLk: "Zenta megyei v&ro ѕ  kérelme kór-
ház felszerelés segély iránt, mert a város a közkórházat, 
mely a mai egész вégügyi . követelményeknek már semmiképpen 
sem felelt meg, más épületbe helyezte át és ezzel egyide-
jűleg a közkórházat 120 ágyas kárházzá fejlesztette.Szük-
séges ezen átalakított és kibövitett í1j kórház teljes és 
modern felszerelése ,. ezt azonban 'a város egymaga keresz 
tül vinni nem tudja; éppen ezért a vármegyéhez fordult a- 
zon'kéréssel , bogy a vármegye segély cimen utaljon ki 
20.000 pengőt". Véghatározat: a város kérésének helyt ad-
nak..  

1942, február 4. Az alispán pályázatot hirdetett 
egy belgyógyász-föoгvoѕi, egy sebész-f őorvosi .és három se 
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gédorvoѕi áІlásгa. Ugyanezen év jun_iuѕában or. Мгkšиб  Ra-
dojka segédorvost .állásában megerösitik, kinevezik dr. 
Eidenrülleг  E1®méгt, a harmadik segédorvosi állás betöl-
tetlen maradt. A нebёszeti osztály főorvosává dr. Förge-
teg Jánost, a belgyógyászati osztály föorvodv' pedig dr. 
Vigh Agostont ne'ik ki, a pályázati elöi гázok pontos b e . 
tartása mellett. A kórház igazgatója dr. Vigh Ágoston 
lett. 

Az új kórház négy osztályra tagozódott és áz á-

gyak száma 120. Az ágyak elosztása a következ ő : 
belggyyógyászati osztály: 42 ágy 
sebész.eti osztály: 40 	" 
szülészet: 10 " 
feгtözö osztály 28 " 

A főépületben 80. ágy, rig a volt fertőz ő-kórházban 40 ágy 
kapott helyet. Nagy probléma volt a nyilt tüd ővészben 
szenvedők elhelyеzésе , akiket fel kellett venni a kórház-
ba, mert máshol nem kaptak helyet. A рrobléma ideiglenes 
шegoldása az volt, hogy a f ertözö osztályon két szobát el 
különitettünk részükre. Ј nnek az osztálynak a kapacitása 
sosem volt teljesen kihasználva. Annak ellenére, hogy há-
ború volt, sikerült a kórházat jól felszerelni és teljes 
üzemben tartani. 

1943—ban dr. Eidenmüller Llemér katonai szolgá-
latra bevonult. Nem tért vissza többé, a háború áldozata 
lett. 1944—ben kórházvonaton teljesitett szolgálatot,meg-
kapta pacienseit ől a difteritiszt és meghalt. Utódjául dn 
Tóth Abonyit nevezt°k ici segédorvossá. 

1943—ban a sebészeti osztály f őorvosát katonai 
szolgálatra belhivtúk. Ez alatt az idő  alatt dr. iordjoški 
Milivoj nyugdijas főorvos helyettesitette. 1943. dece:aber 
19-4n váratlanul elhunyt. Halála általános részvétet vál-
tott ki,m±nd a nagy-közönség, mind orvos kollegái körében. 

Husz évig vezette a kórházat. Еrdemes és fontos a felet-
te elhangzott nekrologot teljes egészében ideiktatni. 

"Orvost temetünk. E1t 59 évet. LJtoléг te öt is az 
orvosok halálozási statisztikájának tragikuaaa, amely át-

lag 60 esztendőt engedélyez az orvos számára. ügyös fiziku 
mu, egészséges embernek ismerte öt mindenki. Hogy van az, 
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hogy mégis ilyen drámai bi. télenséggél móndtá f šzivé a 
szolgálatot? Dac: Bordjoški is, mint šók šok šáž őrvós hi 
vatása áldozata lett. Mint ifjúi sebész,-szakorvösi pályát 
választott élet ű  vatášul. A budapesti Szent iaargi t K бrh" 
ban hét éven át a bétégek 'ezreit gyбgyitotta, óрerálta. 
Részt vett abban az emberfeletti múnkában;. áiаely. á világ 
háború velejáгđjá vőit. 1919-ben Zentára költözött. A j бl 
képzett sebész olyan primitiv k бгházi körülmények közé ke 
rült, hogy val бsággal Isten ki. бгtés volt a mütéti beavat 
koz бš. S ö váilálkozott erre a szizifuszi munkára. Javi-
tott, toldozott, berendezkedett a szükös anyagi lehet ősé-
gék határain belül és orvosi zsenialitásával p бtolta mind 
azt, ami f elszereléšben'hiányzótt. S hogy ez a munka mi-

lyen eredményes  volt:  azt a megmentett emberéletek százai . . 
igazolják. 

Salus aegroti,suprema lex esto. A beteg üdvé - á 
legfőbb törvény. rz a jelmondat kísérte öt egész élete  á  
lyáján és ez t őle óly f áraszt б , oly félelöségtelješ éš 
Oly nehéz munkát követelt. Ebben az emberfeletti munkában 
amelyben teste és lelke egyaránt részt vett: isifáradt a 

szive és bekövetkezett korai halála. . 
Szeretted szülöváгcsodat Bórdjoški Mulivoj! Ami 

kor Budápestгбl elköltöztél, a zentai pozi сc бnál sokkal 
fényesebb és kecsegtetőbb elhelyezkedést találhattál vii 
na az akkori Jugoszlávia f ejlödésnek indult = Эvárosában. 
De Te benned élt az a lókálpatriotizmus, amelyet őseidtől 
örököltél. Ide kötött az ősi rög. Az a rög, amely minket 
bácskaiakat mindig visszahiv. Az i?risten rendelése 
hogy mi vegyes ajkfia bácskaiak, Fzeressük ezt a földet 
szeressük mindazokat, akik ebb đl a televényből keltek 
litre. Szeretted az embereket faja különbség nélkül 
ezt a szeretetet faji különbség nélküi hatványozottan 

szonozt бk is. 
Mint sebész-főorvos Bordjoški Milivoj beteget 

gyógyított, mint városi fizikus az egészséges emberek éle 
tét védte. Mint orvoskollega a kollegi бlis szeretetet á-

polta és figyelt rendi tekintélyünkre. - Búcsúzunk Tőled. 
Bordjoški Мilivoj, az orvoskartársak, a Kórház, a tisztvi- 

az,  

és 
é- 
és 

vi- 
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se,lök, az egészségügyi munkásók és Z enta város közönsége 
nevében. Ешn бke'd®t szivünkbe zárjuk! Nyugodjál békében!" 

Ennek az eszteьdönek még egy igen fontos esemé-
fye volt. Annak ellenére, hogy a varos sokat áldozott az 
újonnan kibövitett és felszerelt kórházra, ismét felvet ő-
dött égy régi probléma: е1aj бndéкоzni a kórházat és olyan 
jogi személyne]c átengedni a kóгnázfenntaгtбi tisztet,aki- 

• nek illetve amelynek nagyobb anyagi lehet őségei vannak a 
kórház további fejlesztésére és fenntartására. 1921-ben a 
városi közgyulái felajánlotta á k бгházat az államnak az" 
akkóri közgyül4zi jegyzököhуvek tanusága szerint. Az álla 
mošitásbбl azonban nem lett semmi . 1943 . őszén ugyanez a 
probléma megismétlödött ..Ez esetben a város vezetősége a' 
,közgyü3s јбváhagyásáгa támaszkodva úgy határozott, hogy 
a vármegyének ajánlja fel a kórházat . Tieo Danaos  it  Jo-
na ferentes mondja'a latin közmándás (félek a Danaiak-tб l 
még ha ajándékot hoznak is). A felajánlás megtörtént és 
az ajándékot a vármegye elfogadta, tekintet nélkül azokra 
až anyagi terhekre, amelyek egy ilyen kórház fenntaгtásá-
val együtt járnak. A közgyülés egyhangú határozatát egyet 
len ellenvetés sem zavarta. Az  .erre vonatkozó ' fеІјеgуz б -. 

sek a következők: 
Az 1943 . december 13-i vármegyвi töгvéhyhatбѕбgi 

közgyülés foglalkozott ezzel a kérdéssel. "Zenta' városa 

korházát minden épületével, felszerelésével és 9 holdriyi 
bélsöségével a vármegyének ajándékozza. A közgyűlés ezt 
azt ajándékot hálásan fogadta". A kérelem indoklésát a 

közgyűlésen a kбгh бzigazgatb olvasta fel, amelynek lénye-
ge az volt, hogy Zenta a maga méгsékelt anyagi lehetö вбgé . 
vel nem tudott megf e1e1'd támogatást nyújtani annak a k6r 

1 бznak, amely a Тisza-mellék egyedüli nagyobb kórháza és 
amely kb. 140.000 lakos egészségügyyi ellátását volt hivat 

va teljesiteni. Tekintve, hogy a vármegyének.els őгendü ér 
deké, hogy ennek a vidéknek jobb egésžségügyi szinvonalat 

. biztositson, kivánatos, hogy a kórház megyei keze'lésbe'vé 

tessék, mert čšak igy valбsithatбk meg azok a kórház-fej 
lesztési törekvések, amelyek több nxint fél évszázada meg- 
valósulásra várnak. 
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Ez a jogi.szituáció a kórház történetében 	az 
1944. október 8-án bekövetkezett felszabadulásig tartott. 
A második világháború utols б  éve volt már ez és amiatt ú-
jabb és nagyobb beruházásokra sor nem kerülhetett. 

A felszabadulás utáni idökben a kórházra igen ko 
moly mu'ka várt. A háború még javában folyt és a kбrház 
bekapcsolbdótt a Népf elszabaditó Hadsereg egészségügyi 
munkájába..Zentán hadikórházat állitottak fel a gimnázium 
és az u.n. Amerika Száll бban. rúindkét hely megtelt. sebe-
sültekkel. A legsúlyosabb eseteket egyenesen a városi kór 
házba küldték. Ugyancsak oda kerültek a hadik бrházbбl a-
zok, akiket oper'alni kellett. A-kórház orvosai önfeláldo-
zással és fáradságot nem ismerő  kitartással gyógykezelték 
a felszabaditó háború sebesültjeit és betegeit. . 

1945. május 9-đn megszűnt a háború. 1945. nyarán' 
meg lehetett szüntetni a hadј.kбrházat is, mert ekkorára.a 
sebesültek és a. háború betegei már meggyógyultak. 

A háború utáni els ő  években a kбгh бz állandó ká-
derhiánnyal'küzdött. 1945-ben egy sebész, egy belgy бgyász 
és egy segédorvos müköd'dtt. Ez a káderhiány 'igy az orvo-
sokra, mint az egészségügyi segédszemélyzetre vonatkozott. 

Súlyosbitotta a helyzetet az orvos-változás.is . Dr.Fđrge-
teg János, aki 1941. óta dolgozott a.kórházban, magyar ál 

lampolgár létére nem hagyta el a munkahelyét 1944. őszén, 
hanem felelöségteljes sebészeti'munkáját.folytatta egé-
szen 1945. szeptemberéig. Lelkiismeretes orvosi munká јб-
ért többizben dicséretben részesült . 1945 . szeptember 22-
én szűnt meg a szolgálata. Magyarországra távozott.Dr.Bor 
djoški Pлilivoj volt az első  orvos, aki bevezette a zentai 
kórházban a modern sebészetet. Dr. Fđrgeteg személyében 
méltó utódot kapott agysebészeti ósztály. Кülön.ös.en a,has-
sebészeti eredmények tették emlékezetessé dr.örgeteg zen 

tai működését.- Ertesülésünk szerint 1963. április 23-án 

60  éves korában elhunyt. A szolnoki k бrház sebészeti osz-
tályának volt a f őorvosa. Négy éves zentai működésének em 
lékét számos operált páciense őrzi. . 

Dr. Förgeteg távozása után.dr. Grünhut 11axim ba-

jai orvos vette át ideiglenesen az osztály vezetését. l~ -  
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ködése шindöѕsze hat hétig tartott (1945. IX..?3. -  XI.  7 
ig). нintЬogy szakképeвitéѕét nem ,állott módjában igazol--
ni, elhelyezték Zentár бl. . 

1945, november- 7-én a Vajdaságii Egész вégUgyi Tag 
nács dr. Вadidov ć \Ni.kola вΡebész-szákorvost, az tjvidéki 
kórház álorvosát nevezte ki a sebészeti osztály.vezetö f đ  
orvosává. 1948, decémberében }az akkor még érvényben lev ő  
civiluobilizáció в  törvény alápján кцrnаnovбra helyezték és 
többé nem tért vlЅsza Zentára, 

1946. ја  uás  12-tol 1946. juliuв  10-ig egy hath~i 
napos ápoldnöi tanfolyamot tartottunk á kórházban kilenc 
bentlakó nt3 részére, akik a népfelsžabadit6 háboruban 
részt vettek és a.hádseregbén leszerelték öket. A.tanfoly 
mot á Tartományi.Égészšégügyi 0 вztály -rendelte el..~löadók 
a kórház orvosai voltak. Mind a kilenc sikeresen levizsg3 
zott. A kiküldött bizottság a következö személyek részére 
állította ki az ápolói oklevelet: Markovié M Lica,  Inc  
Julka, bimi ć  Nada,, Perovié Milkai, Čalenиб  Ljubica, I''i= 
kolić  Nada, Lupan Katica, Stupar SаvЖа , Pivi б  Nada. 

A felszabadulás után helyre á11t a status quo Ćs 
a kórház isаét a város hatáskörébe került. fiint a város 
költségvetésébe felvett intézmény nem rendelkezett önálló 
péпzkezeléssei. A'kórház adminisztrációja tulajdonképpen 
a város expoziturája volt. 1952. december 31-ig ez volt a 
ktirház jogi helyzete. Ebben az іdöben még nem érvényesült 
a kollektiv igazgatás. Az đsszes kórházi alkalmazottakat 
a Népbizottság navezte ki. 

Á betegforgalom és következésképpen az á јкihasz 
nálás igen nagy volt. thetö is. hiszen az a hata іmas 
150.000 lelket számláló terület, mely egészségügyi 5ze ій-
pontbбl Zentára volt utalva, jóval na&yobb - többszáz 6- 
gyas kórházat megtölth еtett volna betegekkel. Három és 
f él' évvel az:  új k6nház megnyitása után már helyiség hi Ёіny 
nyal küzdött. Ébbál is látható, hogy az sl шult évtizedek 
mulasztáаa nem évült el, hanem mint akut hiányossá; je-
lentkezik. Ebben az idöben nem lehetett átfo{;óbb terveket 

késziteni, mert féröhelyhiányon kívül a kórház-félszexe-

1 і lóter.emtése éѕ  pótlása volt eg~rik legŠürgösebi fal- 
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adat. 
Ls mégis történt ezen ,a téren is némi еlörehala-

dás. Az u.n. "B" pavilont, ahol csak 20 ágy fért el hozzá 
épitésѕ el kibövitettük. Eredetileg a járványkórház faba- 
rakkja volt és 1912-ben épült. A falak kivül-belül d еsz 
ból készültek éš mészhabarcs-burkolata volt, iёnthogy igy 
nem felelt meg kórházi betegek gy бgykezelésére az épület 
lebontásra került. dj téglafalakra helyezt.ék a teljesen 
j б  állapotban levő  tetőt és az épületet keletr ől egy ol-
dalszárnnyá) toldottuk meg. Tizenkét ággyal többet lehe-
tett elhelyezni évben a pavilonban Ekkor, 1947-ben lett a 
kбrház 132 ágyas. 

Ugyanebben az évben modernizáltuk á járvány-osz-
tályt. Két kбrteremmel megtoldottuk északi irányban és a 
nagyobb szobákat válaszfalakkal kisebbekre osztottuk,hogy 
tökéletesebben keresztül vihessük a fertöáö betegek izo-
lálását. ' 

Amint mer említettük, a helyhiány mellett káder. 
problémák is voltak. Az 1941-1945-ös években az orvosi se 
gédszemélyzet munkáját apácák látták el, Négy szakképzett 
hosszú klinikai és kórházi gyakorlattal renaelkezö nővér 
végezte ezt a munkát szakképzetlen ápolón ők segítségével. 
A kif ogastalan ápoláson kívül érdemük volt még, hogy  a' se  

7 géd-ápolбnöket betanították. Igy, amikor 1945. szeptember 
23-án el kellett hagyniuk az országot, mert magyar állam 
polgárok voltak, már néhány jól betanitott ápolón ővel 
rendelkeztünk: 

A BETHGáРоLOI KÁDER MEGSZERV.ЕZESE . 

Mindez azonban csak'ideigl еnes.megoldása volt a 
kбrházi•betegapolásnak. Alland б , megbizhatá és szakkép-
zett segédszemélyzetre, pontosabban szakképzett apolókra 
volt szükség. A második világhábort4t megel őző  időben az 
ápolóképzés aképpen történt, hogy szakképzetlen személye 
kit alkalmaztak ilyen munkahelyekre és a tisztán gyakor-
lati ismeretek elsajátítása után megkapták a betégápolói 
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cimet. Teljesen a kórházigazgatótól függött, hogy ezek az 

ápolбк  részesültek-e elméleti ismeretekben, vagy sem. A 
Vajdasági Egészségügyi Tanács tette meg ezen a téren az 
els ő  lépést. Elrendelték, hogy mindazok az Gpol бk és apo-
1бnök, akik szakképesitéssel nem rendelkeztek (nem is ref 
delkezbettek) hivatalosan is szakképesitést nyerbetnek,ha 
levizsgaznak az erre a célra el őirt tantárgyakb бl. A vizs 
gát megelözöen k6rhazunk orvosai rendszeres. oktatásban ré 
szesitették több  3дint  fél éven át a jelölteket. Az egész 
ápólбi személyzet, kivétel nélkül levizsgázott egy bizott 
ság előtt, melyet a Tartományi rgészšégügyi Osztály neve 
zett ki. Ez.  a vizsga Kikindán volt 1948. évben. rgé ѕzség-
ügyi hatóságaink ezen üdvös intézkedésével csak még az ~l 

sö lépések történtek meg. Hamarosan kiderült, bogy az ápo 
lók (főleg nők) meglehetös еn sörön változtatják, vagy el-
hagyják munkahelyüket. A legképzettebb és legszorgalma- 
ѕabb ápolónő  is .otthagyja fontos posztját, ha pl. más vá-
rosba megy férjhez, vagy ha szülés, vagy egyéb családi e-
semény miatt kell eltávoznia, vagy férjét más városba mun 
kahelyére követi. rz a létszámban igen érzékeny fluktuá- 
ć iбt idézett el ő , Mindez szükségessé tette t  hogy az után-
pбtlásrбl fokozott mértékben gondoskodjanak. Az akkori ~á  
rási Egészségügyi Tanáccsal karöltve kérelmeztük az egy-
éves ápolói iskola megnyitását, Az engedélyt megkaptuk.Az 

iskola fenntartója a járás volt; k ésőbb pedig amikor .a j ~ 

rás megszűnt, a városi Népbizottság. Az. előadókat az isko 
la fenntartója fizette. A gyakorlati oktatást a kórház or 

vosi kara és segédsaemélyzéte végezte teljesen ingyenesen. 
tat éven át volt ilyen ápóló-iskola. Az eredményekét az a-

lábbі  statisztika demonstrálja. 

Az egyéves ápolói-iskola összefoglaló kimutatása: 

L v тanulók I, e v i z s ._g  6 z O  t t 
sžáma fémi nő  összesen 

1955-56  37 1 31 32 
1957-58 38 7 25 32 
i958-59 35 7 28 . 	35 
1959-60  35 4 31 35 
1960-61 35 3 32 35 
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Út év alatt összesen 169 személy kapott diplomát. Ez a 
. szám azt jelenti,hogy a zentai kórház jó pár évre bizto- 
sitotta ápol.ő  személyzetét. Eрpen ezért az iskola beszün-
tette müködését. A legújabb rendelkezések két évre 'emel-
ték fel a tanulmányi időt. 

Sokat vitatott kérdés volt, bogy vajon a férfi á 
polák a,7.kalmazhat6k-e nöi kartermekben. (Itt nem nögy бgyá 
szati betigikröl van sz б , mert ott kizárólag nöi ápolók 
illetve bábák alkalmazhatók). Szó van ugyanis belosztály- 
гól, sebészeti osztályokról stb. Megfigyelésünk és tapasz 
talatunk szerint soha panasz nem futott be nök részéгöl a 
férfi-.ápolók і4i.att. Véleményünk szerint nemc ѕax, hogy le- 
het férfit alkalmazni nöi k6rte гmekben, hanem szükséges.. 
is, mert a sű.lyos nehéz betegek, kövérek és szélütöttek e 
melgetése és ápolása férfi-eröt kivan. Természetes, hogy 
féг i-ápolónak nöi-ápo16va1 együttesen kell ezt a nehéz 
és fáradságos munkát elvégezni. Az ápolóiskolát végzettek 
.13% volt férfi, di lehetett volna akár 30-40% is. A 169 
végzett ápol6b61 ma is nyolcvanan dólgoznak a kórházban. 
A többiek szétszéledtek,a környék egészséghazáiban dolgoz 

nak. 'A jövđ  szükségletét a távlati. program szabja még. Le 
hetséges, hogy a jövđbеn az ápolói munkát teljes egészé- 
ben.a középfoku végzettségű  egészségügyi személyzet vészi 
át. Ezeknek a kiképz ésére egészségügyi hatбѕбgaink igen 
nagy gondot forditanak és számuk örvendetesen szaporodik. 

A kбrbáz épitésa 1958-ban befejezđd'ótt, de nem 
f'ejezödött be maga a f ejLе»ztési program, melynek egyik  i  
gin fontos feladata a szakképzett káder nevelése. Ebben 
az évben mindössze nyolc olyan egészségügyi alkalmazottja 
volt a kórháznak, aki középfokú képesitéssel.rendelkezett. 
Az akkori távlati terv azonban már 120 ilyen szakembert i 

rányzott e16. A kevésszámú orvosi középiskolák, sz аparitá 
sával.lehetett csak a problémát megoldani. A.zentai kór- 
ház is kérelmezte az orvosi középiskola engedélyezését, 
mert ahhoz Zertának, valamint a zentai kórháznak minden 

feltétele adva volt. z engedélyt Zenta megkapta és az ak .  

kori járds lett az iskola fenntaгtójđ . Ez 1959•  augusztu- 
sában tđгtént és már szeptember 16-án az orvosi kőz.épisko 
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la megkezdte működését. A gyakorlati oktatás a kórhážban 
törtérit az elöad6k pedig a kórház orvosai voltak.Abban až 
idöben ezek a középiskolák három évesek voltak és hat gim 
náziumi osztály elvégzése után lehetett beiratkozni. A kö 
vetkezö,1960/61-es iskolaévben már a többi középfokú isko 
la mintájára négy éves lett és a nyolco ѕztályoв  iskola é.l 
végzése volt a beiratkozás feltétele. Az iskola f ennállá-
sa óta több, mint száz tanulónak adott diplomát. Ezeknek 
körulbelül fele a zentai kórházban helyezkedett el. A több  
bilk az egészségházban találtak igen szives f ogadtatásrá. 
Az érdeklödés olyan nagyfokd eziránt az iskola iránt,hogy 
például 1965-ben kétszázan jelentkeztek arra.a harminckét. 
helyre, amely a pályázatban ki volt írva._ 

. A kórháznak minden igyekezete az, hogy ez az.is-
kola fennmaradjon. Bár anyagi támogatást nem áll m бdjábah 
nyájtani,az elméleti oktatásban és a gyakorlati tánitás-
bah annál i ~дΡkább kiveszik a részüket nemcsak az orvosok ;  

hanem az egész egészségügyi kollektiva. Az eddigi tapasz= 
talatok azt bizonyítják,. hogy az,iskola.véózett•hallgatói 
biztosan el tudnak helyezkedni Zentán és a kđzeli járások 
területén. A távlati terv szerint 1970-ig harminc új nuh= 
kahelyet teremt a kórház azok számára, akik az orvosi kö-
zépiskolát elvégzik. A gyakorlatban még nem kristályoso-
dott ki a leghelyesebb arány az orvosok és a középfokú,v8 
la шΡ nt az alsófokú egészségügyi káder viszonyában. A zen-
tai kórházban az az irányzat, hogy az als бfokú kádеrkép-
zést végleg megszüntetik a középfokú káder fejlesztése já  

vára. Аkkoгára, amikor a mostani betegápolói káder kiöreg 
sziк  és nyugdíjba vonul, helyüket már csak középfokú kép- 
zettséggel rendelkez đk vehetik át:• Ez a folyamat már öt 
év múlva elkeždödik és tíz -tizenöt év alatt befejezödik.A 
kórháznak jelenleg káderproblémája, nincs és ezt az ápoló 
iskolának. és a középfokú orvosi iskolának kđszönhetjük. 

AZ lfiJ BLOCK-PAVILON EPITÉSENEK Ti3RTEI'IETE 

Az ország újjáépitésével  kapcsolatban  váro.sunk 
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• ban .is megindult az indusztrializáci б . Mind tőbb és több 
,lett a munkásbiztositó tagjainak száma és követkežéskép--

. pen mindig tobben és többen vették igénybe a kórházat,va-

lamint a kórház szakorvosi szolgálatát. Állandóan 100%-os 
volt az ágykihasznál đsi mutató, вöt egyes osztályokón (nö 
gyógyászat) ennél is több. Ez azt jelentette, hogy nem-
csak állandóan foglaltak voltak az ágyak január l-tö1 de-  

•cember 31-ig,.hanim még túl zsúfoltak is, mert nagyon sok 
szor kettesével szorongtak egy ágyon. A kórház problémá ј 6 
nak megoldásával a járás vizetö.sége foglalkozott é гde иule-
gesen. Elhatározták a kórház kibövitését, illetve új kór-
ház épitését. Elkészültek a tervek. Egy modern block-pavi 
ion épitését fogadta el az erre a célra á járás által ki- 
jelölt bizottság. Elnöke volt maga a járás elnöke énnek a 
bizottságnak, mig tagjai szakemberek: orvosok és mérnökök. 
Az új pavilon befogadóképessége 180-200 ágy. Az építkezé-
sek 1954=ben kezdődtek meg. . 

• 	Négy évig tartott ez az építkezés, 1954-tö1 195 
ѕig •  Mindez azért, mert hiányzottak az anyagiak. Volt egy 
időszak,. amikor több mint egy évig teljesen szünetelt. a. 
munka, pénzhiány miatt..A legtöbb pénzáldozatot a zentai 
járás hozta. Az építkezések befejezéséhez hozzájárult Ya~ 

daáág űnkormányzati Tartomány és a Betegsegélyz ő  Központ 
Ja. Annak ellenére, hogy pénzügyileg nem volt jól elöké-
szitve az építkezés, a betegek és az egészségügyi dolgo-
z бk legnagyobb öröme az ú j k ó r h á z i b 1 o ck 
pavilon 1958. ő  s z é n e l k é s z ü l t é s 

a z a l k o t m á n y n a p j á n ü n n e p é l y e 

$ e n m e g n y i t o t t đ  k. (Block-pavilonról azért 
beszélünk,.mert három nagy osztály: belgyógyászat, sebé-

szet, szülészet és nögyбg г6szat, továbbá laboratoriumok, 
röntgen-osztály, gyógyszertár stb. nyert elbelyezést eb-

ben az épületben.) 
Annak ellenére, hogy az épitkézés pénzügyi okok-

ból elhúzódott, szakemberek véleménye szerint igen jól si 
került és feltünöen,olcs6nak bizonyult. Különösen impo-

záns az előcsarnok, valamint a folyosók máгváдΡiyburkolata. 
Az épület kétszintes. A lépcsöfeljá гatok két pihenő  beik- 
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tatásával olyan kényelmesek, hogy a ±'elvonók beép,tése te 

teljesen feleslеgesnek bizonyult. Az új épület tervezésé-
nél a modern k6rházépitési technika minden vonalon érvé-
nyesült. A mellékhelyiségek (folyosók, raktárak, teakony 

hák, tálalók, szanitáris'berend еzések) területe.menalad-. 
ja a kórtermek összterületét. A világos, három méter szé 
les folyosók, társalgó-helyiségek, a betegben a. teljes 
otthonosság érzését keltik. A légköbméterek száma, vala-
mint az egy személyre esö terület teljesen megfelel.a nyu 

gateui' бpai norі iáknak. Modern melegvizfütés, _ bydrofor-

ral 90 m mélységű  viz látja 7. a kórházat. 
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A KбRHAZ FEdLűDЁSE A STATISZTIKAK TVкR~E.N 

Az elsđ  grafikon kárházunk fejl ődését ékesszóló-
an tünteti fel. Ezen az egyszerü tabellán 130 év küzdelme 
van feljegyezve egyetlen grafikon képében. Nem olvasható 
ki ebből a szerény rajzból az a 70 évig tartó küzdelem,a-
mely már akkor kezdődött, amikor a kórház a Pivar-t2lek-
röl az Ovoda-utcába költözött. 1942-ben mutatkozik az el 
sö meredek törés a görbén, mert ebben az évL еn kezdtek ki 
alakulni az új, nagy kórházunk körVOnalai.;EkkO г  vettük 
birtokunkba végleg az el ődeink által "Epreskert"-nek ne 
vezett területet. l~kkoг  indult el Zentán a k6rházkérdés. 
végléges megoldása.. 

A második grafikon a kórház történetének útols б  
40 évét tünteti fel 1925-tö1 1965-ig. Az 1834-tá 1  1925-ig 
terjéd'd id'dben, tehát 90 év alatt az ápolási napok száma 
4000 - 14000 k5гUі  mozgott. A beteg-létszara átlag 500-600 
volt évente. Az .új'k бrházat 1958 ,  novemberében nyitottuk 

még, de akkor még  new.  dolgozott teljes kapacitással,mivel 

a felszeгélési tárgyakat késedelmesen szállitották 'le. A 
gyermekosztály adaptálása is csak egy év mulva készült el 
Éppen ezért, teljes kapacitással csak az 1960-as évben 

dolgozhatott a,kбrház. A gyбgykeželt betegek száma és. az  

ápolási napok száma teljesen párhuzamosan halad. Minthogy 

az egy betegre es ő  ápolási napok száma nem haladta meg a 
tizerikettöt, sđt legtöbbszár ez alatt maradt, az emlitett 
paralelizmus csak akkor j đhetett létre, ha az ágykihaszná .. 
1ás mindig a maximális volt. Sorsdöntő  évek: 1942, 1958, 
1959. és 1960. 

A szövegben közölt táblázat a kórházi alkalmazot 
tak számának gyarapodás4t.tünteti fel 1$34-tö1 napjainkig. 

.Dr. Buráвy Béla hivatalős jelértésében а'К  vetkezđket ir- 
.' 	 6? ~ 
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ja a kórház személyzetével kapcsolatban (az egészségügyi 
központ statisztikai feldolgozásában): "Az egészségügyi 
személyzet az ágyak számđnаk figyelembevételével a.zentai 
k6rházban mindig a vajdasági átlagon felül volt megterhel 

ve. Ehhez , mint munkatöbblet adódott a đllandóan magas 
ágykihasznđlđsi mutató". 

Е  v e k Orvo- 	Orvos 
sok 	segédek 

Appo- 
lók 

Admi _ 
t)sszes 
alkalmaz. 

nisztr. 
és 

. techn. 

1834-1872 2 2 1 5 

1872-1914 2 - 3 3 8  

1914-1942 2 - 5 5 12 

1942-1948 2 - 16 12 30 

1948 3 4 '  10 23 40 

1949 3 — 19 *23  45 

1950 3 - 20 22 45 

1951 3 1 19 21 44 

1952 3 1 19 24 47 • 

1953 3 3 16.  45 47 

1954 5 3 16 30 54 

1955 5 3 16 30 54 

1956 . 	6 3 18 30 57 

1957 12 4 22 30  68 

1958 . 16 9 35 56 116' 

1959 16  7 56 88  167 

1960 17 12 ' 77 84 190  

1961 17 12 85 89 	. 203 

1962 26 31 83 95 235 

1963 2  27 81 ' 	94 	' 227 

1964 25 41 73 114 2 53. 
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кUlönösen terhes és kritikus volt a helyzet az 19'й   t 3 1 
1954-ig terjedő  időben., amikor is egy orvosra átlag 44 be 
teg gyбgykezelése nehezedett. Ј zek mind sűlyos fekvő  bete 
gek voltak. Ezenkívül az ügyeletes szolgálat másod- és 
harmadnaponként rendkivül kimеritö volt. A megkönnyebbü-
lés csak 1955-ben következett be az orvosok s7»ámának emel 
kedésével . Hiáиy volt az orvos-segédekben is. Az ő  számu-
kat az ápolбk némileg p(tolni tudták (tapasztalt id3 в  á-
pol6k). 

A harmadik grafikon a kбrházban kezelt betegek 
halálozási görbéjét LLu.tatja be. Az adatok hiányossága mel 
lett határozottan érkelhetö a görbének lees ő  tendenciá-
ja. A mult századbeli. 20%-os halálozási százalék' annak 
volt a következménye. bogy iigyszólván az 'dsszes hozzátar-
toz бk nélküli szemék ek életük végén a. Жбrházban "sinylöd 
tek"•és ;att várták b-er ', ~`hallt. A kбгháž tehát nemcsak gy ~ 

• gyit б  intézmény volt, hanem azilum is egyúttal. A nyolcva 
nas évek statisztikáj már sokkal r еálišább, de még min-
dig magas. Az elmult 2 tized nagyjelentöségü felfedezései 
a kauzális therapia kit';élesedése végre szemmel láthat бan 
hatott a grafikonra, ol;»'nnyira, hogy az utolsб  években a 
halálozási százalék az e;:v alt süllyedt. 

AZ EGYES K6RHáZI OSZTÁLYOS .2DVID ÁTTEKI иТESE 

Ezideig álta1бnós і  igban foglalkoztunk a k бrház-
fejlödés egyes szakaszaival: A második világháborút köve-
tő  20 év tđгténetét tettük izsgálatunk tárgyává. Nem len 
ne teljes a kép, ha nem tés;: nk ki az egyes kбrházi osztá 
lyok ismertetésére. A Ti  t~ Lténelmi összeállitásuлknak 
nem az a célja, bogy a kórk.,z struktu гáját részletesen is 
mertesse. Ezt elvégezte dr. Burán' Béla, amikor aná.lizál-
ta és kiadta az Egészségügy - . Központ megbizásáb бl az erre 
vonatkoz б  részletes jelent' ~ét. (Rad senćanske bolnice 
1948-1961). Ennek a munkánk a célja az, hogy azt az utat 
leírja, •amelyen e1jutott'. k a modern k бгb бzig. 

1834-tál 1941 	a kбrház osztatlan u.n.. vegyes 
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kórház volt. Volt ugyan sebész- аzakorvosa, minője, de ma-
guk a betegek elkülбnitve nem voltak. Egyediil az operált 
betegek kaptak pár napos kül'dn elhelyezést a m űtét után. 
1942. január 1-én különitjiik el az egyes osztályokat az a 
daptált Epreskerti épületben. Négy osztálya volt akkor a 
kórháznak : belgyógyászat, ѕebéвzet , szülészet és fertőzi% 
osztály. Тűdöoвztály.hiáиyában a fertözö-osztályon két ki 
iвebb szobát különitettUnk el a tüd őbetegek számára. Bi-
гbny ez nem volt ideális megoldás, de a szükség parancsol 
ta. 

A belgибgyászati osztályt szakorvos vezette, aki 
egyúttal a kórház igazgatója is volt. Volt egy másodorvo-
sa még az osztálynak, aki a, kórházban lakott. Ebben az i-
dőben a röntgen-kabinet a belgy бgyđšzathoz tartozott. U-
gyancsak a belgyбgубвzathoz •tartozott a laboratórium is, 
egy szakképz еtlеn laboránssal. A túlterheltség ellenére 
komoly munka folyt ezen az osztályon. A zentai kórház bel 
osztálya már 1942-'ben beszerezte az elektrokardiografot 
és komplett röntgen -laborat6riumi felszerelést. Ezen az 
osztályon.eddig. négyen nyertek szakorvosi képesitést. Az 
osztályvez®tö fóoгvoѕ  hatáskđrébe tartozott a belgyбgyđ-
szati szakorvosi rendelés, mely 1958-t бl 1965--ig a kórház 
ban mükőd8tt.. A járó. betegek уizsgđlatбt. és kezelését 
1960-ig dr. Loykó Erzsébet beTgyógyász~szakórvos végezte-
a rendes munkaidejében.Nyugđ jba.vonulása után. ez a munka 
a délutáni arákra esett és az osztályon dolgozó szakorvo-
sok látták ii tisztelеdiз  fejében. Az osztályos főorvos 
dr. Vigh Agoston nyugdijba vonulása után 1962.. noцember 
élsején dr. Jakovljevi ć  'бilбn lett az osztály vezetője, a 
ki már 1957. бtá ezen az osztályon dolgozott. A főorvoson 
kivül még négy belgy бgyász-szakorvos dolgozik: dr. Adám E 
de, dr. Tantos Gyula, dr. Márton Béla, dr. Vigh- Verebe: 
Jerne. Az osztály nyolcvan ágyas, falszerelése kifogásta-. 
lan és modern. 

Sebбszeti osztály. 1942. óta működik, mint önál-
16 oszt&],y. Dr. Boгdjoški Milivojrбl, mint városunk úttö-
rő  sebéвZбгЂl már megemlékeztünk. Utána dr. F đrgeteg Já-
nos nвgy бvig vezette az osztályt. Ut đdai voltak: dr: Da- 
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vidovi ć  NJ kóla (1945-1949.),dr.Vuji ć  Milan. (1949-1 %.), 
dr. Letić  Stojan (1956-1959 •), továbbá dr. Kopasž Pal, 
aki 1959 . бta vezeti az osztályt. Ezen az osztályoд  sze-
rezte szakórvosi képesitését dr. Vajdi ć .Jovan.. 1960-ban 
egy ideig'a'föorvosi teend őket is ellátta. Jelenleg  • 1965 
november) a főorvoson kivül még két sebész-szakorvos, dr. 
Bognár Imre" dr. Ujházi Gyula és két harmadéves szakorvos 
jelölt (specijalizant) dr. Verebes Erna és dr. Zekovi ć  

• Pavle dolgoznak az osztályon. 9 legújabb szisztematizáci б  
. öt specialistá munkahelyet.ir  elő  az orvosok részére. Az 
osztály f еlszerélése modern . $zérényebb . rehabilitáci бs 
felszéreléssel is rendelkezik, mely a bejár б  betegek ren-
delkezésére á11. Az ágyak .száma 80. 

'Gyermekosztály. 1959-bеn kezdte meg müködését. A 
vólt szegényház épülétének adaptálásával jött 1$tre,dr.To 
polováčki Ksenia gyermek-szakorvos tervei szerint. Ezen 
az osztályon nyert szákképesitést dr. Kórponai Erzsébet, 
aki a föorvosnö dr. Topolova čki távozása etán 1961/1962- 
ben egy-ésüezette az osztályt.Dr. Habram-Kosicki Elei-
fira ugyanézen az osztályyón szerezte meg вzakképesitését 
1965-ben. Az osztályon dolgozik még dr. Szokola J ános,aі'i 
1965. novémberéb еn fejezte be szakorvosi tanuli цányait Beo 
gradban. Az osztályvezetö,f đorvós dr. Dévay Lajos 1962.no 
vember 1. бta. Až osztály. 45 ágyas. 

Szulészéti és nögyбgyászati,,osztály. Ha. .vissza-
nézünk a multba, meg kéll állápitanunk,'bogy a.k бrház ala 
pitását бl kezdve mindig befogadta a szül ő  nőket. lYem.áll- 

. nak rendelkвzésünkre póntos -adatok, de agyér 'statisztl с  
bán alig-alig találunk szülést. Az intézeti szülés a mult 
században csak a nagy városokban volt:lehezséges, vidéken 
és kis városokban az anyák saját otthonu кban szültek.. 'A 
szážadfordulб  utáni időkben murid sürübb.en találkozunk a 
kбrházakban.gyermekágyasokkal. Abban az időben szülész-
szakorvos nem  volt  a városban.  A  nehéz szülészeti problé-
mtkat konzervátivé igyekeztek megoldani. Császármetszés 
csak 1942. után van feljegyezve. Volt a kórháznak régeb-
ben is szülész-nögy бgya'sz szakorvosa dr. Kiss Oszkár,194~ 

ben három hбnapig és dr. Davidovi ć  Drenka 19%-t61 1949 - 
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ig. Ezek az orvosok csak rövid ideig dolgoztak itt n ►бg pe 
dig a sebészeti osztály keretében , mert akkor még gineko-
logiai osztály nem volt. Nögy6gyász hiányában mindig a se 
bész látta el ezeket a teend 'áket . A nögyógyászati és szü-
lészeti osztály a valóságbán 1958. nóve гnberében nyitotta 
még kápuját. 44 féгöhellyel. Az elsö osztályvezet čS föoг  
vos dr . Teodorovi б  Simo volt , aki igen nagy ambici бval 
rendezte be és szervezte meg ezt az osztályt. Rövidesen a 
nögyбgyászat lett a kórház legzsúfoltabb o ѕztályá, úgy 
hoт  pár év leforgása után 1962-ben új pavilont kellett é 
piteni külön erre a célra . Sajnos az épület mind a mai na. 
pig sincs befejezve. Ezen az osztályon képezte magát nö-
gyбgубá z-szakorvossá dr. Morvai Antal , Dr. Teodorović  Si-
mo 1958. julius 1-t1  1963. február 28-ig müködđtt ezen 
az osztályon .Családi okok miatt elköltözött Zentáгól.Utod 
Ja dr . Šapaгenkó Petar lett ,, aki jelenleg is vezeti az 
osztályt. Az ágyak száкa 44. 

Tüdőosztály. A kórháznak régebben tüd őosztálya 
nem volt. 1942-ben, amikor négy osztályra tagozódott a 
kórház, sz б ,sem lehetett külön tüdöosztályr бl, mert arra 
hely nem volt Amint már emlitettük, sz űkségmegoldáshoz 
folyamodtak: a fert őz ő-osztályon két - egyenként öt Agyas 
szobát rezerváltak a tüdőbetegek részére. 1958-ban nyilt 
meg a tüdőosztály 35 ággyal az u.n. "B" pavilonban. A zen 
tai Tüdögondoz6 akkori vežetöje d i' . Nagy Vladimir f tizio-
lбguв  állásárdl lemondótt és átvette a kórházi osztály ve 
zetését. Eleinte sok nehézséggel küzdött, mert ennek a pa 

vilonnak neme voltak megfelelđ  mellékhelyiségei (társalgó 
terem, ebédlő  stb.). 1963-1964-ben hozzáépitéssel javitot 
tak a helyzeten. Az osztály állandóan telve van betegek-. 
кel. givánatos volna egy új, jóval nagyobb befogadбképes-
ségü pavilon épitése. .. 

Fertőző-osztály.°A karháznak e .gyik,legгégibb osz 
tálya. Ennek a kis épületnek a keletkezési idejét megálla 
pitani nem sikerült. Val6szinüleg a nyolcvanas években,. 
cholera járványok idején épitették._Három kisebb betegsžö 

bбf 4, egy ápolói szóbából'és egy hullakamrából á.11ött. 
Ez a magányos kis épület az Epreskert déli részén va3t,kö 



zel. a régi Adai orѕz.ágúthoz. 'zt nevezték "járványkórház-
nak". Az 1912-ben épült húsz ágyas fabarakk volt az u.n. 
"új járdnykбrház "..Ez a kis épület többszörös átalakit б-
son ment át. Tudjuk, hogy a fertözö osztályokon sok kis 
1-2 ágyas szobára van szükség, az izoláció minál tökélete 
sebb keresztül-vitele céljából. Az átalakitások végeredmé 
aye: egy izlésesen kialakult s a higiena k ővetelményeinek 
telješen.megfelelđ  osztály. 1942-töl 1960-ig a belošztály 
hoz tartozott. 1950-ben dr. Szegedi а&ihályt nevezik ki fá 
orvossá. Tiz évig dolgozott (1950-1960) ezen az osztályom 
Lelkiismeretes munkáját a nagy precizitással 	vezetett 
kórtörténetek és grafikonok tiikrözik. 	Nem volt irásos 
szakképesitése a fertözö betegségek gy бgykezeléséböl,azoх  
ban a tőbb évtizedes terepszolgálat kitünö iskolának bizo 
nyult. 57 éves korában kapta ezt a megbizatá ѕt. Fiatalos 
munkakedve még nyugdijba vonulásakor is úgyszólván válto-
zatlan volt. 1960-ban átadta"helyét dr. Verner Јбnošnak,a 
kinek a lelkiismeretessége és orvosi karakterisztikuma 
teljesen megegyezett dr. Szegediével. Dr. Verner csak négy 
évvel volt fiatalabb, mint mikor el ődje.átvette az bsz-

tályt: 53 éves volt. Ot is a hosszú évek terepi tapaszta,. 
latai képesitették az osžtályvezet đi funkci бrа . Az . •  osz-
zálg 3o ágya:в , 

0rг-fül-gége-osztály. 1958-ban nyilt meg,24 ágy-
,-yal. Az osztályvezetö`f őorvóѕ  dr. Kosicki Ferenc szakor-
vos, aki az .osztály organizációját,vég еzte és elinditotta 
müжddéѕét. Felszerelése modern,személyzete"kielégitö. Аz 
ošztályon dolgozik még°dr._Berta Mihály szakorvos-jelölt. 
A  ѕzіѕztеmаtіzбсіб  sz.eгint ugyánив  két szakorvos müködhet 
.az osztályon. Az ágyak száma 26. 

Transfuzibs szolgálat. 1957.. ó.ta - ~nüködik. Az új 
block-pavilönban kapott_.helyet a földszinten. A.sebészeti 

,.osztály- egyik szakarvósa á vez еtőје . Rajta kivűl még kбt 
kózépfokú •лrцó з  -:végzettввggel гendelkezö, féléves tanfo-
..lyamot végzett nővér dolgozik. Á véradományozást a kórház 
,egészвégügyi -.személyzete jól megszervezte.'A beteg csálád 
tagjai, rokonsága, barátai, v11 а1tј  гunkatársai minden 
esetben rendelkezésre állanak, úgy hogy ezen a téren ^ ш- 
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pobb nehézségek nincsenek. Ennek a szolgálatnak a bevé-
zetése előtt a szabadkai véradó-állomástól szereztük be a 
vért.. мi nden . egyes ésetben külön küldönc utazott el vona-
ton  a vérért._Tgen fáradságos és költséges volt. A hemato . 
logiai és serologiai vizsgálatokra igen nagy gondot fordi 
tanak a szolgálat alkalmazottai. 

Laboratorium. Ahogy a tudományos, laboratoriumi 
vizsgálatok mind nagyobb és nagyobb jelent őségre tettek 
szert, neшcsak a klinikákon és a kórházaktian, hanem már a 
falusi rendelőkben is ugyanolyan tempoban indult meg a 
káderképzés. 1958 . előtt a laborat бrіum a belosztály ke-
retében működött; šzakképzetlen személyzettel végezte ma-
ga az orvos a legszükségesebb vizsgálatokat. Az új kárház 
üzembe-helyezése után a laboratórium egјik legfontosabb 
munkahelyévé vált a kórháznak. Okleveles vegyészmérn ők-
nöt alkalmaztak, ing. Papp Zlaticát, aki шár tőbbéves kli 
pikai gyakorlattal rendelkezett. O rendezte be a laborato 
riumot és beszerezte annak modern felszerelését. A kárház 
vezetősége pedig a legszebb helyet biztositotta a labora-
toriumnak az új block-pavilonban (a régi tipusu kórhá zak-
ban rendszerint a szuterénben a e г t elhelyezést). К 5zépfo 
kú vegyészeti iskolák tG ulóit, továbbá a farmakológiai 
fakultáson a biochemia hallgatóit stipendizálták.Ennek kö 
szönhetö, hogy a laboratóriumnak 3 magas szakképesitésü 
és 7 középfokú képesi.téssel rendelkezá kádere van. 

Chemiai, biochemiai, haematologiai.és serologiai 
vizsgálatokat végez a laboratorium. hiányzik :jég a oacte-

riologia. І~legfelel'á szakember hiányában ezt v problémát 

is káder-képzéssel kell elkezdeni, illetve, megoldani. 

Yórh3zi gyógyszertár. A kórház őstörténetében e-
lég sok adatot találunk a gyógysz вrell ~tást illetö іn.1818 
ban létesült az els ő  Datika városunkban. y kóгh ~zi orvos 

(akkoriban 1 orvos is el tudta 1 tni a betegeket) felirts 

a receptet.  és a gyógysáertдr kiszolgúltatta.Idösz гkonként 
számai el a város a gyógyszerésszel. Kés őbb, amikor két 
illetve három gyógyszertár volt, megindult a versengés a" 
gyógyszerészek között, mert' в4 ndenki igyeuezetQ magának 
biztositani a gyógyвzerszállitdst. iбg jobban;k3élez ődött 
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a helyzet amikor nagy-hat-yógyszertár lett a váгosban.Ez 
a helyzet 1942-ben йіegváltozótt. Ugyanis ekkorára már a 
gyógyszer-specialit3sok annyira megszaporodtak, hogy úgy- 
szólván mnden gyógyszert meg lehetett kapni gyári kivi-. 
telben és csomagolásban. A kórház ielállitotta sajút piti 
káját és egy gу6gyszeгészt.alkalmazott, aki napi 2-3 órát. 
dolgozott a k6гházban, mint tiszteletdijas. Anyagilag is 
j бl járt a kórház, mert angróáron.szerezhette be. a gyógy-
szereket a nagydгogériát6l. Az árkülönbözetíedi.g bősége-
sen fedezte a gyógyszerész fizetését (illetve honorá гi.0--' 
m3t). 1958-ban véglegesen megold бdott a gy6gyszert.áг  kér-
dése. Teljes munkaid ővel alkalmaztak egy okleveles gyógy-
szeгészt, мg. Ignjatovi&..Uгošević  Milankat, és egy;, gyбgy-
szerész-technikust, Szokol а  Gizellát. Ez a kádeг.:tökélete 
sin biztositja a kórház gyógyszer-ellátását. 

Röntgen-osztály..A XX. század új tal гlmánya a 
röntgen még 1914-ben bevonult a mi kórházunkba. Budapes-
ten vásároltak egy röntgenkészüléket, beálli*ották.. és 
megkezdték vele a munkát. Olyan nagy becsben volt ez a 
gép, ho у  haszn5latáгa külön szabályгendeletвt hozott a 
városi tanöcs. A röntgenologia még gye гekcipöben jaгt,egy 
két átvilágitás után múr•is pihentetni kellett a lámpát, 
mert különben tönkre ment volna. De a világra szóló talál 
mányt kéletesitették. Az u.n.félhullámú gépek bevezeté 

sével egyszerre elterjedt az egész föld kerekségén. 1928-. 
ban vásárolt 'a v'ros egy akkor igen modern gépet, a Fie-
raens cégnek a "Heliodo г-Duplex"-ét. Ez a gép még 1962-ben 
is dolgozott és hozzá Faég igen jól. Csakhogy a sugár vé 
delete már nem felelt meg a. mai követelményeknek és ezért 
1963-ban ki kellett selejtezni. 1965. végén a következ ő  
gépek vannak üzemben: 1) "orava" nagytipus, beszerezve 
1957-ben; 2) tbiorava" nagy.tipus, beszerezve 1958-ban; 3) 
"Pderetva" portabilis šebészeti gép; 4) "Grafoskop Seleno-
som". 

A technikai rész megoldása tisztára csak a pénz 

kérdése. Sokkal nehezebb megoldani 2 káde гкérdést ezen az 
osztályon. Az 197/58 előtti .dökben a röntgen-vizsgála-
tokot az egyes osztályok orvosai végezték, magát a gépet 
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egy kezelte, aki a felvételeket is elkészitette. 9z új é-

pületben elhelyezett o-sztálgnak az éléré szakembert kel-
lett volna áll tani. Ilyent nem találtunk. Nem maradt más 

megoldás, mint az, hogy szabadkai szakorvosokkal kellett 
szerz ődést kötni, akik honorarium ellenében vállalták ezt 
a munkát. Iiélutánonként felváltva jártak illetve járnak 
Zentárа  .és a kórházban eltöltenek 3-4 бrát a vonatok járá 
sát б l függően. 1959-ben szerz ődést kötött a kórház eт  ál 
talános praxist folytató vidéki orvossal.. A kórház vállal 

ta a. három бves specializálás költségeit. Ezzel szemben 
az:_orvos h árom évre..iekötö.tte magát a szakképesités meg-
szerzése utáni időre. A szérzödö orvos valóban megszerez-
te a képesitést,de szerz ődéses kötelezettségének nem tett 
eleget. Egy év elteltével elhagyta a kórházat. A ѕzerzö-
désszegés jogi .következményei még nincsenek rendezve.196 дΡ 
január 1-tö1 űjabb ösztöndijas jelentkezett. A szerz ődést 
megkötötték, de hogy a.k бrháznak mikor lesz.röntgenologu-
sa az még nem tudhat б. Sokan á sugárártalom miatt f élnek 
ettől a szakmától. Manapság azonban a sugárvédelem töké-
leten. 



A  MULT TANULSAGAI ЕGУЕггСут lк  A 'rЭ'ŰVti FEJLбDЁSET 

A zentai kórháznak leirt története elgondolkozás 
ra készteti az olvasбt. tdзΡ4гt ЖеZ1е%t 108 illetve 132 év 
ahhoz , .hogy egy olyan intéžmény megszülеssеri, mint a tei 
kórháznak. Ha elgondoljuk, boy Menta város& maga, egyik 
leggazdagabb földbirtokosa volt az egész kör г~yéknek 	és 
mégis a mult században őnkénteв  adományokat 	gyűjtöttek 
-- természétben és pénzben - a kórház fenntartására, felnii 
гül a kérdés, hogy miért volt mindez. Tekintélyes pénz ősz 
szegek gyült.ek össze a kбrházalapba, melyeket kamatra ki-
adott a város a polgároknak. Azt ѕzere-tték volna, hogy ma 
gábбl a kamatokbбl befolyt összeg fedezze a kórházi kiadó 
sokat és a városnak ne okozzon gondot a',kórház e]ta гtása. 
Beruházásra akkoriban nem is gondoltak. 132 év után min 
den gátlás nélkül megadhatjuk a vбlaszt. 

A társadalom nem érezte kötelességének azt., bogy 
kivétel nélkül minden embert segitenie kell és gonuozásá-
ba kell vennie ha megbetegszik' vagy ha megrokkan. A be-
teg ember, ha nem volt senki3e tehetetlenül vergődött, 
mert kбгbázi-ágy részére nem jtitott. A "szociális gondo-
zás" ismeretlen volt. Háborús rokkant pl. aj бndékba ka-
pctt veгklivel kereste meg bétevö falatját. A mult század 
ban a feudalizmus és az indti~ztrializáció mezsgyéjén i-
lyen volt a mentalitáš. 

A másik ok aі  orvostudomány elmaradottsága volt. 
Hiányoztak az orvoslás és a gyógyítás meggy őző  példái. Az 
orvostudományban a forradalOm Sem іаelweiss-el Кеzdödött,de. 
csak a %I%. század vége f elé'fejlödött föl igđzán a bakte 
riumok felfedezésével. 

Ez a két ok azonban. nemcsak a Tiszávídékre vonat 
kozott, hanem a nagy városok kivételével országosan is 
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fennvllott. szolgáljon шentѕégül Zentának, bogy a városok 
közül elsö volt Bácskában, abol kбrbázat alapitottak 1834 
ben. 

Könyvünk célkitüzése a zentai kórház történeté- 
nek meg4rása volt. A történ еt a kórház álap4tá вával °kéti-
dödött 1834-ben. I+em volt érdektelen ezzel kapcsolatban 
megtudnunk, bogy mikor nyilt meg Zentán az els ő  gyógyszer 
tár, továbbra bogy ki. volt Zenta el.3 diplomás orvosa. Hu-
szágb "László kut đtáѕaibбl ismeretei, bog az elsö gубgy-
szerfar 1818-ban kezdte meg :uüködését. Az els đ  diplomás 
orvos megjelenését v$rosunkban az alábbiakban ismertetjük. 

Tudjak, hogy az 1800-as évek elején igen kevéš 
volt a d4glom~%s ervos olyannyira, bogy v ármegyénként alig 
volt több mint hároo-négy, Az u.n. seborvosok láttak ei 
m4nden orvosi munkát. Azokak a seborvosoknak, akik vala-
melyik orvosi fakultáson vizsgát tettek, megengedték,hogy 
diplomás orvos 4ányában belsö bajokat gyógy4tsanak. Zen-
tának nem vElіі  a század elején egyetemet végzett diplomás 
orvosa. Bizonyitja étit az a téxy is, bogy amikor a gyógy-
szertár felá114tás' &'Helytartótanács engedélyezte 1818-
ban, utasitotta eg é ѓüleg á várost, hogy minél elöbb 
gondoskodjék dinlom' е,brvosrĆ~l. Valбsz4nüleg ennek a fel-
~öbb utasitásnak k4vбnt eleget tenni a közšégi tanács ám4 
kor 1922.-ben  .a  pesti orvosi fakultáshoz fordult azzal a 
kéréssel, hogy küldjön Zentára egyetemet végzett orvost.. 
községi elöljáróság 1822. április 12-i jegyzőkönyvéböl 
me»;tudjuk, bogy megállapodás jött létre Tudós Boros sá лаu- 
el pesti orvos és a község között. 200 forint év4 f4zetéš 
ben állapodtak meg,ezenkivül a község egy lakóházat bé-
n it az orvos résžére., mely az összes mellékhely4šéggel 
rendelkezett. A bérleti szerzödés 1822. április 24-én, 
szent György napjún lépett életbe. Valósz4nü, ho у  жбg a 

. tavaszi hónapokban megkezdte dr. Boros Sámuel orvosi нiükö 
dését. A jegyzökönyvek mint városi fizikust emlegetik. 

•  1824. julius 25-én a város b4rájához fordul le-
vélbeli panasszal. Elmondja, bogy a zentái zsidó h4tköz-
ség a "Pesti medica fakultásnak meg4géx•t egy summa pénzt" 
abban az esetben ha Zentán telepedne le. Az6ta már eltelt 
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két év és a hitközség nem tett eleget. kötelezettségének.' 
1825. február 1-én a közgy űlésen felolvassák "Tudós Boros 
Sámuel e város doktora és.Budaí Istvány seborvos" bizo-
nyítványát, melyet-közösen állítottak ki egy ve гekedésböl 
száгmaz б  séгülésröl. Ugyancsak a jegyzökönyvben szerepel 
Boros Sámuél neve 1825. VIII. 19-én egy orvosi bizonyit-
vány ismerteté"vel kapcsolatban. Ezután többé nem talál-
kozunk a nevével. Nem szerepel sem a jegyzökönyvekben se;n 
az adófizetök listáјбв . Végig néztük az. elhalálozottak 
listáját két évtizeden át, eredmény nélkül. Minden való-
szinüség szerint elköltözött Zentáгбl. Működésének ki шΡu-
tathat б  idötartama három-négy, év. . 

Ideg kell még emlékeznünk csudai István ."seb.orvos" 

гб l is. 1825-ben ‚szerepel elöször a jegyzököny цekben, de 
minden valószinüség szerint már a huszas évek táján Zen-
tán működött ontosan.követni lehetett ыіuködése idejét 
az adókönyvek.alapján„egészen 1841-ig. Háza ..és földje 
volt és orvosi praxist folytatott. Ezt onnan tudjuk, hogy 
1835 , április 2;-án beváaolta.a hatóságnál Kra,ujev Iso 
helybeli lakost, mert neiu i'izette ki neki'a honoráriumot 
és a használt gybgyszerek árát 15 forint és 18 krajcárt. 

Meghalt 1841. szeptember 18-án 60 éves .  korában. A temeté-

si szertartást Váltó János káplán végezte, aki késöbb,. 
mint adai kanonok plébános igen tekintélyes alapitvá лyt 
hagyományozott.a zentai kórházra. . 

. 	A kórház történetéb ől nem maradhat ki egy szobor 
leleplezési ünnepség, amely egyúttal névadó ünnepe is 

volt,  a kórháznak. 1959-ben a város olyan hatÚrozatot ho-

zott, hogy a kórház elnevezésében is meg kell örökite ~ і  
дг . Geгö István emlékét, akit 1941. novemberében a zentai 
kasz.árnya цdvaгáй  a megszállók katonái hadbir6ságánák ité 
lete alapján kivégeztek. A szobor a föépülét.elötti park-

ban nyert elhelyezést éš az бtá minden évben megjelennek a 
társadalmi egyesületek, hogy kegyeletüket le гбják Zenta 
hős fiának és mártírjának. 

Anélkül, bogy külön kihangsulyoztuk, volna, kit ű-
nik a fejl ődés üteméből, hogy a kórház kapacitásának meg 
növekedése nemcsak magának Zenta városának az igénybevéte 
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le révén jött létre. A szomszédos kommunák és községek a. 
Tiszán innen és a Tiszán túl súlyosabb betegeiket 'ide uta 
sitják gyógykezelésre s ezért a betegforgalom nagyobbik 
felét a vidéknek köszönhetjük. Igy lett Zénta á fels ő  Sri 
szavidék egészségügyi köžpóntjává. De nem kižár бYag a geo 
grafiai helyzet érédл  nye.žté ezt, nagyban hozzájárult eh-
hez. az  orvosi káderek 'szoros égyüttaiüködése is. A šzomszé 
dos kommunákban gyako +rlátót folytatd orvosok úgyszólván 
kivétel nélkül ebb іn`a'kórbázban végezték el kötelez ő  gya 
korlataikat. A zentai Orvošégyesület igen aktiv működése 
egy nagy és népes családdá"formálta az egész fels ő  '1'isía-
vidék orvosi karát. =kendszeres tudomúnyoš ülések, vala-
mint az évenként 1-2 izben, az általános orvosok részére 
megtartott szemiи riumok révén az.orvosképzé з  ügyét szol-
gálta, illetve szolgálja. . 

Amint lattuk 1915-ben már nyolc b е tegosztály шü 
ködik a kórházban. 1 ~lindössze két osztály hiányzik ahhoz, 

hogy joggal viselje a "komplett kórház" elnevezést. z a 
két osztály az ideg- és elmegyбgyászati, valamint a bőr 
és nemi beteg аégek osztálya. 1аndkét osztály létesítését 
tervbe vették, hogy a megval.ósitásra mikor kerül sor, azt 

a jövő  fogja eldönteni. Az els ő  lépés ezen a vonalon is 
megtörtént már, elinditotta a kórház a .jövend őbeli szakor 
vosok specializálását. 

. 	A kórházfejlesztéssel kapcsolatban még egy igen 
fontos megállapítást kell a köztudatba ültetni. і z pédig 
a következ ő . Аz,orvcstudomány, mint tudomány a legdinami-
kusabbak egyike a természettudomanyok'között. .z azt je-
lenti, hogy fejlesztésén és az elért kutatási eredmények 
alkalmazásán az orvosok tizezrei munkálkodnak. Ha maga a 

medicina igy f ejlödik a fejlődést követnie kell a keret-
nek, tehát magának a kórháznak is (épületek, felszerelés, 
új gépek stb.). 1?j tudományágak születnek napjainkban,ize-

lyek új felszerelést, új osztályt kivánnak. Ilyenelc p él-

dáúl a legut бbbi években megnyilt geriátriai és rehabili-
tációs osztályok stb. 

Az elmondottakból következik, hogy a kórház fej-

lesztéssel teljesen leállni hosszabb i č öre nem lehet. TIem 
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lehet például kimondani, hogy az újonnan felépült kórtз áz 
50 évгe kielégiti eiz igényeket, azért mert az élet és a 
ttidoménу  tempбјa mást diktál. 

tїsѕzеgezve az elmondottasat: a kárház fejleszté-
sét két $zе~pont teszi .3zÜk8égеа  lakosság fénye é s 
az orvoвtudamáriy által támaѕzt ~tt k уеtelések. mezeknek a 
szenpontoknak kell érvényestilniök a zentai kórház távlati 
fejleszt.ési terveiben is, mert; sak igy tudjuk megvalós,-
tar_i 'a legszebb $s legigazibb emberi és orvosi kötelessé- 

kböl fakadб  örökérvényű  feladatunkat: 
S a l u s a e g r o t i s u p r e m a l e x esti 
a betegember tidve legyen a l іgföbb törvény és parancs 
S ámt і nkz+a. 	 . 
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N  Ё  V J E G Y Z E K 

Ebben a felsorolásban azoknak az orvosoknak a ne  
vii vannak, akik a kárház alapitásátdl 1834-töl 1965. év 
végéig tehát 132 év alatt, illetve annak folyamán a zen-
tši kórházban dolgoztak és gyógyító munkát végeztek: . A 
rendelkezésünkre álló adatok ného:Ј. hiányosak, m.égis igye- 
keztünk a nevek mellett feltüntetni egy-két személyi ada-
tot (születési hel~і  és éve, hol és mikor szerezte diplo-
máját', és végül milyen іninöségben éš mikor dolgozott a 
кórházban). 

Jelmagyarázat: "D": hol 'és mikor'diplomált;"Šp": 
hol, mikor és milyen szakképesitést.sžeržett. 

1 83 4 	1918 

Ezekben az évtizedekben a vároši orvosi funkció 
és a kórházi munka nem volt elválasztva. A kerületi orvo- 
sok a kórházban is dolgoztak úgy ahogy azt a városi főor-
vos elrendelte. Régebben két kerületre osztották a várost 
később háromra, még kés őbb négy kerület szerepel a városi 
jegyz őkönyvekben. Minden kerületnek külön orvosa. volt. 

Dr. Csendits Jбzsіf 

	

	a könyvekben mint "városi bel 
orvos" szerepel. Születési he 
lye ismeretlen. Születési éve 
;1800-1810 tájára tehetö.1838. 
óta a kórház igazgatója. Meg-
balt 1864. április 1- én. 

Wechsler Józsua 

84, 

városi sebész. 1803-bán szüle. 
tett, meghalt 1873-ban. 1834. 
óta dolgozott. 1861-ben nyug-
diјаzták. 



városi sebész . Еlt 1811-1881. 
december lб-ig. 1841-1872- ig 
dolgozott. 

3. Zsivkovics iч;ihály 

Dr. Révay János 	Születési helye 	ismeretlen, 
születési éve: 1830 - 1832-re 
tehető . 1862-töl tiszti f őor-
vos és kórházigazgat ~ .Iuieghalt 

1901. julius 11-én. 

Kuthy Lajos 

	

	 városi sebész. Született.1820 
ban. 1872-ben választják meg 

II. orvosi állomásra". 	Meg- 

halt 1887. X.8-én. 

Dr. Kéllner Jбzse 	Személyi adatai 	hiányosak. 

1873 december 9-én másodor-, 
vossá megválasztják, 1883-ban 
a közegészségügyi bizottság 
tagja lesz . Adatok hiányában 
feltehető , hogy elköltözött 
Zentárбl, mert a halottak kö-
zött nem szerepéi. 

Dr. Glückstbal Adolf 

Dr. Lendvai b'16r 

1848, január 28. - 1929.okto- 
ber 18. - 1875-ben letelep-

szik Zentán . 1884-ben vaгosi 
masodorvos, 1901-ben kórházi 

igaz r  atбr-főorvos és várod 

tisztio.rvoš. 

diplomáját Budapesten szerez-
te  1886-ban. 1887-ben letelep 
szik Zentán . 1888-ban III.kör 
orvossá választják meg. Meg-
hs1t 1932. Julius l8-đn. 
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9. Dr. idbri Sándor 	1888=ban diplomált .Budapesten  
1890-ben letelepszik városunk 
ban. 1927-ben nyugdijazzák,81 

. 	 éves krában 1942-ben 	halt 
meg. 

Dr . Havel J6z ѕef 	Adataink hiányosak . Z'entán le 
telepedett a mult század utol. 
sб  évtizedében . Városi tiszti 

. 	 orvos volt. Еlköltözött Ma- 
gyarországra 1918-ban. 

Dr. Kalivoda Kálmán 	1901 . szeptemberében jött Zen 
tára. Városi kerületi orvos 

.  volt.  1918. október 31-én a 
. 	 közgyűlés saját kérelniére é1- 

bocsátotta szolgálatból. Szü- 
•Letési éve 1870-1875 között. 

Dr, Vajda Lajos 	Elt 1869-1935-ig.Zentára.jött 
. 	 1.903-oan. Az ö'részére szer- 

vezték meg a IV. városi orvo-' 
si állást . A háziorvosok köz-
kedvelt prototipusa volt . 

1 9 1 9 - 1 9 4 4 	 . 

Dr. Bordjoški•fufilivoj 	született Lentán,1884.V.29 -én 
Diplomáját Budapesten szérez-
te ás ott nyert szakképesitést 
is az általános ѕebészetböl. 
1920-ban nevezik ki kбrházi 
főorvosnak és mint a többi e-
ЈЋа.јét egyúttal városi tiszti 

±öorvosnak. Saját kérelniére 
L$41-ben nyugi di j azz ák. fríeghalt 

1943. december 19-én. 
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14. Dr. Garai Boriska 
	Szülétett Zentán 1897.I.15- 6n 

D: Pécs 1925. mint kórházi má. 
sodorvos dolgoz ott:  1q26.  dec е . 
ber 15-t 51 1928.deoember 1-ig.. 

Dr. Majer András 
	

Zenta, 1897. X.8. D: Budapest 
1928. Kórházi másodorvos 1928 
december 1-tö1 1930.; március 
31-ig• 

Dr. tЛihajlović  Milutin Novi Sad,1903.XI.12; D: Prágá 
1928. Лilásodorvos 1930. ‚V.1.-
1930. VII.31. 

Dr. De Sen Loran Vera Poltavsкa gubernija (0roszor- 
szág) 1896. III. 20. D:Zagreb 
1929. гЛásodorvoa 1930. VIII.1 
1937. VII.  31. 

Dr. Mikovi ć  Boško 	Srbobran, 1905.III.30. D: Pr . 

ga 1931 . Kбrházi. másodorvos 
1933. VIII 1. - 1936.xI.24. 

Dr. Gá1fi Ottilia 

	

	Subotica,1911.IX.18. D:  Bio- 
grad 1935. Kбrházi masodorvos 

. 	 1937.VIII.1. - 1939.VI.30. 

.20: Dr. Kragujevi ć  idilorad Zenta, 1911. II.16. D: 	Вео- 
grad, 1935 . Kбrházi másodor-,  
vas 1937. цIп , 15. - 1938.vII 
31~ 

21. Dr. Eidenmüller Elemér Sz еged,1914.V.14. D: Zagreb, 
1938. kórházi másódorvos 1939 
junius 22-tö1 1941.május 19-i 
ig (1945. hősi halált halt). 
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Dr. i.,rkši ć  Radojka 	Ada;1910.VIII.27. D.:Beograd 
Kбrházi má sodorvos 1939• xII. 

12. - 1946. VI-ig. 1946.. .ju- 
цiusát6l 1948. március 5- ig 
k6rházigazgat б . 

Dr. Vigh lguston . 

	

	Temerin 1894. VI. 10. D:Buda- 
pest .1919 . Sp: Budapest 1926. 
Kórházigazgat6,belgyógyász - 
szakorvos 1941. május 1- 1962 
okt6ber 31. 

Dr. Förgeteg János 	Szeged, 1903.VI.28. D: Szeged 
1927. A sebészeti osztály fö-
orvosa 1941.VII.19. - 1945.IX 
23-ig. 

Dr. Sámuel András. Szentes, 1910.IV.22. D : 1934. 

IwIunkaszolgálatra kirendelték 

.1943-ban az év еlејеи . 1944. 

julius 12-4n a német katona- 

ság  eltávolitotta a kórházbб l. 

Dr.. Polacsek György 

	

	Bares, 1916.VI.24. I+luиkaszol= 
gálatra kirend гlték az itteni 

. 	 kórházba. 1944. VII.12-én a a 
németek eltávolitották a kбr 

- 	. 	 házb6l.. ; 	 ~ 

.27. Dr. Vinoki ć  Jelena_ 	St.Futog, 1911.III.4. D: Zag- 
reb 1936. A minisztérium ál-
tal iderendelt orvos. 1944.au 
gusztus 12-tö1 1УI'I. akt бber 
12-ig. 
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1945 - 1965. 

28. Dr. Atlasz György 
	

1953-ban kb. fél'évig dolgo- 
zott a kórház belgy~gyászatán. 

• Egyéb adatok hiányzanak. 

Dr. Адат  Ede 	' Prigrevicu, 1923.szeptembeг  2. 

	

. 	. 	$p: Beograd 1959•belgy6gyász 

. 	 ..'szakorvos. 1953• 6ta dolgozik 
. 	 a k6rházban. 

Dr.  ' Вогdјіё kі  . ќагkо 	Zentán született. A háború e- 
lőtt Tornyoson általános .or-
vos. 1945. IX. 22-töl 1946. 
VI. 28-ig a-k6rház igazgatója. 

Dr. Belta.мihály 	. B. Axandjelovo 1927, jun. 30. • 
. 	D: Zagreb 1955. Szakorvosje- 

	

. . 	1öltkéиt dolgozik az orr-fUl- 
. 

 
g$ge osztál.yon 1962' mároius 

.. 	. . . 	1. - б ta. 

Dr. Bognár Imre. 	Kikinda,1929.okt бber 19.D:Zag 
rib 1955; Bp: Beograd 1964. 
Szakmája általános sebészet. 

1955 бta dolgozik 'a kórház- 
., 	ban. . 	.. 

Dr. Davidóvi ć  Nikola _Panč evo, 1906.december 18. D: 
` 	Beograd 1930.Sebész-szakorvos 

Mint osztályvezetđ 	fÖOTVOs 
dolgozott a.kбrházban 1945.xI 

.. 7-tö1_1948.%II.31-ig. 

Dг . Davidovi_ ć  Drinks 

	

	Szülész-nögy6gyász- szakorvos; 

a kбrházban dolgozott 1946.év 
. 	. tavaszát бl 1949.sziptember 1. 
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35• Dr. Dévai Lajos 

36. Dr. Dorgáиy László 

• 	37. Dr. G'anić  ы.ar.ia 

38. Dr. Grünhut Maxim 

Stara toravica, 1918.szept.l8 
D: Budapest 1944. Sp: pe4i.a-

tria, 1957 . Zagreb. A gyermеk 
osztály_föиöke 1962 . november 
1. óta. 

Zenta, 1927. november 10. D: 
Beograd 1959• A kórház pedig= 
triai oszt бly&і  dolgozik 1963, 
бta mint szakorvós-jelölt. 

Bavanište, 1925. január 21.D: 
Beograd, 1951. 

A sebészeti:osztályon dolgo-
zott hat hétig 1945. szeptem-
ber 23-tбl 194.5.novembér 7-ig 
egyéb adatok nem állanak ren- 
delkezési~nkrі . 

Dr. Ignjatovi č  Živorad Svilajnac, 1935. december 10. 
D: Beograd 1960. A kórház kö- 
telékébe tartozik 1963. бta. 

. 	 Neuropsichiatriábбl speciali- 
. „1. 

Dr. Jablanovič  Dušan 	St.Pálanka;1920.május 5. 	D: 

Bepgrad. 1950. Sp: нöntgenszak 
orvos, 1962: бta. 1964.I.3-án 
eltávozott. 

Dr.Jakovljevic Milan 	Ada, 1923. junius 15. D: Zag- 
rib 1949. Sp: 1957. бta bel-

. 	gyóy►ász-szakorvos, 1962. IX. 
. 	1, óta osztályos föorvos. 

Dr. Kapor Mi1án 	Zenta, 1932.ápri1is 2. D:Ljub 
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ljana 1956 . Sp: Beograd 1964. 
szemészet. 1965-ben іаegnyilik 
a kórházban a szemészeti osz-
tály dr. Kapor vezetésével. 

Dr. Kiss Oszkár 

Dr . Kiler Péter 

Dr. Kopasz Pá1 

Novi Sad, 1908.február 10. D: 
1931. :ip: 1936. Nőgyógyász -
szakorvos, a kórházbán dolgo 
zott 1945. november 20-tбl 
1946. február 10-ig. 

Beograd ,.1930. december 	12. 
A nögyógyaszati osztályon dol 
gozott,  mint  szakorvos-jelölt 
1914. november 1. óta. 1965. 
juni.us  15-,én eltávozik 8zlové 
mába. 

Zenta , 1905. mÚjus 3.,D: Buda 

pest 1929 . Sp: Általános sebé 

szet Beograd 1948. 1956. Vita 

a sebésž .eti osztály főorvosa. 

46. Dr . Korponai zsébet Csóka , 1931 . mбrcius 9. D:Zag„ 
rib 1956. Sp: pediatria 1962. 

. 

	

	 Szakorvos-jelöltként dolgozott 
a kórházbán 1960-1962. 

Dr . Kosicki Ferenc 	Temerin , 1923. szeptember 24. 

D: Zagreb 1952 . Sp: 0 R L Bio 

grad 1958. Az ORL osztály  f-

orvosa  1959 . janu бr 1. Eta. 

Dr. Kosicki yleenora 	Zenta, 1931. április 16. 	D: 

Zagreb 1956. Sp: Beograd 1965 

GyerLаekgyбgyász-szakorvos, a 

korházi osztályon dolgozik, 
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Novi Sad, 1919. szeptember 4. 

Az általános sebészet és az 
ortnopedia szakorvosa. 1956. 
szeptember 1-tö1 1J59. i'ebru-
ár 28-i; a seü ~ szeti osztály 
föorvosá. 

49. Dr. Leti ć  Stojan 

5C• ; г . Loyk6 	zsébet, 	Kula, 1 č~ 98. cáájus 5. D: Buda- 

pest 1922. 3p: bel6yóószat, 

1926-ban Budapesten . 1942-tö1 

1958-ig, mint bel'yógyász és 
mint i'tiziolous dolgozott az 
egészségházban. 1956-tó1 1960 
ig a кбгr z kötelékében a bel 

gyógyászati rendelést vezette. 
Nyugdijba vonult 1960-ban. 

Dr. М6rton Béla 

Dr. iiorvai  Antal  

Dr . I1a оу  Vl аdimis 

Zenta, 1 Э30. november 16. D: 
Zagreb 1955.  Sp: Beograd 1964 
Belgyógyász- szakoгvos,a k6rná 
zi oszt&lyon dolgozik. 

Zenta,, 1931. f ebruár 1. D:Za~ 

rib  1955 . Sp: BeoL~ad 1964. 
Szül гsz-nöÉ;yá ~~úsz szakorvos, 
1965. okt6ber 1. ćta kбrnázi- 
gázgat б . 

Ruski Kгstúr, 1922. 'prilis 1. 

D: Zagreb 195U. Sp:.  1'tizioló- 

gia, Beograd 1955 . - 1958.óta 

a tüdöosztály fönöke. 

Dr. Ninči& Aleksandar Novi Knježevao, 1926. szept.2. 
. 	 i::int k бrrј ózi mб sodorvos dolgo 

. 	 zott a seb ~szeti 	osztúlyon 
1956-1958-üan. 
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75
• 
 Dr. id!coli ć  i,tüз~ jlo Zenta, 1930. noverciber 28. D: 

ђeoе;rad 158. - 195. január 
1. бta a kórház kötelékébe 
tartozik és г~egkezdte szakor-
vasi nulri n-ait a röntgeno-

1oG•i'ab6l. 

56. Dr. Petrovi ć  Ljubica, 	1922. тг'rcius.21-én született 

. 	 2eogrüdban di ;1omúlt 19 50-ben, 

пü nt másodorvos dolgozott a 

kórhazban 1951-ben. 

5`7. Dr. ;aparenko Pitar 	Zento, 1926. május 5. D: Zag- 

rib 1953. szülész-nö`уógyusz 

szakorvos, oszt'lyos föarvos, 

1962. szeptember 1. óta. 

58. Dr. Beć iróv Vaelko . riretur, 1952. Junius 25. 	1~ : 

Вео~гад  1960. a kórház belosz 
t-'1у L:п  до 1 °ozik, :aз.nt azakor- 

vos-jelnit 1964. okt бber 1. б  
ta. 

Dr. 2 uvak Vida 

Dr. ze6edi i&ihály 

Zrerijanin, 1929. junius 28.D: 

Sarajevo 1950. ::'kint szakorvos 

jelölt dobozik a kórmáz nö-

fóy'szati oazt:•:lyán 1963. ju 

lius 1. ó t3. 

Zenta, 1893. szeuteraber 12.D: 
Budapest 1920. - 1950. iebru- 
ár 1-tö1 1 9v0. vig a kór-  
huz 1'ertözö osztál,yc5nak .fönblze 

küior ny uciijba vonul. • мég- 

halt 1962. junius 23-án. 

Dr. Sz лkola J6nos 

	

	Zenta -Tornyos,,  1,28. m3rcius 
6. D: Zagreb 19;5. Sp: pedia- 
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tria 1 965. Kór zigazgató 1962 
noveiaber 1-tö1  1965.  október 1 
ig. 

Dr. Tantos Gyula Szubotica, 1924. т'jus 16. D: 
Zal,reb 1953, ар : szakvizsgát 
tett belyógyászútb6l 1962 -ben 
1958—tG1 1965. nove,іљ.гr 30- ig 
dolgozott  a  belosztulyon..;kкor 
elköltözött Zent6ról. 

Dr. Teodorovi ć  8iдzai 	Stari Sivao, 1923. május 23.Sp 
1958—ban szülészet és nögyógyá 
szatból szakvizsgázik és ebben 

 

az  évben elnyeri az ošztúly fö 
. 	orvosi. 	11бѕб t. 1963. 	februir 

28—án áll зsáról leiaond és 	е1— 
1cöltöziк . 

Dr. `lbpolova čki Kseni j a 195в—tб l 1961—ig a kórház ре— 
. 	dfatriai oszt ~lyáцak i'öorvosa. 

8zo1;álati viszonya az о 	f el— 
mondásával szünt шеу . 

 Dr. Ujházi  Gyula Kanizsa, 1930. szepteraber 7-én 
D: :deograd 1955 . Sp: 	Beograd, 

. altalános sebészet, 1965—ben.A 

kбrh бz sebészeti osztšlyán dol 
gozik. 

 Dr. Vajdić  Jovan 	- Ada, 1925.  december  21. D: i;eo 
grad,  1952 . Sp: ~1tal ~nos séb г— 
szet, Beo;;rad 1960. A zentai 
isórbázban dolgozoit 1955. juhi 

us 1—t1  1961.szepte г.aber 30—i ё . 

 Dr. Verebes Еrnö Zenta, 1931. méjus 29. D: Z ~ g- 

reb 1958. 	Szakorvos-jelölt 



о8. Dr .. Jern ar_János 

1964. janu6r 1. ótа . A k6гház 
sebészeti osztályán dolgozik 
1962. szepte :дber 1. бtа . 

t 

J~onji Kovilj, 19(7. január 20. 
D: Beograd 19344.9 f еі tёё  oвz 

taly főorvosa 1960. február 1• 

б ta. 

69. Dr. Vi(h-Verebes Jerne. Budapest, 1Э31. oktбber i3.D: 
Zsgreb 1957. .ър : ]3eograd 1965. 
be1 ј6gу&szи t. A  k6rház bel- 

. 	osztályán  dolgozik.  

71.. Dr. Vujić  :,:ilкn 

71. Dr. Zekavić  хииlе  

Ada•, 1915. j гrnuar 15. D: Buda 

hest 1 ц39. Sp: јЭudupest,Gz 1  
taláno8 sebéazetböl 1944-öen. 

A sebészeti osztély főnöke 
1949 . január 1-tó1 1956. múr-
ciúвΡ 1-ig. 

Zenta , 1932. február 12. 	D: 
Ljubljana 1957. A kórház sebé 
szeti osztályán dohozik 1962 
бta. Szakorvos jelölt. 
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Senta се  1966. godíne proslaviti 750.togodišnjicu. 
Narodni Odbor Opštine је  na inicijativu grupe javnih raánika, dana 28. okt. 1961• 

godine pod brojem 05-7597 1 rešio da se tim povodom izda Monoarafija Sente. Za ruko- 
vodenje radovima oko ovi edicije Savet za kulturu  ii  imenovao sledeć i Uredivački odbor: 
ERDÉLYI lstván glavné urednik, Oanilo BRANOVAČKi, dr BURÁNY Ве 1а , KATONA Ра 1, 
dr SZELI lstván, TÓTH HORGOSI Ра 1, Nestor VUKOV č lanovi uredništva- 

Osećajući odgovonost pred javnoš ću i pi'ed uspomenom velikih Senćana, uredništvo 
ii  pristupilo posiu i rezultate svog rada na príkupijanju mate гijala koje je osnova príprem- 
ijene monografíje, objavijuje u ovim brošu гama. 


