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1. Bevezetés 

Ezekben az években tartjuk a XX. század egyik, és a kitörésekor a világ addigi legpusztítóbb 

háborújának a centenáriumát. Ha az emberek az első világháborúra gondolnak, képzeletükben 

a nyugati frontok mocskos, zsúfolt, és a svájci hegyek lábától a tengerig húzódó szögesdrót 

ölelte lövészárkok jelennek meg, amelyek minden méteréért a szembenálló felek vívnak 

elképesztően véres harcokat a tüzérségi lövedékek és kétfedelű repülőgépek égisze alatt. 

Magyarország viszonylatában pedig a végtelen, mozgalmasabb keleti harcszíntéren és a 

Kárpátok fagyos hágóiban az orosz gőzhenger feltartóztatásra, vagy a véget nem érő isonzói 

csatákra gondolhatnak. Az első világháborút azonban már nem csak a harctereken, hanem a 

hátországban is vívták a szemben álló felek gazdaságai, mivel az őszre végére befejezett 

háború reményeit összetörve a konfliktus négy és negyed évig tartő felőrlő anyagháborúvá 

változott. Az olyan hátországbeli városok mint Debrecen, amely kényelmes távolságra feküdt 

a harcoktól, ennek ellenére többféle módon magukon viselték a háború hatásait. Az egyik 

ilyen volt az egészségügyre kifejtett befolyásoló tényezője a konfliktusnak. Debrecen fontos 

szerepet játszott a világháborúban nem csak a mezőgazdasági kapacitásával, de a benne 

felállított katonai egészségügyi intézményeivel is. 

Régi igazság volt, hogy a háborúk nyomában éhínségek és pusztító járványok járnak, mint 

amilyen a XIX. század réme, a kolera is. Az első világháborúban milliós hadseregek 

küzdöttek egymással a legmocskosabb körülmények között is, igazi melegágyat biztosítva az 

élősködőknek valamint az azok által terjesztett betegségeknek. Könnyen felmerülhet a kérdés, 

hogy a fronton megbetegedett katonák a hátországi betegápoló intézménybe érkezésével 

milyen könnyedén hurcolhatja be magával a kórját, milyen könnyen adhatja azt át a civil 

lakosságnak?  Szakdolgozatomban egyrészt ennek a válaszát is keresem majd Debrecen 

vonatkozásában. Mint említettem, a városban számos katona nyert ápolást, és kérdés hogy 

volt-e valamilyen hatásuk a településre és a lakosságára? Meg akarom vizsgálni, hogy 

egyáltalán milyen volt a háború hatása Debrecen egészségügyi helyzetére. 

Dolgozatom első részében bemutatom a Monarchia általános egészségügyét, hogy az ott 

lefektetett fogalmak és mások érthetők legyenek, amikor a Debrecenről szóló részekben a 

város vonatkozásában is feltűnnek. Ehhez többféle szakirodalmat is felhasználok. Ilyen 

például a Kiss Gábor által írt munkák, amelyekben bemutatja a monarchia és a honvédség 

egészségügyi intézményeit, személyzetét a felhasznált munkáiban. Ugyanígy felhasználom a 
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Magyarország az első világháborúban Lexikont, amely nagy segítséget nyújt a különböző 

fogalmak tisztázásakor. A munkám második, nagyobb részében pedig szakirodalmakról a 

Hajdu-Bihar megyei Levéltárban kutatómunkám során talált forrásokra alapozva próbálom 

felvázolni Debrecen egészségügyi viszonyait az első világháború idején. Egy város 

egészségügye azonban több lábon álló fogalom, amelyek közül a legfontosabbakat igyekszem 

majd körbejárni, mint amilyen a lakosságszám alakulása, a demográfiai viszonyok és hogy a 

háború miként fejti ki rá a hatását. Ehhez kapcsolódóan írok az anya- és csecsemővédelemről 

és vonatkozásairól, majd az egészségügy másik fő pillérét alkotó orvosokat és munkatársaikat 

vizsgálom meg. Ugyan így górcső alá veszem a város egészségügyi háttér infrastruktúráját, 

amilyen a vízvezeték és csatornarendszer. Természetesen ugyan így megvizsgálom Debrecen 

kórházait, a civileket és katonaiakat egyaránt, a temetőkkel együtt. Végül pedig az előforduló 

betegségekről főleg járványos kórok kimutatásait fogom megnézni. 

Ezekhez az egyik legfontosabb és leghasznosabb forrást a tiszti főorvos iratai képezik, mint 

amilyenek az általa minden fél hónapban a fertőző betegségekről beterjesztett jelentései. 

Ezeket keresve kezdtem el a kutatásomat a Polgármesteri iratok (HBML IV. B. 1406) között. 

Sajnos azonban azok legnagyobb része selejtezés áldozatává vált, ahogyan a mutató könyv 

szerint elvileg még meglévő iratok közül is rengeteg további mégsem létezik. Ezért a 

csalódást keltően a Polgármesteri iratokat nem is kutattam tovább. Helyette áttértem a Tanácsi 

iratokra (HBML IV. B. 1405), amelyekben már jóval több hasznos forrást lehetett találni több 

doboznyi és kötetni tartalommal. Ebben több dobozt megtöltő, gyakran vegyes iratok vannak. 

A leghasznosabbnak a fennmaradt havi és éves polgármesteri, illetve tiszti főorvosi jelentések 

bizonyultak. Utóbbiak közül számos  szintén a levéltárban meglévő, Debreczeni Közlöny 

1915-től 1919-ig meglévő füzetekben vannak. Sajnos azonban ezek egy része is már nincs 

meg teljesen.  Ezen túl értelem szerűen a Tiszti főorvos hivatalának iratanyaga (HBML IV. B. 

1408) is nagyon hasznosnak bizonyult. A Helyőrségi orvos főnök három vastag kötetnyi irata 

(HBML VIII. 804.) a HBML Kossuth utcai kutatójában is rengeteg forrást tartalmaz. Ebben 

legnagyobb részt a katonaságra vonatkozó iratok kaptak helyet, amelyet végül mégsem 

használtam fel olyan terjedelemben, mint terveztem. Ennek több oka is volt. Az első, hogy az 

abban található kimutatások, például az ápolt betegekről, legnagyobbrészt csak a tisztekről és 

tiszthelyettesekről szólnak, a szélesebb legénységről nem. Másrészt ahogy ez ugyan úgy igaz 

a többi levéltári iratra is, nagyrészt kézzel vannak írva, és az eltelt száz év is megette sok 

papíron a maga hatását. Sok dokumentum az azt megalkotó egyedi kézírása, a tinta 

elmosódottsága és színe vagy a papír állapota miatt nehezen kutatható, legalábbis számomra 
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annak bizonyult. A helyőrségi iratoknál további hátrány, hogy ezek mellet a többségük német 

nyelvű. 

A levéltári forrásokon kívül a Debrecenről szóló részben szakirodalmat is felhasználok, főleg 

olyan esetekben amikor azok ugyan azon forrásokon alapulnak. Ilyen például Mervó Zoltánné 

két tanulmánya, vagy Ölveti Gábor munkái a vízvezetékről,továbbá a debreceni temetők és az 

orosz hadifogolytábor esete, amelyek bemutatásához a MH. 5. Bocskai István Lövészdandár 

Könyvtára és könyvtárosa, Csákvári Sándor által megjelentetett, illetve a számomra 

elérhetővé tett könyveket, tanulmányokat és DVD anyagokat használom fel. Amiért is a 

konzultációkkal egyben megköszönöm a segítségét. 
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2. Az Osztrák-Magyar Monarchia egészségügyi áttekintése 

a háborúban 

2.1. A háború áldozatai 

Az első világháború (1914-1918), vagy másik ismert nevén a Nagy háború, az emberiség 

történelmének addigi legvéresebb konfliktusa volt. A 20. század elejére a tudományok és az 

ipar fejlődése a harcművészetben olyan új eszközöket és fegyvereket alkotott meg, amelyek 

addig nem tapasztalt vérontásra voltak képesek, és amelyek sora a háború évei alatt tovább 

bővült a szembenálló felek fegyverarzenáljaiban. Pontos, öntöltő szerkezetes karabélyok, 

nagy tűzgyorsaságú, sorokat búzakalászként lekaszálni képes gépfegyverek, széles 

lőtávolságú és kaliberű tüzérségi ütegek széles sora, tengeralattjárók, harckocsik, vadász- 

majd bombázó repülőgépek, mérges gáz és aknamezők, hogy csak párat említsünk. Ezek mind 

egy csapásra elavulttá tették az addig ismert és oktatott harcművészetet, illetve amelyek 

hatására a szembenálló felek előző századi tapasztalatok alapján remélt gyors, az ismert 

mondás szerint az őszi falevelek lehullásáig már véget érő győztes hadjáratok helyett soha 

addig nem tapasztalt pusztítással és áldozatokkal járó, elhúzódó állóháborúba torkollott. 

Anyagháború volt, ahol minden egyes hadmozdulathoz több milliós hadseregek kellettek, 

illetve ahol minden egyes elfoglalt méter ára óriási vérveszteség volt  mindegyik félnek. 

Franciaországban mintegy 8.400.000, Nagy-Britanniában 9.500.000, Oroszországban 

12.000.000, Olaszországban 5.615.000 ember vett részt a háborúban valamilyen módon, míg 

a központi hatalmak oldalán ez Németország esetén 13.200.000, az Osztrák-Magyar 

Monarchiánál pedig 9.000.000, hogy csak a legnagyobbakat ismertessük. Ezen államok 

embervesztesége az antant oldalán 1.360.000, 945.000, 1.800.000 és 500.000 fő, 

ellenfeleiknél 1.999.368 illetve 1.534.200 fő. Összesítve minden résztvevő állammal a 

szemben álló központi hatalmak részéről 24.500.000 és az antanttól 43.137.000 fő vett részt 

háborúban. Ezen milliók közül mintegy 4.053.568 illetve 5.393.300 ember hallt meg a két 

oldalon a háború végére, amelyhez hasonlóra addig nem volt példa. Ehhez hasonlóan a 

megsebesültek száma is óriási, 6.968.000 és 11.926.0001, és a háború ezen számlájához még 

                                                      
1 Szijj Jolán (szerk.): Magyarország az első világháborúban: lexikon A - Zs. Bp., Petit Real, 2000. 782. 
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jönnek a hadifogságba esettek milliói, valamint a hadirokkantak százezrei, a 3 millió 

hadiözvegy és 6 millió árván maradt.2 

Mint látható, az Osztrák-Magyar Monarchia is óriási veszteségeket szenvedett a háború évei 

alatt. A Monarchia habár névleg nagyhatalom volt, azonban a nagy hatalmiság modern 

mutatói szerint hátrányban volt társaihoz képest, például azokhoz képest itt fordították a 

legkevesebbet a hadi kiadásokra. Ehhez járult az a tény is, hogy 1914 előtt a Monarchiának 

utoljára még 1867-ben kellett részt vennie háborúban, azaz a világháború kitörése előtt 

majdnem fél évszázadnyi békét élvezhetett. Noha voltak apróbb konfliktusok, mint az 1897-

98-as krétai válság és 1900-91-es kínai bokszerlázadás, vagy a balkáni háborúk, amelyekben a 

Monarchia a többi nagyhatalommal együtt vett részt, de ezek minimálisak voltak. Emellett 

megfigyelők, katonai attasék útján lehetőség volt a figyelemmel kísérni a 19. század vége és a 

20. század elejének konfliktusait, amelyekben már feltűntek a későbbi első világháború 

jellemzői, de ezek egyike sem ért fel az első kézből való tapasztalással. Továbbá az ezekben 

megfigyelteket meglehetősen lassan sajátították el a Monarchia konzervatív hadvezetésében.3 

Ezekben a nagy háború előtti konfliktusokban természetesen nem csak magát a harci 

cselekményeket és újabbnál újabb fegyvereket követték figyelemmel a Monarchia szemlélői, 

hanem a konfliktusok egészségügyi jellemzőit is, amelyekre a bevetett új eszközök 

egyértelmű hatást gyakoroltak. Így például az első balkán háborúban (1912-1913) Berkó 

Antal és Pfann József honvéd ezredorvosok a Magyar Vörös Kereszt Egylet keretében 

Bulgária fővárosában, Szófiában tapasztalhatták meg a sok elemében újszerűen vívott hadjárat 

egészségügyi vonatkozásait. Hazatérésük után a szerzett tapasztalataikról a Magyar Katonai 

Közlönyben illetve előadásaik során számoltak be az orvostársaiknak. De ahogy a 

haditechnika terén, úgy ezen a területen sem ért fel ez a szélesebb körű elsőrangú 

szembesüléssel.4 A háborúhoz való optimista várakozást jól jelzi, hogy a szakértők a háború 

első hónapjaiban csak mintegy 350.000 sebesülttel számoltak, miközben végül a háború négy 

éve alatt mintegy 2.400.000 sebesültet és beteget kellett ellátni. Erre a katonai egészségügyi 

intézmények egyáltalán nem voltak kellően felkészülve, ami közre játszhatott abban, hogy 

mintegy 380.000 katona belehalt a sebesülésükbe.5 Csak 1914 folyamán egyedül a balkáni 

                                                      
2 Romsics Ignác: Az első világháború - 100 év távlatából. In: Püski Levente - Kerepeszki Róbert (szerk.): A 

„Nagy Háború" és emlékezete. Debrecen, Debreceni Egyetem Történelmi Intézet 2005. 19. 
3 Romsics Ignác (szerk.): Magyarország az első világháborúban. Bp., Kossuth Kiadó - Hadtörténeti Intézet és 

Múzeum, 2010.  30-34. 
4 Kiss Gábor: A magyar királyi honvédség egészségügyi szervezete 1867-1918. Phd értekezés, Bp, Zrínyi Miklós 

Nemzetvédelmi Egyetem, 2003. 36. 
5 Kiss Gábor: Orvosok a M. Kir. Honvédségben (1868-1918). 145. 
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szerb harctéren a Monarchia az ott harcoló 462.000 katonából 270.000 veszteséget 

könyvelhetett el, amelyből 122.000  volt sebesült és 46.000 beteg.6 

2.2. A Monarchia és benne Magyarország egészségügyi szervezete 

és személyzete 

Az Osztrák-Magyar Monarchiában ahogyan a haderő három részből, nevezetesen a császári és 

királyi közös Hadsereg, a magyar királyi Honvédség és a császári Landwehr, úgy ehhez 

hasonlóan épült ki a katonai egészségügyi szervezet is. A közös hadsereg egészségügyét két 

személy irányította együttesen: a cs. és kir. Hadügyminisztérium 14., orvosok alkotta 

egészségügyi osztálya élén álló vezető, illetve a cs. és kir. Hadsereg Főparancsnokság 

egészségügyi főnöke. 1915 februárjáig ezt a két pozíciót mindig azonos személy töltötte be, 

azonban ezután a vezetést szétválasztották, ami problémákhoz vezetett és nehezítette az 

irányítást. Emellett működött még a tanácsadó és véleményező szerepet játszó, 1864-ben 

megalapított bécsi székhelyű Katona-egészségügyi Tanács. Ennek a rendes tagjait, negyven 

főben maximálva, maga a császár nevezte ki, rajtuk kívül pedig a korlátlan számban bevehető 

rendkívüli tagok alkották a tanácsot. A szerepe azonban a háború idején alaposan lecsökkent, 

abból az egyszerű okból kifolyólag hogy tagjainak nagy része a távoli frontokon teljesített 

szolgálatot. A hadseregek és hadtestek egészségügyét törzs- illetve főtörzs orvosok 

irányították.7 Emellett Polában az osztrák-magyar haditengerészetnek is volt külön 

egészségügyi bizottsága.8 

A Honvédség egészségügyi szervezete intézményileg elkülönült a hadsereg másik két 

alkotórészétől a hasonlóságokkal és különbségeikkel. Ahogyan a Honvédség létszámkerete 

folyamatosan növekedett a létrehozását követően, úgy nőtt az egészségügyi személyzet 

tagszáma is. Így az irányítást ellátó honvéd orvosi tisztikar 1913-ban az élén álló, altábornagyi 

rangnak megfelelő vezérfő törzsorvosból, két vezérőrnagyi vezértörzs orvosból, 13 ezredesi I. 

osztályú főtörzs orvosból, 22 alezredesi II. osztályú főtörzs orvosból, 26 őrnagyi 

törzsorvosból, 153 századosi I. osztályú ezredorvosból, és 15 főhadnagyi főorvosból tevődött 

                                                      
6 Romsics, 2010. 48-49. 
7 Kiss Gábor (szerk.): A Hadtörténelmi Levéltár katona-egészségügyi iratainak repertóriuma 1740-1980. Bp., 

Signifer, 2003. 15. 
8 Szijj, 2000. 340. 
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össze. A tisztikarba csak az orvosi diplomával rendelkező, büntetlen előéletű, hadszolgálatra 

alkalmasnak talált, 32 év alatti férfiak jelentkezhettek, akik mindemellett már elláttak 2-6 

hónapnyi szolgálatot valamelyik katonai egészségügyi intézetben. A tisztikar tagjai lehettek 

tettlegesek, azaz hivatásosok, vagy pedig szabadságolt, másképp tartalékos állományúak. Az 

előbbiek vállalták, hogy a Monarchia bármelyik helyőrségébe bármikor áthelyezhetőek.  

Velük szemben a tartalékos tiszti orvosok, akiknek egy évnyi tényleges aktív szolgálatot 

kellett teljesíteniük, megmaradhattak a lakóhelyükön, békeidőben csak az általános őszi 

hadgyakorlatok alkalmával hívták be őket, illetve a hadköteles korban levőket újoncozásra és 

katonai felülvizsgálatokra rendelhették. A Honvédséget háború esetén kiegészítő népfelkelés 

orvosainak nyugalmazott vagy szolgálaton kívüli közös hadseregbeli avagy honvédségi, 

valamint polgári orvosokat nevezhettek ki, csak a konfliktus időtartamára.9 

1914 augusztusában a mozgósítás során minden orvosi diplomával rendelkező tartalékost 

aktív szolgálatra hívtak be a háború erejéig. Egy év múlva, 1915 júliusától pedig a már 

nyugalmazott orvosok is jelentkezhettek tényleges szolgálatra. Emellett az orvos létszámot 

növelendő polgári orvosokat is alkalmazni kezdtek ún. tanácsadó orvosként. Ők főként 

egyetemi tanárok, és az állami, illetve városi kórházak vezető, valamint szakorvosai közül 

kerültek ki. Ezen orvosok tényleges orvosi rendfokozat elnyerésére is pályázhattak, de csak 

akkor, ha vállalták a harctéri szolgálatot. Amennyiben ezt sikerült megszerezniük, úgy 

kérhették, hogy a katonai orvosi rendfokozatukat a háború befejezte után is megtarthassák. 

Mindezen intézkedésekre a fokozódóan jelentkező orvoshiány miatt volt szükség. Már a 

háború kirobbanása előtt is jellemző volt, hogy mind a közös hadsereg, mind a honvédség 

orvosi kara 10-30%-os létszámhiánnyal küzdött. Ennek az oka egyszerűen az volt, hogy a 

polgári orvosi pálya nemcsak hogy mentes volt a katonai élet szigorúságától, de egyben 

sokkal jövedelmezőbbnek bizonyult, ahogy az előrelépés is könnyebb volt. Ezért a katonai 

orvosi pálya vonzáserejének növelésére ösztöndíjakat vezettek be, amelyekre ugyan már 

voltak pályázók, de a hiányt ez sem csökkentette nagymértékben. Ennek folyamán 1918 

tavaszán a hadügy- és kultuszminisztériumok a főparancsnoksággal együtt elhatározták, hogy 

mintegy 600, 17-18 éves, érettségin kívül más képzéssel nem rendelkező, frontszolgálatot 

teljesítő fiatal katonát küldenek a Monarchia különböző orvosi egyetemeire, mint amilyen 

működött Bécsben, Grazban, Lembergben, Krakkóban, Innsbruckban, Prágában, valamint 

Budapesten és Kolozsvárott. Az utóbbi két orvosi egyetemen képzett 252 hallgatóból 100 fő 

került volna a honvédséghez. A képzésük két félévet vett volna igénybe egyenlőre, majd 

                                                      
9 Kiss Orvosok, 137-139. 
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visszakerültek volna a hadseregek kötelékébe, de a háború vége és a Monarchia szétesése 

megakadályozta ezt.10 

Az orvosokat a munkájukban az egészségügyi segédszemélyzet támogatta, amelybe az 

egészségügyi altisztek, a kötözőszer- illetve sebesültvivők, az egyházi rendekhez tartozó 

ápolók, a tényleges féléves szolgálatukat töltő orvosnövendékek, illetve az önkéntes szervek 

ápolói tartoztak. Az altisztnek jelentkezők a különböző honvéd kórházakban kialakított 

egészségügyi altiszti iskolákban kaptak kiképzést, amely öt hónapig tartott, és vizsgabizottság 

előtti vizsgával zárult. A sikeresen végzettek egészségügyi altiszti iskolai bizonyítványt, és 

emellé tizedesi rangot szereztek.11 Ők asszisztáltak az orvosok mellett a betegvizsgálatoknál 

és az ápolásban, hiányukban pedig önállóan kezdhettek neki az elsősegélynyújtásnak is. 

Emellett részt vettek a segédszemélyzet többi tagjának a kiképzésében. A harcvonalban pedig 

a sebesültek felkeresésére induló csapatokat vezették, valamint itt is segítették, illetve 

felügyelték a sebesültek ápolását és hátraszállítását.12 A kötözőszer- és sebesültvivőket 

lehetőleg erősebb fizikumú, rangnélküli katonák közül választották ki. Ők kórházakban 

végeztek el három hónapig tartó egészségügyi tanfolyamot, amit a csapataiknál pár napos 

terepgyakorlat követett. Ismereteiket pedig később harctéri tanfolyamokkal bővítették.13 Más 

egészségügyi személyek hiányában ők végezték az ápolást az egészségügyi intézményekben, 

a harctéren pedig a fő feladatuk a sebesültek összeszedése és minél gyorsabban segélyhelyre 

juttatása volt. Ők maguk a sebeket nem láthatták el, még les sem moshatták, csak 

bekötözhették azokat a vérzést és fájdalmat csillapítandó.14 A sebesültvivők csak rendfokozat 

nélküli katonákból kerülhettek ki, és semmiféle kitüntetést vagy érdemrendet nem kaphattak, 

mivel papíron nem folytattak harci tevékenységet, pedig rendre a saját életüket kockáztatták 

másokért, gyilkos tűz alatt futottak-kúsztak el a sebesültekig, hogy ezután visszahozzák őket. 

A rendkívül veszélyes feladatuk következtében már a háború első három hónapjában a 

sebesültvivők többsége elesett, megsebesült vagy az ellenség fogságába került. Mindezek 

miatt az elesettek pótlására önként csak nagyon kevesen jelentkeztek sebesültvivőnek, a 

parancsra előállítottak pedig a kedvtelenségük miatt nehezen kiképezhetők és alkalmazhatóak 

voltak.15 A Monarchia háborús egészségügyében és a sebesültek ápolásában ugyancsak nagy 

szerepet látott el a nemzetközi Vöröskereszt, amely Magyarországon a Magyar Vörös Kereszt 

                                                      
10 Kiss, 2003. 20-26. 
11 U.Ö. 41-43. 
12 Szijj, 2000. 140-141. 
13 Kiss, 2003. 43-44. 
14 Szijj, 2000. 140-141. 
15Szepsi Sőtér Elek - Suhay Imre: A honvédorvosok világháborús tapasztalatai. In: Magyar Katonai Közlöny, 

1926. 14. évf. 547. 
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Egylet néven működött. A szervezet feladatai közé tartozott a sebesültek és betegek 

gyógyítása és ápolása, illetve az állapotukról a hozzátartozóik informálása, ahogyan ők 

kutatták fel és adtak információt a hadifogságba esettekről, egyben lebonyolítva azok 

levelezését. Különböző gyűjtéseket szerveztek, amelyek bevételéből támogatták továbbá a 

harcoló katonák családját, hadiözvegyeket, árvákat, rokkantakat, valamint segélyre 

szorulókat. Az önkéntes ápolók nagy része a Vöröskereszt kereteiben vette ki a részét a 

sebesültek ápolásából, a szervezet a világháborúban mintegy 1400 hivatásos és 10.000 

önkéntes, általuk hat hét alatt kiképzett ápolót alkalmazott. Csak Budapesten 2388 önkéntes 

ápoló volt, és mindannyian bármilyen fizetés nélkül végezték munkájukat. A harcászati 

területen továbbá felállított három tábori kórházat, két sebészkülönítményt és húsz 

segélyhelyet. A hátországban emellett összesem 1922 vöröskereszt kisegítő, és tartalék 

kórházat, betegnyugvó állomást, lábadozó otthon és üdülőhelyet állított fel, mindezekben 

91.935 ágykapacitással. Anyagraktárakat állítottak fel, amelyekből több katonai egészségügyi 

intézetet láttak el. Mindemellett a Vöröskereszt még több tucat, gépkocsikkal felszerelt 

sebesültszállító oszlopot szerelt fel, és még három kórházvonatot is működtetett.16 Ezek 1917 

végéig 371.303, illetve vonaton 112.478 beteg vagy sérült katonát szállítottak összesen, az 

intézményeikben pedig ugyanezen időpontig 830.760 embert láttak el.17 Noha az önkéntes 

ápolók munkája nélkülözhetetlennek bizonyult, a már említett Magyar Katonai Közlönyben 

közzétett katona orvosi tapasztalatok szerint sok probléma volt velük. Gyakran nem voltak 

tisztában azzal, hogy mire is vállalkoztak, ahogyan a képzettségük is hagyhatott kívánnivalót 

maguk után. Ugyan így többnyire hiányolták tőlük az erényes magaviseletet, munkaszeretet és 

önfeláldozást, és szemükre vetették hogy aláássák a katonai fegyelmet. Az alkalmazásukat 

pedig csak a hátországban tanácsolták volna, de mivel a fronthoz közelebbi területek sem 

lehetett nélkülözni a munkájukat, ide csak idősebb és alaposan kiképzett ápolók alkalmazását 

javasolták a jövőre nézve. Velük szemben az egyházi rendek, pl. Máltai Lovagrend18, ápolóira 

nem voltak panaszaik.19 Az egészségügyi segédszemélyzet magaviseletére, fegyelmére, 

trehányságára és szakismeretbeli hiányosságaira további panaszok voltak nemcsak a 

kórházakban, de a lentebb tárgyalt kórházvonatoknál és folyami kórházhajóknál is.  

Már volt szó arról, hogy a sebesültvivőknek milyen veszélyes feladatuk volt. Ezzel azonban 

nem voltak egyedül, a Monarchia egészségügyi szervezetének más tagjai is bőven szenvedtek 

veszteséget. Elvileg a vöröskeresztet viselő orvosok a Genfi egyezményekben lefektetett 

                                                      
16 Szijj, 2000. 725-726. 
17 Kiss, 2003. 49. 
18 Szepsi - Suhay, 1926. 551. 
19 U. Ö. 679. 
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megállapodások által védve voltak, a valóságban azonban ez másképpen alakult. Egyrészt az 

újfajta fegyverekkel akaratlanul is ugyan úgy veszteségeket lehetett okozni a 

megkülönböztető jelzést viselőket. Másrészt az egyezmények második fejezete értelmében az 

ellenséges állam hatalmába jutott egészségügyi személyzetet nem lehetett hadifogolynak 

tekinteni és velük ilyenként bánni, mégis sokan jutottak hadifogságba.20 Az Osztrák-Magyar 

Monarchia összesen 1756 orvost veszített el, akik közül 196 esett el, 420 fertőző betegségek 

áldozata lett, 718 megsebesült, valamint mintegy 422 került hadifogságba.21 Utóbbit az is 

magyarázza, hogy amikor gyors hátravonulás esetén a mozgásképtelen sebesülteket 

hátrahagyták, akkor az egészségügyi személyzet velük maradt. Ezen orvosok ugyanakkor a 

hadifogolytáborokban segíthettek a fogságba esett társaikon a táborokat gyakorta megtámadó 

különféle fertőző betegségek leküzdésében, mint például Orsós Ferenc.22 

Mint már fentebb említve volt, a háború számtalan új, pusztítóbbnál pusztítóbb fegyvert és 

harcászati eszközt hívott életre. De ezzel együtt ugyan ilyen módon fejlődött maga az 

orvostudomány is. Ezekről az újításokról, az új fegyverek hatásáról és azok gyógyításáról a 

különböző fórumokon, továbbképzéseken, kiadványokból vagy gyakran harctéri 

tanfolyamokon értesülhettek a monarchia orvosai. Így például az újonnan bevetett harci gáz 

okozta sérülések kezeléséről, vagy a sebfertőzések elleni tetanusz-szérum használatáról. Az 

ilyen orvostudományi fórumok közül a legmagasabb a központi hatalmak államai által 

rendezett konferenciák voltak, amelyeket a háború legvégéig folyamatosan rendeztek. Így 

például 1918. szeptember 21. és 22. között Budapesten is zajlott egy, ahol a szövetségesek 

orvosai konzultálhattak egymással.23 Az új fegyverek okozta, addig nem látott sérülések 

mellett a világháborúban alaposan megváltozott a különböző harci eszközök okozta 

sebesülések egymáshoz való aránya is. Általában a legtöbb veszteséget az akár több napig is 

eltartható tüzérségi zárótüzek okozták, főleg a nyugati fronton. A háború után a Magyar 

Katonai Közlönyben megjelent, háborút átélő orvosok tapasztalatai alapján a 19. században 

még jellemző, szálfegyverek, mint kard vagy szurony okozta sérülések szinte teljesen 

eltűntek. Két orvos feljegyzése szerint 12.000-12.000 sebesültből mindösszesen 5 és 3 kard, 

valamint 7 és 80 puskaszurony okozta sebesüléssel találkoztak. Ennek oka az ilyen test-test 

elleni küzdelmek ritkasága mellett egyszerűen az is volt, hogy ezekkel a fegyverekkel 

könnyen lehetett halálos sebesüléseket okozni. Ugyancsak ebben a kiadványban számolnak be 

                                                      
20 Szijj, 2000. 203. 
21 Szepsi - Suhay, 1926. 680. 
22 Mester Attila: Orvos a Nagy Háborúban. Orsós Ferenc professzor háborús élményei. In: Püski Levente - 

Kerepeszki Róbert (szerk.): A „Nagy Háború" és emlékezete. Debrecen, Debreceni Egyetem Történelmi Intézet 

2005. 141-155. 
23 Kiss, Orvosok, 141-143. 
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arról, hogy a szerb harctéren az összes sérülés 65-70%-át puska- és géppuska golyók, a 

maradék 35-30-at pedig tüzérségi lövedékek okozták. Az orosz fronton ez az arány 70-75% 

puskagolyó, 20-22% tüzérségi lövedékek srapnell töltetei, és 8-10% gránát. Az olasz 

harcszíntéren pedig ezzel szemben a modernebben felszerelt olasz hadsereg tüzérégi aknái és 

gránátjai a sebesülések 50%-ért a felelős, srapnell 28%, géppuska és puskalövedék pedig csak 

25%. Ugyanitt a sebesülésekhez nagyban hozzájárult az is, hogy a front hegyvidéki, illetve 

kőzetes vidékeken húzódott keresztül, ahol a becsapódó, főleg tüzérségi lövedékek a sziklákat 

apró, éles repeszekre robbantották, amik felerősítették a pusztító hatásukat. Továbbá 

beszámolójukból megtudhatjuk, hogy a különböző fegyverek okozta sebesülés mennyire volt 

súlyos. Az aknák okozta sérülések közül 90-95% bizonyult könnyű, 5% súlyos sérülésnek, és 

1-2% halálosnak. Ez az arány puska és srapnell  sérüléseknél 80% könnyű, 10% súlyos és 

10% halálos, amíg a gránátoknál 10%, 50% és 40% az aránypár. A sebesülések mikéntjei 

ugyanígy függtek voltak a frontokon folytatott hadműveletek intenzitásától is. Amíg az 

elhúzódó állóharcban a magukat lövészárkok rendszerébe beásott katonáknak a legtöbb 

veszteséget a tüzérségi gránátok, aknák, valamint repülőgépek okozták, az aktív mozgóharcok 

során ezért a puska- és géppuska lövedékek, illetve srapnell voltak a felelősek.24 

2.3. A Monarchia egészségügyi intézményei 

Az Osztrák-Magyar Monarchia katonai egészségügyi intézményeit két típusra lehetett 

elkülöníteni: állandó, illetve tábori egészségügyi intézetekre. Előbbibe tartoztak a helyőrségi-, 

a csapat- és honvédkórházak, illetve gyengélkedőházak, utóbbiba pedig a hadosztály-

egészségügyi intézetek, tábori- és tartalék kórházak, valamint tábori gyengélkedőházak és 

betegnyugvó állomások. 

Helyőrségi kórházakat (Garnisons-Spital) a nagyobb létszámú helyőrséggel rendelkező 

településeken állítottak fel, amelyek az egészségügyi személyzet kiképzését is végezte. Ezek 

teljesen önálló intézmények voltak, saját orvosokkal és segédszemélyzettel, és élükön 

többnyire törzsorvosok álltak, a területileg megfelelő nagyobb hadseregcsapattestnek 

alárendelve. Emellett saját gyógyszertárral is rendelkeztek. 1914-ben összesen 27 ilyen 

helyőrségi kórház működött a Monarchia területén. Ugyanekkor a honvédségnek csak 

                                                      
24 Szepsi - Suhay, 1926. 44-45. 
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egyetlen ennek megfelelő intézménye volt Budapesten, amely a háború kitörésekor 341 

férőhellyel bírt 6 orvosi osztályon. Mivel ez hamar elégtelennek bizonyult, a háború évei alatt 

ennek mintájára további 29 hadikórházat hoztak létre, valamint még kettőt más településeken. 

Csapatkórházat (Truppenspital) azokon a helyeken állítottak fel, ahol a helyőrség létszáma 

500 főnél nagyobb volt, de nem rendelkeztek helyőrségi kórházzal. Ezen kórházakat a 

helyőrségi társaik mintájára állították fel, azonban azoktól eltérően nem rendelkeztek saját 

személyzettel, hanem azt az adott helyőrség egészségügyi állományából biztosították. A 

kórház élén az adott csapatok orvos főnöke állt általában, az ápoló munkát pedig azok 

sebesültvivő vagy ápoló kiképzést nyert tagjai végezték. A mozgósításkor ezek az 

intézmények vagy feloszlottak, amit a hadkiegészítő kerület központjában új csapatkórház 

felállítása követett, vagy kibővítésre kerültek, tartalék- vagy várkórházzá átalakulva.25 

A honvédkórházakat a csapatkórházak mintájára szervezték meg a honvédségben. Mint 

azokat, ezeket az intézményeket is azon területek létesítették, ahol a honvéd helyőrség 

állomány nagyobb volt mint 500 fő, de nem állt rendelkezésre helyőrségi kórház. A beteg 

vagy sérült katonák ápolásán túl ezekben a kórházakban nyújtottak oktatást a honvédség 

egészségügyi személyzetének is. Az általában húsz fős személyzet élén egy honvéd 

törzsorvos állt, és gazdaságilag önálló egységeket alkottak. 1896 és 1911 között összesen 

nyolc ilyen intézményt alapítottak, így annak sorrendjében Debrecenben, Sziszeken, 

Szegeden, Marosvásárhelyen, Munkácson, Nyitrán, Pécsett és Zágrábban. 

Gyengélkedőházakat (Marodenhaus) azokon a helyeken állíthattak fel, ahol 300 és 500 között 

volt a helyőrség létszáma. Ezeket a beállításukkal megbízott csapattestek vezették és láttak el 

egészségügyi személyzettel. Általában olyan különleges alkalmakkor került sor a 

felállításukra, mint járványok kitörése, vagy csapatok összpontosítása, és ezen intézmények a 

gyors lefolyású betegségeket elkapók és rövid idő alatt felépülők, illetve nem szállítható 

betegek ápolását célozta.26 

A tábori egészségügyi intézeteket csak mozgósítás esetén kerültek felállításra, tevékenységül 

az elsősegélynyújtástól a rendes szintű kórházi ápolásig kiterjedt. Mivel a beteg vagy sérült 

katonák esetében a lényeg a minél hamarabbi segítségnyújtáson állt, a Monarchia elavultabb, 

lassú sebesült szállító eszközei és az általában rossz útviszonyok következtében ezeket az 

intézményeket jórészt a harcvonalhoz elég közel létesítették. 

                                                      
25 Kiss Gábor: Honvéd, valamint császári és királyi egészségügyi intézmények az első világháború idején. 192-

194. 
26 Kiss, 2003. 55-57. 
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Hadosztály-egészségügyi intézetek (Divisions-Sanitatsanstalt) a hadosztályok mozgósításakor 

kerültek megszervezésre. Mindig az adott hadosztály parancsnokságának alárendelve 

működtek, annak orvos főnöke felügyelte az egészségügyi szolgálatot, és ugyancsak a 

hadosztály sorszámával jelölték az intézményt. Az irányítást egy-egy ezredorvos végezte, az 

intézethet tartozó betegszállító oszlopokat pedig egy főorvos vezette.27 Feladatuk az adott 

hadosztály betegeinek arra az időre való összegyűjtése volt, amíg azok át nem adhatóak a 

tábori kórházaknak. Ezen intézetek továbbá egy segélyhelyből, egy kötözőhelyből és egy 

mozgó ápoldából tevődött össze. A segélyhelyeket a harci cselekményektől maximum egy 

kilométeres körzetben állították fel úgy, hogy azok a hátrébb fekvő intézményekből is 

könnyen megközelíthetőek legyenek. Innen indultak el a sebesültvivők, akik ha tehették, ide 

hozták vissza a harcban megsérülteket. A könnyű sebesülteket igyekeztek úgy ellátni, hogy 

azonnal visszacsatlakozhassanak a harcba, a súlyosabbakat pedig úgy, hogy mielőbb 

szállítható állapotba kerüljenek. Utóbbiakat sebesültvivő járművökön szállították hátra jobban 

felszerelt intézményekbe, a járóképeseket pedig egy könnyen sebesült tiszt vagy altiszt 

vezetésével innen indították el ugyan úgy hátra. Amennyiben a harcoló csapatok túlságosan 

eltávolodtak a segélyhelyektől, azok közelebb költöztek hozzájuk, ha pedig az összes 

sebesültet ellátták és elvitték, akkor a segélyhelyet felszámolták. A segélyhelyekről 

hátraküldött sebesültek a sérüléseik súlyossága szerint könnyű sebesültek gyűjtőjébe vagy 

kötözőhelyekbe kerültek. Ezeket a frontvonaltól néhány kilométerre, megfelelő helyiségben 

állították fel. A kötözőhelyhez műtők is tartoztak, ahol súlyos sérültek állapotát 

stabilizálhatták, előkészítve a további szállításra. Ezen intézmények munkáját a gyorsaság 

jellemezte, mivel egyrészt a sebesülteket és betegeket minél gyorsabban a legmegfelelőbben 

felszerelt intézményekbe kellett továbbítaniuk, illetve a feltorlódásuk komoly 

járványveszéllyel járt.28 

Tábori kórházak (Feldspital) a fronttól 10-15 kilométerre települtek, és követték annak 

mozgását. A vezetését egy törzs orvos látta el, és általában mintegy 100 főnyi személyzettel 

rendelkezett. Ennek a intézménynek már külön tábori gyógyszertára volt. Alapesetben 200-

300 beteg és sérült befogadására volt képes, de krízishelyzetben sokkal többet is felvettek, 

volt példa amikor 1450 katonát helyeztek el egy tábori kórházban. Ilyenkor a könnyű 

sebesültek a betegszobákon kívülre is kerültek más helyiségekbe.29 1916-ban tervbe vették 

ezen intézmények korszerűsítését, amely alapján mindegyik tábori kórház könnyen 
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mozdítható és szét- illetve összerakható, valamint egységesen felszerelt lenne. 1917-ben 

sikerült egyet ezek a szempontok alapján létrehozni, amelyben komolyabb műtéti 

beavatkozásokat is el lehetett végezni, de a tervek ellenére több nem került felállításra belőle. 

A tartalékkórházak (Reserve-Spital) mint már említve volt, a csapatkórházak kibővítése 

folyamán jöttek létre. Több típusa is volt. A mozgó tartalékkórházak sok tekintetben 

hasonlítottak a tábori kórházakra, így azok szolgálati körében, befogadóképességükben, 

valamint ugyan úgy rendelkeztek saját tartalék gyógyszertárral. Az állandó tartalékkórházak a 

harcszíntéren kívül kerültek felállításra, ahol a helyőrségi kórházakkal megegyező jogállással 

bírtak. Harmadik típusuk az egyesületi tartalékkórház volt, amelyeket szintén a harcszíntéren 

kívül a Magyar Vöröskereszt Egylet alapított.30 

Tábori gyengélkedőházak (Field-Marodenhaus) a harcszíntéren kerültek kialakításra az adott 

hadsereg vezetőség parancsára, egy ezredorvos irányításával. Elsősorban a könnyen sérültek 

és betegek gyógyítása volt a céljuk, amelyre 500 férőhely állt a rendelkezésükre. Rendszerint 

vasúti vagy hajózási állomások közelében kerültek kialakításra, hogy a pácienseiket minél 

gyorsabban lehessen tovább szállítani.31 

A betegnyugvó állomások (Kranken-Haltstation) a sebesült- és betegszállító vasútvonalak 

mentén kerültek felállításra. A harctérről visszaszállított sebesülteket itt élelmezték, üdítették 

és részesítették orvosi kezelésben. Ennek is több fajtája volt: állandó és mozgó. Emellett 

szükség szerint a sebesült- és betegszállító vonalak mentén bármelyik állomáson rögtönözve 

is felállíthatóak voltak.32 

Ezeket a katonai egészségügyi intézeteket külön katonai gyógyszerészetek (Militár-

Medicamentwesen) látták el medicinákkal, amelyeket külön katonai gyógyszerészek vezettek. 

A közös hadseregnek Bécsben volt egy központi gyógyszertelepe, amely ellátta fenti katonai 

intézeteket és azok saját gyógyszertárait. A honvédségnél ugyan ezt a feladatot a budapesti 

helyőrségi kórház gyógyszerészete látta el.33 

A frontvonalban megbetegedett vagy megsérült, és további ápolásra szoruló katonáknak a 

hátországba, jobban felszerelt intézményekben való visszaszállításának leggyorsabb módja a 

vasút igénybevétele volt. A többi hadviselő félhez hasonlóan a Monarchia is rendelkezett 

kifejezetten ennek a célnak kialakított vonatokkal, amelyeknek két fajtája volt: kórház-, 

valamint betegszállító vonatok.  

                                                      
30 U. Ö. 658-659. 
31 Kiss, Honvéd, 199. 
32 Szijj, 2000. 73-74. 
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A kórházvonatok csak súlyosan sérült vagy beteg, fekvő katonákat vettek fel, akiket kórházi 

viszonyokat idéző körülmények és ellátás mellett szállítottak el a hátországi egészségügyi 

intézményekbe. Egy ilyen vonaton egy ezredes irányítása alatt 3 orvossal és 34 egészségügyi 

segédszemélyzettel rendelkezett. Általában egy 52 tengelyes példánya 18 betegszállító és 7 

kiszolgáló vagonból állt, amelyekben 144 katonának jutott férőhely, vagononként nyolcasával 

elhelyezve.34 Eleinte mindegyik kórházvonat rendelkezett egy-egy műtő kocsival is, azonban 

a folyamatos rázkódás lehetetlenné tett minden féle műveletet, ezért ezeket fokozatosan 

elhagyták. Ugyan így a gyakorlati tapasztalatok által változásokat eszközöltek a vonatok 

konyha kocsijában is.35 

A betegszállító vonatokon a könnyű, illetve azon súlyos sérültek kerültek szállításra, akiknek 

az állapota nem igényelt kórházi szintű ellátást. Egy ilyen szabványos, 50 tengelyes vonat 25 

vagonból állt, amelyekben 64 fekvő és 300 ülő beteg tudott elhelyezést nyerni. A vonat 

személyzete egy katonaorvosból, aki egyben a vonat parancsnoka is volt, illetve legjobb 

esetben annyi ápolóból állt, hogy minden három betegre jusson egy. A betegszállító 

vonatoknak további két fajtája volt: betegszállító, illetve betegszétosztó szerelvény.36 

A háború kitörésekor a Monarchiának 33 kórházvonat, és 14 sebesültszállító vonat állt a 

rendelkezésére. Az előbbihez még jött 6, a Máltai Lovagrend által fölszerelt kórházvonat is. 

Mivel a betegek és sebesültek száma jócskán felülmúlta a várakozásokat, a háború végére az 

ilyen vonatok száma a 200-at is elérte, köztük a Vöröskereszt fentebb már jelzett saját 

vonataival. A háború végére mindezek 7.500.000-8.000.000 katonát szállítottak összesen. A 

teljesítményükre jó példa, hogy a háború utolsó évében az olasz fronton indított Piave-

offenzíva során 91 kórházvonat nyolc nap alatt mintegy 220.000 sebesült vagy beteg katonát 

szállított el.37 A háború elején azonban ezen vonatok működése nem volt a legmegfelelőbb. 

Ugyanis eredetileg azok az egyes hadseregtestekhez voltak beosztva, ami nem volt 

harmóniában azzal, hogy a vonatok folyamatos mozgásban voltak. Hiányos volt a 

szerelvények és az azokat irányító szervek közti kommunikáció is. Emellett a már fentebb írt 

módon eleinte a kórházak sem voltak felkészülve ilyen nagy mennyiségű sebesült és beteg 

fogadására, és egyszerűen képtelenek voltak felvenni a vonattal érkezőket Például 1914. 

szeptemberében egy éjjel 36.000 sebesültet raktak vonatra, akiket szabad kórházi helyek 

hiányában napokon keresztül vonatoztattak egyik városról a másikra. Ezek a gondok 

természetesen orvoslásra kerültek. A vonatokat irányító központi szállásvezetőség 
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folyamatosan felmérte az igényeket, és friss jelentéseket kapott minden kórház szabad 

ágyszámáról. Ennek következtében a betegekkel és sebesültekkel megpakolt vonatokat 

mindig oda irányítatták, ahol fogadni is tudták azokat.38 

A Monarchia rendelkezett vízi sebesült- és betegszállító járművekkel is, ezek voltak a 

kórházhajók. Egy állandó, és egy ideiglenesen kialakított ilyen hajó állt rendelkezésre, ami 

mellé a Vöröskereszt még további hetet állított fel az ideiglenes típusból. Emellett dunai 

szolgálatra a Duna-gőzhajózási Társaság tulajdonát képező hajókból alakítottak át összesen 

hármat.39 Ezen hajókat egyrészt személyszállító folyami gőzhajókból, valamint 

uszályhajókból konvergálták át. Utóbbiak nagy hátránya volt, hogy önállóan képtelenek 

voltak a mozgásra, vonatókra volt szükségük. Emiatt néhányukat nem sikerült időben 

hátravonni az előrenyomuló ellenség elől, ami az elvesztésüket eredményezte. A 

veszélyeztetettségükhöz még az is közrejátszott, hogy gyakran segélyhelyként működtek, 

közel a harci cselekményekhez. A kórházhajók további problémája volt kezdetben, hogy 

nagyon régi szabályozások és előírások vonatkoztak rájuk, aminek eredményeként a 

felszerelésük sok esetben elavult volt, például csak gyertya világítással rendelkeztek. Ezen 

felül a háború elhúzódásával egyre komolyabb gondnak bizonyult a rajtuk szolgáló 

egészségügyi segédszemélyzet kiképzési hiányosságai, főleg ahogy azok fokozatosan egyre 

idősebbekre és népfölkelőkre cserélődtek ki. Mindezen hátulütők ellenére azonban a 

kórházhajók is nagyban hozzájárultak a sebesültek és betegek szállításához.40 

2.4. A legnagyobb arányban előforduló fertőző betegségek és a 

megfigyelő állomás 

A most vázolt beteg- és sebesültszállító vonatok, valamint kórházhajók feladata a arctéren 

megbetegedett és megsebesült katonák mielőbbi harcszíntér mögötti területekre való 

eljuttatása volt. És noha ennek a feladatnak meg is feleltek, a különböző beteg és sérült 

katonák hátraszállításának az aránya a háborús orvosok szerint kritizálható volt. Ugyanis 

értelem szerűen a csak könnyebben megsérült, vagy enyhe lefolyású betegséget elkapókat 

szükségtelen volt a harcvonal mögött felállított, már tárgyalt tábori egészségügyi 
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intézményeken túl szállítani, ahol a gyors felépülésük után hamar visszatérhettek a harcoló 

társaikhoz. A hátországbeli intézményekbe csak az arra rászoruló súlyosabb esteket kellett 

volna továbbítani. A háborút átélt orvosok megállapítása szerint a megbetegedett és sérült 

katonáknak csak a 30-35%-át kellett volna a hátországba küldeni, a maradék 60-65% pedig a 

tábori egészségügyi intézetekben nyerhetett volna kezelést. Ehelyett a háború évei alatt ez az 

arány ennek a pontos fordítottja volt. Szükségtelenül sok katonát küldtek a hátországi 

intézményekbe könnyű sérülésekkel és betegségekkel. A problémát súlyosbította, hogy ezen 

katonák közül sokan nem akartak visszatérni az öldöklő harctérre, megérthető módón, és 

teljesen harcképesen mindent elkövettek, hogy minél tovább a hátországban maradhassanak, 

„odahaza lóghassanak˝.41 Ugyan így a háború alatt tömegesen kezdett előfordulni, hogy a 

katonák szándékosan fertőzték meg magukat valamilyen betegséggel. Így például a nemi 

betegségek közül „népszerű˝ volt a gyógyítható kankó tudatos előidézése, gennyes vizelet 

kialakításához irritáló anyagok befecskendezése, vagy a bőr alá paraffin bejuttatása, amivel 

szifiliszre emlékeztető fekélyeket idézhettek elő.42 Ezt természetesen szigorúan büntették, és 

az orvosokat fokozatosan felvilágosították az önfertőzések felismerhetőségéről.43 Mások az 

öncsonkítás durvább formáihoz is nyúltak. 

A katonákra a sebesülések mellett ugyan olyan veszélyeket jelentettek a különböző 

megbetegedések. A katonai egészségügyi intézmények és orvosok egyik fő feladata volt a 

fertőző járványok kitörése elleni küzdelem. Ezek folyamatosan a háborúk kísérői voltak, és a 

mozgó hadseregek révén széles területeken tudtak elterjedni. Az első világháborúban a 

hatalmas méretű hadseregek, amelyek hosszú hónapokra vagy még tovább fölbe ásott 

lövészárkokban volt kénytelen szorongani rendkívül rossz higiéniai viszonyok között, igazi 

melegágyai voltak a különféle fertőző megbetegedéseknek. A katonák az első vonalakban 

akár hetekig is rendes tisztálkodási lehetőségek nélkül maradtak, és főleg a háború vége felé 

súlyosan alultápláltak voltak ahogyan az anyagháború felőrölte a Monarchia gazdasági erejét 

is. A háború elején a katonák napi élelemadagja 50 dkg liszt, vagy 70 dkg kenyér, 40 dkg 

marhahús, 2 dkg zsiradék, 10 dkg főzelékféle, 2 darab kávékonzerv és 10 darab cigaretta volt, 

ami 3200 kalóriának felelt meg. A háború végére azonban ez 43 dkg lisztre, 18 dkg húsra, 0,8 

dkg zsiradékra, alig 1480 kalóriára apadt. A nem frontvonalban szolgálatot teljesítők ettől 

kevesebbet kaptak, a civilek a már 1916 elején bevezetett élelmezési jegyekkel igénybe 
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vehető adagjai pedig még kevesebb.44 Utóbbiak helyzetén Népélelmezési Hivatal 

létrehozásával, népkonyhák felállításával és más karitatív segélyszervezetek szervezésével, 

mint az Auguszta-alap vagy a Károly Király Hadsegélyező Alap. Az alultápláltságtól 

legyengült szervezetek pedig könnyű célpontjai lehettek a járványoknak. A világháború során 

a Monarchia katonáit sújtó fertőző betegségek közül a leggyakoribbak a himlő, a kiütéses- 

valamint hastífusz, a kolera, a vérhas, a tuberkulózis, a tetanusz, a diftéria és a malária 

voltak.45 A Monarchiában a tífusz különböző típusaiban mintegy 478.000-ren betegedtek 

meg, és a szinten tartásában nagy szerepe volt a folyamatos tetvetlenítéseknek illetve a 

katonák felszerelésének többnyire hordozható gőzfertőtlenítő gépekben való megtisztításának. 

A háború utolsó éveiben pedig már védőoltás is rendelkezésre állt ellene. Ezzel szemben a 

vérhassal szemben jóformán tehetetlenek voltak, 400.000-ren betegedtek meg benne. Főleg a 

balkáni harcszíntéren okozott gondot a malária, amelyet 330.000 katona kapott el, és az 

előfordulását növelte, hogy nehezen lehetett ellenőrizni a katonák betegség elleni kinin 

gyógyszer szedését. Tuberkulózisban összesen 430.000-ren szenvedtek, akiknek csak 

körülbelül egyharmada gyógyult fel teljesen.46 Az addig egyik legrettenetesebb betegségnek 

tartott kolerában meglepően kevesen betegedtek meg, amelynek a már bevált védőoltás volt 

az oka. Ugyanakkor a háború kezdetén még nem állt ebből annyi a rendelkezésre, hogy 

mindenki megkapja, továbbá mivel a védőoltás pár napra legyengíti a katonákat, a 

parancsnokok elhalasztották a beoltatást, hogy a dúló keleti harcokból ne kelljen katonákat 

kivonniuk.47 Ezek mellett rengeteg katona szenvedett a már említett nemi betegségekben is. 

Már a háború kezdetén a Monarchia hadseregének 5,6%-a volt fertőzött, ami ezután 

ugrásszerűen felemelkedett, 1915-re elérte a 12%-ot, tehát alig egy év alatt megduplázódott. 

Szigorú rendszabályok beiktatásával, a bordélyházak fokozott ellenőrzésével és felvilágosító 

tanfolyamokkal 1916 közepére sikerült a fertőzöttség arányát 6,4%-ra lecsökkenteni illetve 

ezt ezután szinten tartani.48 Egyedül az 1918-ban a világon végigsöprő spanyolnátha volt 

olyan fertőző betegség, amely nagymértékben átterjedt a katonaságról a civil lakosságra is. A 

fentebb jelzett élelemadagok miatt legyengült szervezetű emberek könnyen elkapták, és túl 

sok mindent nem is tudtak tenni ellene az orvosok. Feltűnően nagy mértékben terjedt a 
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hazatérő leszerelt katonák, valamint a visszaérkező hadifoglyok között.49 Ezekről bővebben 

még lesz szó a további fejezetekben. 

Ezen fertőző betegségek leküzdésének, helyesebben hátországba való átterjedésének a 

megakadályozásában letagadhatatlan szerepet kaptak az úgynevezett megfigyelő állomások. 

Ezek a keleti harcszíntérhez közeli, de még megfelelő távolságra elhelyezkedő városokban 

felállított speciális egészségügyi intézmények voltak. A kialakításukra azért volt szükség, 

mert a keleti frontról teljesen felügyeletlenül érkeztek vissza a sebesült és beteg katonák, 

gyakran fertőző betegséget hurcolva. Ennek eredményeképpen beteg katonákon, 

hadifoglyokon, valamint menekülteken keresztül már 1914. szeptember 15.-én hivatalosan 

egy koleraesetet állapítottak meg a hátországban. A betegség gyorsan terjedt tovább, 

december 14-ig 3285 bejelentett eset fordult elő, amelyből 1186 civil volt.50 A további 

terjedés megakadályozására egyrészt szigorún szabályozták a beteg és sebesült katonák, 

valamint tisztek hátországba szállítását, valamint a visszaérkezések felügyelésére felállították 

ezen megfigyelő állomásokat. Feladatuk a visszaszállítottak általában öt napig tartó 

megfigyelés, osztályozása, fertőtlenítése és orvosi ellátása volt a kórházba szállításukat 

megelőzően. 14 keleti városban kerültek felállításra, így Debrecenben is, ahol az állomás 

1931 ágyszámmal rendelkezett, összesen pedig 25.982 férőhely állt rendelkezésre. A 

beérkezőket aszerint csoportosították, hogy betegek, beteggyanúsak, vagy betegekkel 

érintkezettek voltak. Ezek az állomások kettős vezetéssel rendelkeztek, a katonai 

parancsnokság mellett belügyminiszternek alárendelt, és neki hetente jelentő miniszteri biztos 

is ellenőrizte őket. Eredetileg 200-500 ágyasokra tervezték őket, de a betegek nagy száma 

miatt hamar szükségessé vált a kapacitásuk kibővítése. Az állomások személyzetének a száma 

is az igényeknek megfelelően változott, és mindegyik állomáshoz tartozott 

sebesültszállítmányt kísérő osztag is. Központi nyilvántartás vezette az állomások szabad 

ágyszámait, ezért a betegszállító vonatok oda szállíthatták a beteg katonákat, ahol tudták is 

őket fogadni. Miután a harcszíntér kitolódott a keleti fronton 1915 közepére, elkezdődött a 

megfigyelő állomások átalakítása tartalék kórházakká, amikben azonban lehetőleg továbbra is 

fenntartottak egy részleget 100 ággyal megfigyelésre. Ez a folyamat egy kivételével 1916. 

júniusára befejeződött, a debreceni állomást 1916. április 6-án alakították át.51 

  

                                                      
49 Szijj, 2000. 623. 
50 Koleramegbetegedések. Magyar minisztertanácsi jegyzőkönyv (1914. december 18.) In: Szabó Dániel (szerk.): 

Az első világháború. Bp. Osiris Kiadó, 2009. 158-159. 
51 Kiss Gábor: Megfigyelőállomások és sebesültszállítmányt kísérő osztagok tevékenysége az első 

világháborúban. 70-77. 
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3. Debrecen közegészségügyi viszonyai 

3.1. Népesedési jellemzők 

A nagyobb embercsoportosulások, mint a nagy hadseregek vagy népes városok a történelem 

kezdetei óta mindig kedveztek a különféle betegségek, fertőző járványok kialakulásának. 

Egyszerűen a zsúfoltság és a velejáró, gyakran mostoha életviszonyok önmagukban 

egészségügyi problémák melegágyai voltak. Habár másik oldalról nézve a városokban 

többnyire jobban álltak rendelkezésre olyan helyek, intézmények és személyek akikhez a 

betegek fordulhattak, mint a ritkábban lakott kisebb településekben, falvakban, a városoknak 

ezek birtokában is folyamatos küzdelmet kellett és kell vívniuk az egészségügyi viszonyaik 

szintjének fenntartásáért és javításáért. Egy városnak vagy bármilyen más településnek több 

olyan tényezője van, amelyek befolyásolják és meghatározzák az egészségügyi állapotuk 

alakulását. Egyrészt a népességszám nagysága, a lakosság élelmezési viszonya, lakási 

tulajdonsága, jövedelme, és más szociális szempontok. Másrészt a rendelkezésre álló orvosok 

és más, egészségügyi személyek létszáma, szakmai tudása, ahogyan az adott településeken 

megtalálható különféle betegápoló és gyógyító intézmények száma, felszereltsége, 

befogadóképessége, finanszírozása, a benne tevékenykedő személyzet, illetve magának az 

egészségügyi tudomány fejlettsége amelyet alkalmazhatnak. Hasonlóan hatnak a kórházak 

mellett a gyógyszerészetek jelenléte, illetve a temetők milyenvolta. Továbbá tényező még a 

város egészségügyet befolyásoló infrastrukturális hálózatának kiépítettsége, mint amilyen a 

csatorna- és vízvezeték-hálózat, a szemétszállítás, közterek tisztán tartásának megoldása, és 

így tovább. Emellett a földrajzi adottságok is első helyen hatnak minderre, legyen az pozitív 

vagy negatív értelemben. Végül pedig még említhetjük az adott településre ható, tőle 

független, beszivárgó külső tényezőket, amelyekkel az kénytelen újra és újra megmérkőzni. 

Természetesen ezek a meghatározó tényezők mind igazak Debrecen egészségügyi helyzete 

esetében is. A XIX. század második felétől a cívisváros is a magyar városok dualizmusban 

kialakuló prosperáló városiasodásának útjára lépett. Ennek talán legfőbb indikátora a 

népességszámának nagyarányú változása. 1890-ben Debrecen lélekszáma 58.952 fő volt, 
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amely egy évtized alatt 75.005-re, 1910-re pedig 92.729 lakosra emelkedett.52 A legutóbbi 

adatot a város kierjedésére vetítve a népsűrűség 69,9 volt.53 A népesség növekedésének 

felívelő iránya a háború évei alatt is megmaradt, aminek eredményeképpen 1914-re állépte a 

100.000-res határt, 1916-ra pedig 102.264 főre emelkedett.54 1917-ben már 105-110.00 között 

mozgott55, 1918 végére pedig már meghaladta a 110.000 lakosságszámot is a város56. 1920-

ban pedig immár 103.186 főt számoltak meg.57 Ezek az adatok azonban megtévesztőek, mert 

ugyan a háború évei alatt is terebélyesedett Debrecen lakosságszáma, de ezen növekedés oka 

a konfliktus következtében Debrecenbe küldött katonaság, az ország más részeiből ide 

érkezett menekültek, valamint a vidékről betelepültek okára vezethető vissza. A születésszám 

és a halálestek közötti különbség, amely addig a növekedést eredményezte, 1915-től 

megszűnt, és a két ív ollója nem csak hogy közeledett, vagy egybemetszett volna, hanem 

erőteljesen átfordultak. 

Habár Debrecen honi ezredeit, mint pl. a cs. és kir. 39. gyalogezred, elvezényelték a 

frontokra, de a városban így is rengeteg katona tartózkodott a háború évei során. Utóbbi ezred 

helyett a cseh állományú ezred érkezett, de a legnagyobb katonalétszámot a város számos 

katona egészségügyi intézményében ápolt betegek és sebesültek adták. A vasút menti 

elhelyezkedés, és a északi valamint keleti orosz, majd 1916-tól román fronthoz  eső 

viszonylagos, de még biztonságok közelsége tette ideálissá Debrecent ezen harctereken 

megsebesültek ápolására. Már 1914 őszén megfigyelő állomást alakítottak ki itt másik 13 

keleti várossal együtt, és folyamatosan bővítették a katonai kórházakat. Emellett a városban 

fogolytábor is működött, amelyekben főleg orosz hadifoglyok ezrei is növelték a népességet. 

Ezekről a további fejezetekben esik majd még több szó. 

Már a háború első hónapjaiban, 1914 őszén az orosz hadsereg Galíciába való betörése elől 

sokan menekültek az ország belsőbb részeibe, így Debrecenbe is. Meglepő módon köztük 

nem csak magyarok, hanem más nemzetiségűek is voltak.58 Közülük sokaknak nem maradt 

idejük javaik magukhoz vételéhez, aminek következtében több napon keresztül éheztek. 

Debrecen lakossága valamint vezetése természetesen igyekezett ellátni őket, 1914. 

szeptember 11-én például a rendőrfőkapitány arról tett jelentést, hogy 53 korona 60 fillér 

                                                      
52 Ölveti Gábor: A közegészségügy és a közművek fejlődése Debrecenben a XX. század elején. In: Hajdu-Bihar 

Megyei Levéltár Évkönyve. XXII. 1995. 161. 
53 Dr. Kovács Gábor: Debreczen városiassága. In: Debreczeni Képes kalendárium. 1918. XVIII. évf. 21. 
54 U. Ö. 24. 
55 HBML IV. B. 1405/a 22. köt. Sajtókönyv 1917. II. 1917.05.14. 71. oldal 3. pont. 
56 HBML IV. B. 1405/a 23. köt. Sajtókönyv 1917-1918. Dec. 12. 332. 2. p. 
57 Ölveti, 1995. 161. 
58 Nagyon sok menekült… cikk, In: Debreczeni Szemle. 1914. III. évf. 34. szám. 1914. szeptember 12. 2-3. 
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erejéig hideg felvágottat és kenyeret vásárolt a nincstelenné vált menekültek számára.59 1915 

elejétől azonban az oroszok visszább vonulni kényszerültek, aminek következtében a 

menekültek egy része is visszatérhetett volna. Sokan azonban maradtak, és a város 

rendőrségének kellett erővel kitoloncolnia őket. Polgármesteri jelentés szerint 1915 

márciusában és áprilisában összesen 73 galíciai menekültet kényszerítettek a hazatérésre.60 

Ugyanakkor Debrecen vezető szerepet vállalt az oroszok által elpusztított települések 

segélyezésében, például Zboró segélyezésében, illetve egy falu Debrecenfalva néven való 

újjáépítésében.61 Ugyanezen jelentés szerint 1915-ben Debrecenben mintegy 2436 külföldi 

volt nyilvántartva, akiknek a nagy része galíciai menekült, és akik közül belügyminiszteri 

rendelet értelmében 235 embert küldtek vissza.62 1916-ban a menekültek újabb és még 

nagyobb hulláma indult el Erdélyből a román betörés miatt. Ebben az évben Debrecenbe 

4369-en telepedtek le, de mivel ez csak a bejelentetteket jelenti, valószínűleg többen voltak. A 

menekültekkel érkezett a nagyszebeni hadtestparancsnokság és annak intézetei is, amelynek 

állománya tovább növelte a város népességét.63 Az újabb orosz betörések miatt Galíciából 

később is érkeztek további menekültek, 1917 októberében a számuk már 670 fő volt.64 Ennél 

is több volt azoknak a létszáma, akik csak áthaladtak Debrecenen, 1916 szeptember és 

október között mintegy 30.000 menekült kapott ellátást a vasútállomáson felállított menekült 

üdítő állomásnál, akik számára több mint 130.000 adag kenyér, kávé, leves, tea, főzelék és 

tepertő lett felszolgálva.65 A galíciai és erdélyi menekülteken kívül főleg a háború utolsó 

éveiben a város körüli falvakból is egyre többen költöztek be a városba. Valamint 

meglepőnek hathat, de érkeztek ausztriai menekültek is. Ők nem a harcok, hanem a 

Monarchia osztrák felében lévő, még a magyarországinál is súlyosabb élelmezési zavarok elől 

menekültek a jobban ellátottnak hitt országrészbe.66 A menekültek nem csak felduzzasztották 

a város lakosságszámát, de sajnos gyakran rajtuk keresztül hurcoltattak be különféle fertőző 

betegségek a katonákhoz és hadifoglyokhoz hasonlóan. 

Ezen betelepüléseken kívül azonban a háború évei folytán az addig meglévő tendencia, hogy 

többen születtek mint ahányan haltak meg minden éven, a visszájára fordult hirtelen. Ezeket 

                                                      
59 HBML IV. B. 1405.b 247. d. VII. 11/g/1914. 19365/1914. tanácsi iratok 
60 HBML IV. B. 1405.b 179. d. 1915: II.1. - II. 45. 9055/1915. tan. 
61 Polgármesteri Jelentés az 1915. évről. In: Debreczeni Közlöny. 1915-1916. HBML F34.1. 1916. XIII. évf. 40. 

füzet 314. 
62 U. Ö. 366, 369. 
63 Polgármesteri jelentés az 1916. évről. In: Debreczeni Közlöny. 1917-1918. HBML F34.2. 1917. XIV. évf. 33-

35. f. 362. 
64 HBML IV. B. 1405/a 22. k. Sajtókönyv 1917. II. 254. 
65 Debrecen az erdélyi menekültekért. In: Debreceni Közlöny. 1915-1916. HBML F34.1. 1916. XIII. évf. 42. f. 

398. és HBML IV. B. 1405.b 251. d. VII. 11. 19926/1916. tan. 
66 HBML IV. B. 1405.b 252. d. VII. 11/1914. 1915. évi, 10406/1915. tan. 
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jól jelzik a polgármesteri és tisztiorvosi jelentések. 1914 előtt 1885-től kezdve a 

születésszámok fokozatosan emelkedtek, amit ugyan a nagyobb népességből kifolyólag a 

halálozások száma is követett, de a kettő között pár év kivétellel stabilan növekvő deficit 

húzódott az előbbi javára. Így amíg 1885-ben 1932-en születtek Debrecenben, 1901-ben már 

2486-an, 1911-ben 3082-en, 1913-ban pedig 3201 volt ez a szám. Ugyanezen időpontokkor az 

elhalálozások száma 1680, 1865, 2196 és 2220. A tényleges szaporulat tehát ezen években 

152, 621, 886, valamint 981. 1913 adatait az első háború hónapos év még felül is múlja 1063 

népességnövekedéssel, de 1915-től kezdve hatalmas lesz a változás.67 1914. június, július és 

augusztus hónapokban még 1504 volt a születésszám, és 781 a halálozás.68 Ezzel szemben az 

év utolsó hónapjában már tisztán látható a háború negatív hatása: decemberben a 

születésszám 284 gyerekre aszalódott. Azaz ha átlagoljuk az előbbi, három nyári hónap 

összesített adatát, akkor a felére esett vissza a születésszám. A halálozás száma 210 volt, nem 

mutatva még nagy eltérést.69 1915. január és februárjában összesen 539 volt a születés, és 372 

a halálozás, átlagolva valamivel kevesebben születtek és haltak meg.70 Márciusban és 

áprilisban 499  születésre jutott 352 halálozás.71 Feltehetőleg a tiszti főorvos májusról szóló 

jelentése szerint abban a hónapban 199 születés mellé már 215 volt a  halálozás száma. 1915. 

júniusában ez már 159 és 237. Júliusban 180, valamint 270. Augusztusban 167-en születtek és 

239-en haltak meg.72 1915. szeptemberében és októberében 329 születés mellé 362 halálozás 

jutott.73 Novemberben 151-en születtek és 185-en haltak meg.74 Decemberben pedig 175 

születéshez 215 haláleset társult.75 

Az egész 1915-ös évről szóló összegző polgármesteri jelentés szerint az egész évben 2347 

születés történt, amelyhez 2554 halálozás társult, tehát a város népességének vesztesége 207 

fő. Ugyanakkor a már idézett Ölveti tanulmányban ezen adatok némileg eltérnek, ő 2317 

születéssel, 2590 halálozással, és 273 fő veszteséggel számol. Szerintem a Közlönyben 

megjelentetett, hivatalos polgármesteri jelentés a helyes. De mindkét adatsorból kitűnik, hogy 

egyetlen év alatt milyen drasztikusan fordul visszájára a Debrecen népességnövekedésének 

már több évtizedes trendje. Hiszen mint említve volt, 1914-ben a három háborús hónap 

ellenére is még valamivel több mint 1000-rel volt a születések száma magasabb a 
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halálozásoknál. És ezután egyetlen esztendő alatt 1200-al lecsökken és negatív tartományba 

süllyed ez a szám. Debrecen ugyanakkor ezzel messze nincs egyedül, a jelentés szerint 

máshol is ilyen irányt vett a tendencia. A statisztikát tovább rontja, hogy 1915-ben 220 

elvetélés és halva születés történt, ami a rossz állapotokat jól jelezve az összes születés 

egytizede. Ezen, a tiszti főorvos által írt jelentés a drasztikus és szomorú változás okának két 

dolgot nevez meg. Az egyik értelemszerűen maga a háború, helyesebben ennek a várost érő 

számos negatív hatása. A harcok egyértelmű következménye az alapvető élelmiszerek 

megdrágulása, ami érzékenyen érinti  alakosságot. Az emberek kénytelenek kevesebbet és 

rosszabb minőségű élelmet fogyasztani, ami egyrészt növeli az emésztőszervi 

megbetegedések számát, másrészt a nem megfelelő táplálkozás gyengíti az emberek 

immunszervezetét is, akik ezért fogékonyabbak leszek a betegségekre és járványokra. A 

gyerekek és betegek táplálására használt tej ára is nagymértékben növekedett, valamint hiány 

is előfordult belőle. A háború másik negatív hatása, hogy mivel az orvosok többségét katonai 

szolgálatra hívták be, nagy mértékben lecsökkent a rendelkezésre álló orvosok számát. Ennek 

okán a polgári státuszukban megmaradtaknak egyszerre több társuk munkáját kellett 

elvégezni, ami mindig a minőség rovására mehet. Az orvosok túlterheltségét növelte a 

Debrecenben 1915-ben kiütött járványok, mint a hadifogolytáborban tomboló kolera 

megfékezése és leküzdése. A városba érkező katonák között is számos fertőző megbetegedés 

történt, mint például kiütéses hagymáz/tífusz, de a megfigyelő állomásnak hála sikerült 

megakadályozni, hogy ezek a hadifoglyok kolerájával együtt a lakosságra is átterjedjenek. 

Azonban a debrecenieket is több járvány sújtotta, így vörheny/skarlát, roncsoló 

toroklob/diftéria, amelyek főleg a gyerekek között terjedt, illetve hólyagos himlő is előfordult. 

Valamint a tiszti főorvos által a rossz statisztika második okának megjelölt kedvezőtlen 

időjárás számlájára írható hasi hagymáz/ tífusz megbetegedések sújtották a lakosságot. A nyár 

elején ugyanis szokatlanul sok csapadék esett, amit a város csatornahálózata nem tudott 

maradéktalanul kezelni, és főleg a belvárost övező, külsőbb területeken hossza megmaradó 

állóvizek keletkeztek, amelyek beszivárogtak a lakosság nem túl nagy mélységű 

magánkútjaiba, megfertőzve azok vizét.76 Ezek mellett a születésszám nagyarányú 

lecsökkenésének a másik kézenfekvő oka egyszerűen az, hogy a férfiak nagy részének 

katonának kellett bevonulnia, lehetetlenné téve a gyereknemzést. A mai tudomány ezt, a 

háborúban meg nem született gyermekek sokaságát szintén a világháború emberveszteségei 

közé teszik. 
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1915 negatívba fordult tendenciája 1916-ban is folytatódott. Ezen év januárjában 163 születés 

és 185 halálozás történt, azaz a halálozás mértékében nagyobb csökkenés következett be az 

előző év utolsó hónapjához képest. De a születésszámok is csökkentek valamelyest.77 

Februárról nem találtam megmaradt adatot, de nagy valószínűséggel a halálozások voltak 

akkor is nagyobb számban. Márciusban a januárihoz hasonlóan 163 születés történt, de jóval 

több halálozás, szám szerint 227.78 Ezután újból egy negyedéves adat következik, amely 

júliust, augusztust és szeptembert foglalja magába. Ezen időn át születtek 454-en és 

meghaltak 510-en. Átlagolva egy hónapra 151 születésszám és 170 halálozás jut.79 Egy másik 

cikkből júliusra pontos adatunk, ekkor 163en születtek és 187-en haltak meg.80 Tehát a nyári 

hónapokban a halálozási szám jobban lecsökkent az előző hónapokhoz képest, továbbá ez az 

átlagolt szám az előző, 1915-ös nyári adatoktól is rendre kevesebb, amikor is ezen 

hónapokban mindig 200 fölötti elhalálozások történtek. 1916. október és november 

hónapokról van még rekord, amikor is 279-en születtek és 320-an haltak meg, átlagolva 139 

és 160 az eredmény. Azaz az őszi, hidegebb hónapok beköszöntével is a halálozások 

valamelyest tovább csökkentek, de a születések száma is tovább redukálódott.81 Most is áll, 

hogy ezek az eredmények valamivel kevesebbek az előző év megfelelő időszakáinál, mind 

halálozásban, mind születésben. 1916. decemberében 140 születésre jutott 155 halálozás.82 

Ahogy 1915-ről, úgy fennmaradt a polgármester egész éves jelentése 1916-ról is. Sajnos az 

ezt követő éveké már hiányoznak. Ezen jelentés közegészségről az tiszti főorvos által írt 

közreadása szerint a háború második teljes évében összesen 1800 születés és 2146 halálozás 

történt. A halvaszületettek száma 84, az elvetéléseké pedig 188. Az előző évhez viszonyítva 

ugyan azonnal kitűnik, hogy a halálozások száma meglehetősen sokkal, 408 esettel csökkent, 

de ezen javulást azonnal beárnyékolja az, hogy a születések száma ennél is többel, 547-el 

szorult vissza. Ez hatalmas csökkenés, és ennek fényében 1915 negatívba forduló aránya 

1916-ban is tovább folytatódott, ahogyan a végeredmény 346 fogyás. A tiszti főorvos ugyan 

az előző évi jelentésével ellentétben itt nem nevez meg a fogyásnak konkrét forrásait, de 

azokat könnyen ki lehet olvasni a statisztika előtti, általános közegészségügyi résből. Egyrészt 

a város megmaradt orvosai a behívottak miatt fennálló szakember hiány következtében újfent 

kénytelenek voltak egyszerre több, akár három feladatkört is ellátni. Habár most olyan rossz 

időjárási viszonyok nem voltak, mint az előző évi nagy esőzések, a város külterületein 
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megmaradó állóvizek továbbra is fertőzték az ott élők kútjait, aminek következtében továbbra 

is előfordultak hasi hagymáz/tífusz megbetegedések. Ugyan így előző évről maradtak meg 

hólyagos himlő előfordulások. A jelentés szerint a városba érkezett menekültek tömegei is 

forrásai voltak a fertőző betegségeknek. További okai voltak az elhalálozásoknak a háború 

fokozódó hatásai, mint az élelmiszerárak folyamatos drágulása, illetve hogy a katonaság által 

lefoglalt iskolák miatt a diákok egészségtelenül összezsúfolva voltak kénytelenek tanulni. 

Ahogy előző évben, úgy most is egyre nagyobb hiány volt még a tejből is, nem jutván elég a 

csecsemőknek.83 

A következő esztendő, 1917. januárjában és februárjában ugyan úgy megmaradt a különbség 

a születésszámok és a halálozások között az utóbbi javában. Ezen két hónapban összesen 313 

születés és 368 halálozás történt.84 Pontosabb adat található februárról, amikor összesen 160 

illetve 209 a két szám, azaz januárban 153-an születtek és 159-en haltak meg.85 A januári 

szám közel áll az előző hónapok, valamint az egy évvel azelőtti adatokhoz, februárban 

azonban 50-el többen haltak meg az előző havihoz képest. Márciusban és áprilisban volt 

születés 331, halálozás 452.86 Azaz a halálozások száma a februárihoz hasonlóan tartósan havi 

200 fölött maradt. A következő adat májusról és júniusról szól, amikor is összesen 315 

születésre jutott 358 halálozás. Ugyanakkor habár pontos számokat nem tudunk, de azt igen, 

hogy májusban hosszú idő óta egyedülálló módon a születések száma felülmúlta az 

elhaltakét.87 A következő két hónapban, júliusban és augusztusban 290-en születtek és 412-en 

haltak meg, azaz mind a két mutató jócskán rosszabbodott az előző két hónap pároshoz 

képest.88 Október hónapban 143 születésre jutott 169 haláleset.89 Ez viszonylag közel áll az 

egy évvel azelőtti eredményekhez. 1917. novemberében rosszabbodás következett be, mivel 

amíg a halálozások száma 176-ra emelkedett, addig a születéseké 107-re alacsonyodott, azaz 

csak ebben az egy hónapban már majdnem 70 fő volt a város vesztesége.90 Ez rosszabb 

eredmény az 1916 megfelelő hónapjánál is. Végül 1917 utolsó hónapjában ha csak egy 

nagyon keveset is, de javult a statisztika, miszerint ekkor 117 születésre 175 halálozás történt. 

Ezen adat konkrétan nincs meg, de rendelkezünk 1917 decemberéről és 1918. januárjáról 
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szóló összesített, valamint csak ugyanezen januárról szóló számokról.91 Sajnos 1916 

decemberéről nem rendelkezünk összehasonlítási alappal, de 1915 decemberi 175 születéshez 

és 215 halálozáshoz képest nagyon elszomorítóak mert bár a halálozás csökkent 40-el, a 

születésszám még többel. 

Habár mint említettem, 1916. után már nem maradtak fenn az egész évet értékelő, részletes 

polgármesteri jelentések, benne a tiszti főorvos értékelésével, azonban A Debreczeni Közlöny 

egy cikkében közzé van adva még az frissen lezárt anyakönyvezési adatok szerinti eredmény. 

Ezek szerint 1917 összes eredménye 1870 születés és 2866 halálozás. Az elhaltak között 

azonban a városban elhunyt katonák száma is benne foglaltatik, ismeretlen számban.92 

Összevetve az előző évvel, a születések száma valamelyest javult, és habár a halálozások 

adatát az ismeretlen katonai adatok miatt nem tudjuk pontosan, az év hónapjainak 

statisztikáján alapozva az továbbra is magas, bőven 2000 feletti lehet. Ahogy az éves adatot 

közlő cikk címe is fogalmaz, ez folytatólag is szomorú statisztika. Az okairól pedig a meglévő 

havi adatok mellett szereplő egészségügyi beszámolókból lehet kiolvasni. Mint az előző két 

évben, úgy 1917-ben is továbbra megmaradt a hasi hagymáz/tífusz előfordulása, ahogy a 

néhány hólyagos himlő eset is. A jelentések szerint az elhalálozások fő oka nem is a 

betegségek, hanem a tovább rosszabbodó élelmiszer ellátás. Tejből most is növekedett a 

hiány, olyannyira, hogy az év végére már a betegek sem tudtak hozzá jutni. A köztisztaságban 

is lezüllés indult meg. Az orvoshiány pedig még égetőbb lett, az év nagy részében 

Debrecennek csak három orvosa állt a rendelkezésre, elképzelhetve a túlterheltségüket.93 A 

romlandó viszonyoknak a legfőbb oka továbbra is az embert és anyagot felőrlő háború. 

Az utolsó háborús évből, 1918-ból sajnos ugyan így kevés havi adatról rendelkezünk, és 

hiányzik mindenféle éves összegzés. Az év legelső hónapjában 149 születés és 162 halálozás 

történt. Ez javulás az 1917. decemberihez képest, főleg a születések számában, és nem tér el 

sokkal azon év januári adataitól sem nagyon.94 Ezen tendencia folytatódik februárban is, 

amikor a születések száma ugyan némileg csökken 133-ra, de a halálozások száma 

nagymértékben leredukálódik 123-ra.95 Noha ez kevesebb, mint ahányan egy éve születtek, de 

ennek a csökkenését felülmúlja a halálesetek adata. A következő számpár áprilisról áll a 

rendelkezésünkre, amikor is 145 születésre 230 haláleset történt.96 Egyből szembetűnik hogy 
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két hónap alatt a halálozások száma milyen sokkal emelkedett meg. Májusban noha már 

valamivel kedvezőbbek az adatok a 140 születéssel és 204 halálesettel, de az év eleji 

javuláshoz képest még mindig rosszak.97 Több kimutatás sajnos nem áll rendelkezésre 1918. 

további részét illetően. A meglévőekből megtudhatjuk, hogy amint az adatokból is kitűnik, az 

év elején javulás következett be 1917. végéhez képest. Ennek okául a fertőző betegségek 

előfordulásának csökkenését, a köztisztaság javulását teszik meg, illetve hogy az előbbi évre 

jellemző nagy tejhiány valamelyest javult. Megszűnt pl. a hólyagos himlő, de továbbra is sok 

gümőkórós, azaz tuberkulózisos eset fordult elő. Ez azonban a világháború évei előtt is igaz 

volt a városra, és 1918. júniusában például már a lakosság 20%-a fertőzött volt, 20.000 

ember.98 A halálozási viszonyok áprilisban bekövetkezett nagyarányú rosszabbodásának az 

oka, amennyire ki lehet olvasni az előbb említett gümőkór/tuberkulózis esetek 

megnövekedése, de főleg a hirtelen megjelenő kanyaró, melyet 201-en kaptak el, és közülük 

15-en életüket vesztették. Emellett újfent rosszabbodott a köztisztaság is. Habár nem írtak 

róla, de könnyen el lehet képzelni hogy a háború okozta hatások az előző évhez képest nem 

hogy javultak volna, hanem még tovább romlottak. Így megmaradhatott az orvoshiány, az 

élelmiszerek hatalmas drágasága és ritkasága. 1918. statisztikáján pedig nagyon sokat rontott 

az utolsó háborús év őszén a Monarchiát, és benne Debrecent is elérő spanyolnátha. Erről 

még lesz bővebben szó, de a járvány nagy méretére szemléltetésnek elég megjegyezni, hogy 

októberben a tiszti főorvos jelentése szerint naponta körülbelül száz körül volt az azt elkapók 

száma. A járvány megjelenésekor minden iskolát azonnal bezártak. Továbbá csak két hét 

lefolyása alatt már 68-an haltak bele.99 

Mindezek alapján egyértelműen látszik, hogy a Debrecen népességének általános mutatói, 

amelyek a világháború évei alatt is nagymértékű növekedést jeleznek, elérve majd átlépve a 

100.000-110.000-ret, megtévesztőek lehetnek. A háború hatásai ugyanis valójában nagyon 

negatívan befolyásolták a város népesedését. A folyamatosan emelkedő élelmiszerárak, majd 

fokozatosan azok hiánya, ellátási nehézségek, a behívások miatt kialakuló hatalmas 

orvoshiány, a városba érkező menekültek, beteg katonák és hadifoglyok által behozott, 

valamint a rossz viszonyok miatt önmagától is megnövekedett számú fertőző megbetegedések 

mind a halálozások megnövekedését hozta magával. A legrosszabbnak mégis egyszerűen a 

születések számának roppant erejű visszaesése bizonyult, amely a világháború majdnem 

minden hónapjában rendre, sokszor igazi nagyságrendekkel múlta alul a halálozásokat. A 
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férfiak tömeges behívás miatt a meg nem született gyermekek generációja fájdalmas 

veszteséget okozott Debrecennek, ahogyan Magyarország egészében is. 

 

3.2. Anya- és csecsemővédelem 

 

Mint látható volt, a háborús évek alatt Debrecen demográfiájának évtizedek óta kedvező 

változása azonnal a visszájára fordult, és negatív tartományban is maradt a világégés 

befejeződéséig. Mindenhol a születésszámok drasztikus visszaesését tapasztalták, ahogyan a 

milliószámra katonának behívott férfiak családjuktól, otthonuktól távol vívtak harcot. 

Közülük az első fejezetben látott veszteségadatok szerint több százezren vesztették életüket, 

és a kor emberinek is azonnal nyilvánvaló volt, hogy a népesség elszenvedet veszteségeit 

mihamarabb pótolni kell új generációk születésével. Ez azonban a háború alatti, drasztikusan 

megcsappant születésszámokkal az azokat felülmúló halálozási számok mellett lehetetlen 

feladat. Ezért a háború évei alatt kiemelten fontossá vált az, hogy a korábbi évekhez képest 

jóval kevesebb újszülött életét megmentsék, hogy azok egészségesen felnőve majd a 

meghaltak helyét pótolhassák. Az anya- és csecsemővédelem az egyik legnagyobb prioritású 

feladattá vált. Ahogyan a Debreczeni Közlönyben közreadott, 1918 végi program fogalmaz, 

,,Annak a nagy vérveszteségnek,  melyet különösen magyar fajtánk a háború alatt szenvedett, 

helyrepótlása az állam legfontosabb és életbevágóbb feladata; ennek folytán az anya- és 

csecsemővédelem minden mást megelőzően a legnagyobb jelentőséggel bír. Minden 

embercsemete a megfogyatkozott magyar fajnak megmérhetetlen kincse, ezért a szülő nő a 

legnagyobb védelemben részesítendő.˝100 Noha ez már a háború befejeződése és az őszirózsás 

forradalom után íródott, az idézett megállapítás ugyan úgy helytálló a konfliktus éveire is. 

Magyarország a háború előtti időszakban sem volt túl kedvező helyzetben a csecsemő- és 

gyermekhalandóságot nézve. Az általános statisztika szerint az országban a megszületett 

csecsemők 20%-a nem érte meg az egy éves kort, és ez az amúgy is tragikus arány a 
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Debrecen melletti Bihar megyében még elképesztőbb volt: 52,9%.101 A csecsemőhalandóság 

20%-os arányát megerősíti belügyminiszteri rendelet is, valamit ebből kiderül, hogy az 

európai államok közül csupán Oroszországban volt rosszabb a helyzet.102 Egy másik rendelet 

szerint a háború alatt ez az alapból szomorú arány tovább növekedett, 1915-ben már 27%-ra 

emelkedett.103 A csecsemőkort túlélő gyermekek körében is magas volt az elhalálozási arány. 

Az 1894-ben Debrecenben az 1775 halálozás közül 1005 a hét évnél fiatalabb gyermekek 

adták, azaz az összes elhalás több mint felét, 56,6%-át. Ugyanez 1905-ös 2455 halálozásból 

1064 és 43,3%, az 1909-es 2035-ből pedig még 895, 43,9%-kal.104 A Közkórházban elhaltak 

halott jegyzőkönyvei alapján (lásd melléklet) 1913-ban az ebben az intézményben elhalt 

mintegy 300 emberből 69 volt 10 év alatti gyermek, ami 23%-ot jelent. Ebből 14-en nem 

érték meg az egy éves kor. 1914-ben a történt 321 halálozásból ugyan így 36 volt tíz év aluli, 

ebből 9 halt meg egy éves kor előtt. Ez a jobb eredmény 1915-ben már újra rosszabbodik, 

amikor is a közkórházban elhunyt 391 főből 62 halt meg tíz éves kor alatt, ebből 17 egy év 

alatti. 1916-ban 365-ből 48 és 5 ugyanezen adatsor. 1917-ben az évi 413 halottból újra 

emelkedve 73 a tíz éven aluliak száma, amely körülbelül az összes halálozás 17-18%-nak 

felel meg. Ekkor az egy évet meg nem érőké 13. Az utolsó háború évben pedig a 

közkórházban elhunyt 392 halottból 55 az első évtizedet meg nem érők száma, az egy év 

alattiaké pedig 8. Ezek az adatok azonban csak a közkórházban regisztráltan elhunytakét 

tartalmazzák. 

1916. májusában Szabolcs vármegye közönsége feliratot intézett a belügyminiszterhez a 

csecsemő és gyermekhalandóság ügyében. Ebben egyrészt ők is megállapították, hogy 

sürgősen tenni kell a növekvő halálozások ellen, másrészt hat és kilenc pontban fejtették ki 

erre irányuló elképzeléseiket. Ebben a gyermekhalandóság egyik legfőbb okának azt tekintik, 

hogy a szegénységben élő anyák egyik oldalról nem rendelkeznek megfelelő jövedelemmel, 

túlterheltek, és még ennél is veszélyesebb, hogy hiányosak az ismereteik, amik miatt a 

csecsemők gondozásáról, gyógyításánál és táplálásánál a legalapvetőbb követelményeket sem 

tartják be. Ennek ellensúlyozására egyrészt anyagilag kell támogatni a szegény anyákat, 

másrészt fel kell világosítani őket a csecsemők gondozásáról. Utóbbi a bábák feladata, 

azonban ők is nagyon hiányos ismeretekkel rendelkeznek, szinte teljesen járatlanok. Ezért fő 
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feladat a bábák képzésének a javítása, amit az állam feladatának tartanak. Emellett 

megalakították a Központi Gyermekvédő Bizottságot, amelynek feladata az alá rendelt helyi 

szintű bizottságok, illetve gyermek felügyelők tevékenységének az ellenőrzése. Ezek a helyi 

bizottságok felügyelik és támogatják anyagilag a gyermek felügyelőket, akik hatósági orvosok 

által vannak kiképezve, és személyesen tartják felügyelet alatt a hozzájuk tartozó települések 

összes hét év alatti gyermekét. Ellenőrzik azok rendes táplálását, gondozását, betegség esetén 

gyógykezelését, valamint a megfelelő anyagi körülményeket. Tevékenységükről pedig 

rendszeresen beszámolót tesznek. A második pontban leírják, hogy a csecsemőhalandósághoz 

nagyban hozzájárul az is, hogy az anyák gyakran otthon hagyják kisgyermekeiket esetleg a 

valamivel idősebb testvérekre, de sokszor mindenféle felügyelet alatt. A háború pedig csak 

súlyosbítja ezt, mivel a férfiak katonának lettek behívva, ezért főleg a mezőgazdaságból élő 

családoknál a feleségeknek helyettük is dolgozniuk kell. A kisded felügyelet nélkülisége 

pedig a nyári hónapokban a legveszélyesebb, amikor rendszeren fordulnak elő a 

kisgyerekeket sújtó bélbetegségek, és ezért ilyenkor rendre a gyermekhalálozás 60%-ig is 

felmehet. Habár a felirat elsősorban Szabolcs vármegyéről szól, de ez ugyan úgy igaz 

Debrecenben is. A következő pontokban ezen nyári gyermekeket sújtó bélbetegség 

kialakulását a házi legyeknek tulajdonítják. Védekezésül irtani kell őket, amit legfőképpen a 

lakások és környezetük tisztán tartásával, például trágya eltávolításával is el lehet érni. A 

felirat szerint a cseléd családok szörnyű lakhatási viszonyai is hozzájárulnak az őket 

leginkább sújtó gyermekhalandósághoz. Megállapítják, hogy egy fedél alatt akár nyolc család 

is osztozkodhat a parányi helyen, és ez a zsúfoltság a betegségek melegágya. Ez ellen a felirat 

szerkesztői a lakásépítések- és átalakítások szigorúságával kívánnak tenni. A hatodik pontban 

újból az anyák tudatlanságát hangsúlyozzák, és ez ellen az első pontban már említett bábák 

szakszerűbb képzése mellett úgy kívánnak fellépni, hogy a törvényhatóságok orvosait 

megfelelő díjazás ellenében rendszeresen tartsanak felvilágosításokat, népies előadásokat 

ahogyan fogalmaznak, ezen anyák számára. Ezután újabb kilenc rövid pontban tesznek 

javaslatot. Ezekben többek között kötelezővé tennék az iskolákban a csecsemő ápolás és 

alapvető higiénia oktatását a lány tanulóknak, másodszor minden közkórházban külön 

szülészeti osztályt állítanának fel. Harmadrészt minden ipartelepen, ahol nők is dolgoznak, 

szoptató helységeket állítanának fel. Emellett kiterjesztenék a csecsemő- és gyermekvédelmet 

minden egészségében veszélyeztetett gyermekre, és a cselédgyermekek gyógyítási költségeit 

teljesen áthárítanák az őket alkalmazókra. Továbbá betiltanák az üveg szájú szoptató 

üvegeket, és erőteljesen lépnének fel az alkoholizmus ellen. Végül pedig növelnék az orvosok 

számát és javadalmát, okleveles szülésznőkből álló szolgálatot létesítenének a városon kívül a 
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falvakban, uradalmakban is, emellett a tudományegyetemeken orvosi karain kötelezővé 

tennék a csecsemő- és anyavédelem tanítását, ahogyan a tiszti orvosok között is. Legvégül 

pedig a felirat felkéri a magyar kormányt, hogy a parlamenttel fogadtassa el azt, miszerint az 

anya- és csecsemővédelem állami feladat.105 Sok más törvényhatósággal együtt Debrecen is 

támogatását adta ezen felirati tervezethez.106 

A már hivatkozott 213. 72.078/XII/1916. belügyminisztériumi rendelet sok mindenben osztja 

a feliratok szerkesztők véleményét. Megállapítja azt, amint a szabolcsi feliratból is ki lehet 

következtetni, hogy a férfiak katonai szolgálata miatt a nőkre hárulnak a különféle 

munkálatok, főleg a mezőgazdaságban. Ezért a nők kénytelenek felügyelet nélkül hagyni a 

gyermekeiket. Beszámol arról, hogy akik tehetik, ilyenkor megbízható nőkhöz adják oda a 

gyerekeiket, akik egész nap ráérnek a felügyeletükre, és helyesli ezt a megoldást. A 

belügyminiszter elrendeli, hogy azokon a helyeken, ahol nincs vagy nem megfelelő, napközi 

otthonokat állítsanak fel az adott városok illetve helyi karitatív szervezetek által. Ezeket 

ideiglenesen a tanév vége után a tantermekben alakítanák ki, és a vezetésüket tanítónőkre 

vagy tanárok feleségeire bíznák. Egészségügyi szempontból ugyanakkor ezekben csak az egy 

évnél már idősebb gyermekeket helyeznék el. Emellett a feliratban foglaltakhoz hasonlóan 

folyamatos felvilágosításokat tartanának az anyáknak, amelyben már a rendelet közreadásakor 

is nagy szerepet vállalt a Zita királyné támogatta, és gróf Apponyi Albert elnökölte Stefánia 

Szövetség.107 Az 505. 135.840/XIV/1917. rendeletben a belügyminisztérium a 

csecsemőhalandóság két gyökerének a anyákat sújtó szegénységet és tudatlanságot teszi meg. 

Megoldásul a megfelelően szakképzett, vizsgázott anya- és csecsemővédőnők szervezését 

állapítja meg. Az ő feladatuk, hogy a terhességtől a szülésen át egészen az anya újbóli 

munkába állásáig segítség, lássák el tanácsokkal és világosítsák fel őket, illetve hogy 

közvetítsék a szükséges orvosi és anyagi támogatást. A megvalósítás érdekében állami 

feladatként elismerve országosan védőnői intézményt állítanak fel. A nagy és közepes 

településeken olyan védőnőket illetve körvédőnőket állítanának, akiknek ez az egyedüli 

foglalkozásuk, a legkisebb településekre pedig mellékfoglalkozású védőnőket képeznének ki. 

Ezen védőnőket törvényhatósági biztosok ellenőriznék és irányítanák, akik fölött pedig 

országos biztosok állnának a központokban központi védőnőkkel. Továbbá a belügyminiszter 

a védőnők díjazását az adott települések önkormányzatától várná, a legkisebb településekben 

is némi hozzájárulást. Ezen országos kiterjedésű védőnői intézmény kialakítását pedig a 
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fővárosi Stefánia Szövetségre bízza meg, amelynek kötelékébe fognak tartozni a szintén 

kialakítandó törvényhatósági anya- és csecsemővédő egyesületek. Végezetül a 

belügyminiszter szerint mindennek a kialakítása öt évet fog igénybe venni.108 Egy 1918-as 

rendeletben pedig a papsághoz fordul a belügyminiszter, mert ők közvetlen kapcsolatban 

állnak az emberekkel, és tudomásuk van azok életviszonyairól, betegségeiről, anyai 

helyzetéről, és így tovább. Ezért arra kéri őket, hogy a szerveződő védőnői szolgálat mellett 

kísérjék figyelemmel a híveik súlyosabb megbetegedéseit, de főleg a családokban lévő 

csecsemők és gyermekek egészségi állapotát, élelmezését és ápolását, a megfigyeléseiket 

pedig közvetítsék a hivatalos szervekhez.109 

Az anya- és csecsemővédelem megszervezése Debrecenben is a Stefánia Szövetség égisze 

alatt került megszervezésre. Erről a város törvényhatósága az 1916. március 28-án tartott 

csecsemővédelmi értekezleten döntött, a debreceni M. Kir. Áll. Gyermekmenhely 

igazgatójának, Dr. Brockes Győző felvetésére. Szerinte a szövetség helyi szervezetét a már 

működő Debreceni Jótékony Egyesület tagságából lehet kialakítani. Továbbá javaslata szerint 

szükség volna egy központi gyermek nevelő intézet felállítására is. Ugyanitt mások 

rámutatnak a szabolcsi felirat, illetve belügyminiszteri rendeletekben is jelen lévő 

hiányosságokra a bábák szakismereteivel kapcsolatban. Közülük a tanyasi szülésznők 

tudatlanságát külön emelik ki.110 Ezzel Szeged után a város az egész országban másodikként 

indította meg a küzdelmet az anyák és csecsemők védelméért a vidéki városok közül. 

Debrecen ezen elhatározását gróf Apponyi Albert, a Stefánia Szövetség igazgatója a szervezet 

ügyvezető-igazgatójának debreceni látogatása és értekezleten való részvétele után köszönte 

meg.111 A Szövetség debreceni fiókjának a megalakulására 1916. június 1-én, 

áldozócsütörtökön került sor a városháza nagytermében, ahol megválasztották az alakuló 

szervezet elnökét, társ- és alelnökét, valamint a védnököket.112 A szervezet elnöke a 

polgármester, Márk Ede lett. Az így létrejött Debreceni Stefánia Szövetség alapszabályairól 

az egyesület titkára így fogalmaz: ,,A Szövetség célja egyrészt egészségügyi, vagyis a születés 

minél tökéletesebb lebonyolításának és az újszülött egészséges továbbfejlődésének biztosítása; 

másrészt szociális: vagyis közreműködés a születendő nemzedék gazdasági, erkölcsi és 

társadalmi feltételeinek megteremtésében és biztosításában˝. Elsősorban az anyákat akarja 

                                                      
108 505. 135.840/XIV/1917. 
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megvédeni, mert így megmenthetik a csecsemőt is. A fő vezérlő gondolatnak a ,,bajok 

megelőzését˝ teszi meg, és a gondoskodás bármiféle különbségtétel nélkül minden anyára 

kiterjed. A cél megvalósítását négy pontban összefoglalt módon igyekszik majd elérni. 

Egyrészt képviseli az anya- és csecsemővédelmet a hatóságokkal szemben, hiányokat tár fel, 

törvénytervezeteket, beadványokat készít a számára, illetve sürgeti a szükséges intézkedések 

megtételét. Másrészt támogatja a témával összefüggő tudományos kérdések megoldását, 

valamint felkelti a szélesebb néprétegek érdeklődését iránta. Emellett anyagilag is segíteni 

fogja a szintén anya- és csecsemővédelemmel foglalkozó más szerveződéseket.  Harmadrészt 

mintaszerű intézményeket fog felállítani. Végül pedig a törvénytelene születések 

visszaszorítására fog törekedni, megteremtve a legális szülések anyagi, jogi, stb. hátterét. 

Ezen hosszú távú módok mellet végül számot ad a Szövetség azonnali intézkedési 

tervezetéről. Eszerint a már említett védőnőket képez ki, akik rendszeresen látogatni fogják a 

város összes anyáit és csecsemőjét, ellenőrizve azok ellátását, gondozását, higiénikus 

körülményeit. Továbbá a két éven aluli beteg csecsemők részére rendelőket létesítenek, ahol 

azok ingyenesen kaphatnak orvosi ellátást. Legvégül pedig a tejhiány leküzdésére speciális 

tejkonyhát állítanának fel, ahol az anyagilag megszoruló anyák ingyen juthatnának tejhez és 

tápszerhez  csecsemőik számára.113 

A debreceni szervezetre megalakulása után nem sokkal már nagyarányú működést fejtett ki az 

Erdélyből érkező, városon átvonuló illetve menedéket nyerő menekültek gyermekeiért. A 

vasútállomáson fürösztő kádakat állítottak fel, valamint tiszta fehérneművel és meleg alsó-

felső ruházattal látták el az arra rászoruló menekülte gyermekeket. 1916. szeptember 8. és 

október 10. között összesen 968 gyereket fürösztöttek meg, és 877-et láttak el ilyen módon 

tiszta és meleg ruházattal. Emellett részt vállaltak az ugyanitt felállított meneküld üdítő 

állomás munkájában, valamint 18 beteg és 94 elhagyott gyermeket utaltak be a 

gyermekmenhelyre, 42 nagyobbat pedig a Debreczeni Patronázs Egyesület otthonaiba.114 A 

város vezetése a belügyminiszter rendeletben lefektetett igényekhez híven anyagilag is 

támogatta a szervezetet, 1917-ben 4800 koronával.115 Ugyanebben az évben két tanfolyamot 

is rendetek védőnők kiképzésére.116 Ennek eredményeképpen négy csecsemővédőnő került 

kiképzésre és kezdett el tevékenykedni a Szövetség égisze alatt.117 Ilyen számban azonban 

elégtelennek bizonyultak, mivel Dr. Kenézy Gyula, a Bábaképezde igazgatója szerint legalább 
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minden kerületnek kell egy, tehát összesen hat védőnővel rendelkeznie. Továbbá az igényes 

tevékenységük miatt ezt a feladatot nem lehet mellékmunkaként végezni, és olyan fizetést kell 

kapniuk, amiből megélhetnek, azaz a javaslata szerint népiskolai tanítók bérezését kellene 

kapniuk valamint nyugdíjra jogosult tisztviselő állományba venni őket.. Emellett legalább 

négy napközi gyermekotthont kéne felállítani, ahogyan ingyenes ellátást nyújtó rendelő 

intézeteket volna szükséges létrehozni. Nagyban hangsúlyozza, hogy a csecsemőhalandóság 

egyik fő oka az, hogy a terhes anyák nehéz fizikai munkát kénytelenek végezni, ami főleg a 

terhesség végén tesz nagyon rosszat a magzatnak. Valamint ugyanezen munkakényszer 

következtében a szülés után nem tudják megfelelően nevelni, gondozni és táplálni a 

csecsemőket. Az általa közölt statisztika szerint ugyanis 100, csak emlőn keresztül táplált 

csecsemőből az élet első két hónapában meghal 34. Ugyanez az arány mesterséges táplálással, 

még ha az kevés figyelemmel is történik, lecsökken 26%-ra, odafigyeléssel pedig tovább 

redukálódik 18%-ra. Ugyan így a két hétig szoptatott, majd mesterségesen is táplált 

csecsemők között a halálozási ráta már csak 7%, az egy hónapnyi szoptatás után pedig 5%. A 

cél az lenne, hogy a várandós nőknek a terhességük utolsó két, illetve szülést követő két 

hónapban egyáltalán ne kelljen dolgozniuk, azaz hogy a magzatot veszélyeztető nehéz 

munkától mentesüljenek, valamint utána minden idejüket a gyermekeik táplálására 

fordíthassák. Kenézy ennek a megoldó kulcsát abban látja, hogy a betegsegélyező pénztárak 

az anyák fizetésének 75%-át fizessék ki arra a négy hónapnyi időtartamra.118 

Mint már szó volt róla, a csecsemők, ahogyan a betegek és idősek számára is, kiemelt 

fontosságú a tej. Ugyanakkor a háború kitörésével a tejtermelés is nagymértékben visszaesett 

az elvont munkaerő, valamint a takarmányok árának drágulása miatt. Ezen okok miatt a 

nemcsak hogy folyamatosan drágult a tej ára is, de Debrecenben is szabályos tejínségek 

léptek fel időről időre. A tiszti főorvos jelentéseiben többször felhívta a figyelmet erre, 

ahogyan a Gyermekmenhely ellenőre is, miszerint a tejhiány többek között a 

csecsemőhalandóságot is növeli.119 A szegény családok ugyanis egyáltalán nem tudnak 

hozzájutni, pedig a tej kiemelt fontosságú mind az egészséges, de főleg a megbetegedett 

csecsemők táplálásában. És miközben a tejtermelés folyamatosan csökken, Debrecennek a 

szükségletét még tovább növelik a városban gyógyított katonák, illetve az ide érkezett 

menekültek. Az erdélyi román betörés alkalmával a menekültek mellett ideiglenesen 

Debrecenbe költözött nagyszebeni helyőrségi kórháznak is naponta 200-300 liter tejre volt 
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még szüksége, hogy egy példát említsek.120 A város illetve a belügyminisztérium a hiány 

orvoslására többféle megoldással próbálkozott. Egyrészt a folyamatosan emelkedő árakat sok 

más termékhez hasonlóan rendeletileg maximalizálták. Így például 1915. áprilisában 

megtiltották, hogy bárki bárhol a teljes tejért 34, a lefölözöttért pedig 20 fillérnél többet kérjen 

literenként.121 Az árdrágulást jól szemlélteti, hogy 1917. november végétől már attól függően, 

hogy milyen módon vásárolják meg, 76 és 84 fillér között lett maximalizálva a literenkénti 

ár.122 Emellett felléptek a drágaság következményeként fellépett tejhamisítók ellen is.123 

Másrészt tejcsarnokokat állítottak fel, ahol kedvezményes hatósági áron árulták a tejet, 

aminek a biztosítására beszállítókkal kötöttek megállapodást. Nagyobb hatású volt az is, hogy 

a város vezetősége a főispán javaslatára saját tejgazdaságot állított fel más városok mintájára, 

valamint abba tejelő fajtájú teheneket és juhokat vásároltak. Így a Debreczeni Közlöny 1915. 

októberében arról közvetít, hogy 183 tehenet szereztek be a gazdaság számára, egy másik 

pedig 2000 juhról ír, és mindezzel már napi 1800 liter tejet tudnak termelni.124 Azonban ezek 

az intézkedések sem tudták teljesen kiküszöbölni a hiányt. Ezt példázza, hogy 1917. végén 

már csak tejigazolványért lehetett tejet kapni, és az csak bizonyos embereknek, és 

meghatározott mennyiségben járt. Eszerint a két éven aluliak és terhes anyának maximum két 

liter, a hét év alatti gyerekek és 70 év feletti öregek fél litert, ahogy a kórházak és 

szanatóriumok is a beteglétszámuk alapján maximum fél litert fejenként kaphatnak. A jóléti 

intézmények tagjainak pedig már csak naponta negyed liter, ahogyan a beteg gyerekek 

családtagjainak is ennyi jár, de egyetlen család sem kaphat összesen két liternél többet. A tejet 

felszolgáló illetve falhasználó üzemek, boltok pedig csak a legminimálisabb mértékben 

juthatnak hozzá.125 Külön panaszok érkeztek a kávézókra, ahol beszámolók szerint akár 

naponta ezer liter tejet is felhasználtak a kávékhoz, ráadásul mindezt nagyrészt felnőtt 

egészséges emberek vették igénybe.126 Ezért mint ahogy azt előbbi hirdetmény is tartalmazta, 

a város vezetősége is többször elhatározta, hogy elsősorban csak a csecsemők, öregek és 

betegek kaphatnak tejet.127 A tejellátást hátráltatta az is, hogy a városi tejgazdaságban 1916. 

október legvégén száj- és körömfájás lépett fel a tehenek között, amiért is csökkent a 
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127 HBML IV. B. 1405/a 22. k. Sajtókönyv. 1917. II. 263. 4. p. 
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termelés, valamint csak felforrázva lehetett árulni a tejet.128 A tejhiány csökkentésére tett 

intézkedés volt még az is, hogy 1917. végétől Debrecennek tejrekvirálási joga lett a környező 

települések, mint Egyek, Balmazújváros, Mikepéres, Vámospéres és Hajdusámson 

tejfölöslegét illetően.129 Azonban Balmazújváros kivételével, ahol napi 60 liter fölösleget 

találtak, mindegyik helyen nem hogy rekvirálható szükségtelen tej lett volna, hanem azok is 

hiánnyal küszködtek.130 Legvégül pedig 1918-ban már műtejjel is kísérleteztek a hiány 

enyhítése iránt.131 

3.3. Orvosok, gyógyszerészek és más egészségügyi személyek 

Az orvosok száma mindig az egyik legfontosabb tényező, amelyet figyelembe lehet venni 

akkor, amikor egy-egy ország vagy annak bármelyik településének az egészségügyi 

viszonyait vizsgáljuk. Debrecen orvosairól többféle forrás is a rendelkezésünkre áll. A HBML 

levéltár tiszti főorvosi hivatalának iratanyagában egyrészt külön törzskönyvek vannak az 

orvostudorok számával, névsorával és más adatokkal Orvostudorok törzskönyve kötetben.132 

Ebben azonban csak a ténylegesen Debrecenben lakó orvosok vannak felsorolva. Ugyanitt 

külön vannak csak a város főorvosairól szóló összesítések is.133 Emellett ugyan úgy a tiszti 

főorvosi hivatal iratai között találhatóak évekre lebontott statisztikai kimutatások, amelyek az 

orvosok és más egészségügyi személyzet adatain túl többek között a város kórházainak éves 

kimutatásait is tartalmazza.134 Továbbá a meglévő pár tiszti főorvosi jelentésben, az iratban, 

sajtókönyvben vagy a Debreczeni Közlönyben megmaradt polgármesteri jelentésekben is 

részletes információkat lehet találni Debrecen orvosairól, gyógyszerészeiről és más 

egészségügyi személyeiről. 

A magyar egészségügy alapkövének az 1876. évi XIV. törvénycikkelyt lehet tekinteni, amely 

szabályozta a hatósági orvosok státuszát, jogkörét és feladatait. E szerint az orvosok a helyi 

önkormányzatok alkalmazásában állnak, annak a vezetőinek alárendelve. Majd csak 1930-as 

évektől második felétől kerülnek állami alkalmazásba. A törvényhatóságokban működő 

                                                      
128 Debreczeni Közlöny. 1915-1916. HBML F34/1. 1916. XIII. évf. 36. f. 283. 
129 HBML IV. B. 1405/b 250. d. 1914. VII. 11. 24931/1917. tan. 
130 U. Ö. 26297/1917 tan. és 27137/1917. tan.  
131 HBML IV. B. 1405/a 23. k. Sajtókönyv. 1917-1918. 35. 4. p. 
132 I. Orvostudorok törzskönyve. HBML IV. B. 1408/a 40. d. 
133 III. Debreczen tj. város tiszti orvosainak törzskönyve. U. Ö. 
134 Tiszti főorvosi jelentések, kimutatások. 1898-1936. HBML IV. B. 1408/a 33. d. 
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orvosok közül a legmagasabban a tiszti főorvosok állnak, ők adják az önkormányzatot vezető 

polgármesterek egészségügyi szakkörét. Feladata az adott törvényhatóság egészségügyi 

viszonyainak vizsgálata és a fertőző betegségek kialakulása megelőzése, illetve azok 

megszüntetése, a különféle népbetegségek, alkoholizmus, a csecsemőhalandóság elleni 

küzdelem, illetve iskolák, kórházak, ipari üzemek, műhelyek, telephelyek, gyógyszertárak 

egészségügyi viszonyainak az ellenőrzése, mindez a törvényhatóság egész területén. A tiszti 

főorvosok hivataluknál fogva tagjai voltak az 1867. évi VI. törvénycikkely által létrehozott 

Közigazgatási Bizottságnak, amelynek havonta jelentéseket terjesztettek be a törvényhatóság 

egészségügyi és népesedési viszonyairól. Ez volt érvényes Debrecen mindenkori tiszti 

főorvosára is. A város egészségügyi személyzet feladatait részletesen az 1887-ben 

megalkotott ,,Debreczen szab. kir. város köztörvényhatóságának szervezeti szabályzata˝ 

fektette le. Eszerint a hatósági feladatokat a tiszti főorvos irányítása alatt 3 kerületi orvos, 3 

bába, a közkórházi teendőket pedig egy-egy kórházi fő- és alorvos látta el, az állatorvosi 

teendőket pedig 3 állatorvos egy segéd állatorvossal. A város kerületi orvosainak 

feladatkörébe tartozott Debrecen szegényeinek és cselédnépességének ingyenes gyógyítása, a 

dajkaságba adott gyermekek felügyelete, a himlőoltások beadása, a halottkémlelés elvégzése, 

a kéjnők rendszeres vizsgálata ugyan úgy, ahogyan a piacok és iskolák ellenőrzése. Munkájuk 

eredményeiről havonta, illetve negyedévente számoltak be a tiszti főorvosnak, aki az 

összegyűjtött jelentéseiket a polgármester elé terjesztette.135 Ezen szervezeti szabályzat 

közegészségügyi részében 1914. január elsejétől változás lépett életbe, amely a tiszti orvosok 

számát négyről hétre emelte fel a korábbi háromról. Ugyan így felemelkedett a  kerületi 

szülésznők létszáma is, a korábbi három helyett immáron tizennégy nőt alkalmaztak. További 

változás pedig még a városi vegyvizsgáló laboratóriuma a bakteriológiai vizsgálatok 

elvégzéséért a főorvosi hivatalba költözött.136 

1910-től kezdve a világháború kitörésig szépen nőtt a Debrecenben lévő orvosok száma. A 

XX. század második évtizedének első két évében 54 volt az orvostudorok száma a városban. 

1912-ben már három újról ad számot az összesítés, 1913-ban pedig újabb növekedés történt, 

amikor is már összesen 63 orvostudor élt Debrecenben. 1914-ben pedig 62 ugyanezen szám. 

Utóbbiak közül 59 volt polgári orvostudor, egy nyugalmazott katonai orvos, kettő pedig aktív 

katonai, de magángyakorlatot is vállaló orvos. A kimutatás közli azt is, hogy ők a Monarchia 

                                                      
135 Mervó Zoltánné: Debrecen város egészségügye a levéltári iratok tükrében. In: Hajdú-Bihar Megyei Levéltár 

Évkönyve. XII. 1985. 116. 
136 Főispán jelentése m. kir. miniszterelnöknek 1914. első feléről. HBML IV. B. 1406/b 178. d. II. 3/1914.-ben, 

szám, jelzet nincs. 
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melyik felében szerezték meg orvosi diplomájukat. Eszerint a 62 orvosból 53 Magyarország 

területén, 9 pedig Ausztriában végezte el a tanulmányait.137 

1914-ben név szerint Debrecenben élő orvos volt: Balkányi Endre (I. kerületi tiszti orvos), 

Balkányi Emil (VI. kerületi tiszti orvos), Barta Gyula, Báthory Sándor Gyula, Bereczesy 

Zoltán Sándor, Berényi István (V. kerületi tiszti orvos), Bihari Jenő (m. kir. ezredorvos), 

Borbély Imre (fogorvos), Brokész Győző ( nő- és gyerekorvos, M. Kir. Állami 

Gyermekmenhely egész. főorvosa), Bruckner Ernő (MÁV egészségügyi tanácsnok), Brunner 

Lajos (torok-, gége-, fül- és szemorvos), Burger Péter (szemorvos, városi trachoma orvos), 

Csíkos Sándor (kórház sebészeti osztály főorvosa), Czakó Zsigmond (nőorvos), Derekassy 

István (MÁV pályaorvos), Dobó Dezső, Engel Ignác (Bihar vármegyei tv. tiszti főorvos), Fáy 

Márk, Fehér Hermann (kerületi beteg pénztári orvos), Fischer Arthur Sámuel, Fráter Imre 

(kórházi igazgató), Gálbory Sámuel (bőr- és bujakór orvos), Gáspár Géza, Grosz Pál, Hahn 

Aladár (M. Kir. Állami Gyermekmenhely másodorvosa), Hajdu Lajos (fogorvos), Hajnal 

Dezső (fogorvos), Horvát Arthur, Horváth Károly, Hutiray József, Jósa Ödön, Kenézy Gyula 

(Bábaképezdei igazgató tanár, m. kir. udvari tanácsos Hajdu vármegyei tv. tiszti főorvos), 

Kenyeres Elek (MÁV pályaorvos), Kerekes Lipót (MÁV pályaorvos), Kiss Gyula (IV. 

kerületi tiszti orvos), Kovács László Sámuel (kórházi segédorvos), Láng Sándor (Láng 

szanatórium tulajdonosa), Langfelder Arthur (cs. és kir. ezredorvos), Legányi Gyula, Leitner 

Adolf, Liszt Nándor, Losonczy Álmos (Hajdu vármegyei tiszti főorvos), Moskovits Miksa 

(nőorvos), Nagel Zsigmond (fogorvos), Nagy Kálmán (Hajdu vármegyei járás orvos, MÁV 

pályaorvos), Rózsa Ignácz (nyáron karlsbaldi fürdőorvos), Rózsa Mór, Somogyi Zoltán 

(szemészeti osztály főorvosa, városi trachoma orvos), Strelinger Győző (nőorvos), Szalay 

Béla (II: kerületi tiszti orvos, városi vegyész), Szász Adolf (fogorvos), Széll Kálmán (VII. 

kerületi tiszti orvos), Szenes Zsigmond (gyermekorvos), Szotyori N. Kálmán, Szőllősi Béla, 

Schwartz Dávid (kórházi segédorvos), Trocsányi Béla (Református főiskola egészségügyi 

karának tanára, és annak kórházi orvosa), Tüdős Kálmán (városi tiszti főorvos), Ujfalussy 

József (Királyi tanácsos, nyugalmazott közkórházi igazgató főorvos), Varga Emil (II. kerületi 

tiszti orvos), Winkler Jenő (fogorvos), illetve az 1914-ben érkezett Tamássy Géza és Gyulai 

László.138 

Mint ebből is látható, a város tiszti főorvosa Tüdős Kálmán volt, az 1914. elejétől 

megváltozott rendszer szerint pedig az I. kerület tiszti orvosa Balkányi Ede, a II. Szalay Béla, 

a III. Varga Emil, a IV. Kiss Gyula, az V. Berényi István, a VI. Balkányi Emil, a VII kerületé 

                                                      
137 Statisztikai kimutatások 1910, 1911, 1912, 1913, és 1914. évről. HBML IV. B. 1408/a 33. d. 
138 I. Orvostudorok törzskönyve 1914. évben. HBML IV. B. 1408/a 40. d. 
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pedig Széll Kálmán. A halottkémlelés feladatát is a kerületi tiszti orvosok látták el. A háború 

kitörése miatt a debreceni 62 orvosból 1914-ben 28 lett behívatva katonai szolgálatra. A 

kerületi tiszti orvosok közül is kettőnek kellett bevonulnia, ahogyan a város két trachoma 

orvosából is egynek.139 

1915-ben már nagy hiány volt érzékelhető az orvosokból. Maradt a 62 debreceni orvos, 

azonban már 29 orvos volt katonai szolgálatra behívatva.140 Ebben az évben már érezhető volt 

emiatt az egészségügyi szolgálat nehézsége. A megmaradt orvosoknak gyakran két, sőt három 

társuk munkáját is magukra kellett vállalni a sajátjuk mellett. A hiányzó orvosok 

helyettesítése mellett a tiszti orvosoknak még a megfigyelő állomások kellett szolgálatot 

teljesíteniük, és mindehhez még jött a fogolytáborban kitört kolerajárvány is. Tüdős tiszti 

főorvos pl. a tiszti főorvosi teendői mellett az év elejétől augusztus 1-ig a megfigyelő állomás 

vezető főorvosa is volt, illetve egész éven át a vasútállomási betegnyugvó állomás 

parancsnoka, és ha ez még nem lenne bőven elég, a járványos megbetegedések miatt hosszú 

időn át nyitva maradó járványkórház felügyelete is rá maradt. Nem csoda, ha augusztus elején 

túlterheltség miatt lemondott a megfigyelő állomáson betöltött posztjáról. Mellette a hét 

kerületi tiszti orvosok közül hárman ugyan úgy a megfigyelő állomáson kellett hogy 

tevékenykedjenek, ketten pedig emiatt a saját kerületükön kívül egy másikat is kénytelen volt 

ellátni.141 A városi tanácshatározatot hozott a katonai szolgálat miatt távollevő, és így eredeti 

polgári orvosi teendőiket ellátni nem tudó orvosok fizetésének a befagyasztását, valamint 

hogy azokét, akik a katonai szolgálatuk mellet is el tudják látni, ugyan úgy továbbra is ki 

legyen utalva, mint például Gálbory Sámuelnek.142 A szintén katonai szolgálatot teljesítő 

Bruckner Ernő egészségügyi tanácsnok pedig a harctéren betegedett meg.143 

1916-ban a debreceni orvosok száma ugyan 64-re emelkedett, amelyből négy ideiglenes volt, 

de ez egyáltalán nem jelentette azt, hogy az orvoshiány valamit is enyhült volna. Az év során 

ketten, Cikor Sándor és Szalay Béla kerületi tiszti orvos elhalálozott. Az előző évihez képest 

még többen, 35-en teljesítettek katonai szolgálatot.144 Ehhez hasonlóan már a kerületi tiszti 

orvosok közül is többen, hárman voltak kénytelenek bevonulni, név szerint Kiss Gyula, 

Berényi István és Széll Kálmán. Az ő kerületeik intézése a társaikra maradt, ahogyan a súlyos 

orvoshiánnyal közkórházban is nekik kellett besegíteni, valamint a megint hosszan nyitva 

                                                      
139 Polgármesteri jelentés az 1914. évről (folyt.). In: Debreczeni Közlöny 1915-1916. F34/1. 1915. X. évf. 3. 

szám, melléklet az 1916.01..29.-i számhoz, 9-10. 
140 I. Orvostudorok törzskönyve 1915. évben. HBML IV. B. 1408/a 40. d. 
141 Polgármesteri jelentés az 1915. évről. In: Debreczeni Közlöny. 1915-1916. HBML F34/1. 1916. XIII. évf. 40. 

f. 372. 
142 HBML IV. B. 1405/b 249. d. 1914. VII. 11/c 19108/1915. tan. 
143 Debreczeni Szemle IV. évf. 1915. 26. sz. 2. 
144 I. Orvostudorok törzskönyve 1916. évben. HBML IV. B. 1408/a 40. d. 
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tartani kényszerült járványkórházban is dolgozniuk kellett. Ráadásul a kétszeres körzetek 

megfelelő ellátásához már nem volt elég a díj, amint a kerületek közötti utazás fedezésére 

kaptak a drágaság miatt.145 Kiss Gyulát augusztus 28.-i visszatértéig Gyulai László lett 

kinevezve IV. kerületi tiszti orvosnak.146 Széll Kálmán VII. kerületét pedig a VI. kerülete is 

ellátó Balkányi Emil lett megbízva.147 A VII. kerületi tiszti orvost pedig az éven Albániába 

vezényelték, ahol maláriásokat kellett gyógyítani, és a hosszú távolléte miatt az ő fizetését is 

befagyasztották.148 A városi állatorvosnak is dupla annyi munkát kellett ellátnia, mivel a társa 

is bevonulni kényszerült.149 

1917-ben az orvosok száma 63, és továbbra is fenn ált az orvoshiány, mivel már 36 orvos volt 

hadi szolgálatban.150 Az elhunyt Szalay Béla II. kerületét az eddig IV. kerületet felügyelő Kiss 

Gyula vette át.151 Szalay halálával a városi vegyészi tisztség is megüresedett, amire Verpár 

Frigyes egyetemi magán tanárt jelölték.152 Széll Kálmán pedig visszatért Albániából, és mivel 

Debrecenben rendelték katonai tevékenységre, újra elláthatta a tiszti orvosi teendőit 1916. 

decemberétől.153 Azonban 1917. szeptember elsejétől újra távoli szolgálatra hívták be, 

ahogyan Kiss Gyula is távol maradni kényszerült, a helyettesítésüket pedig Balkányi Emil és 

Balkényi Ede vette át.154 Novembertől pedig már a három katonai szolgálatot teljesítő tiszti 

orvos mellett egy betegség miatt esett ki, így összesen három orvos maradt csak a városnak.155 

A háború utolsó évében pedig már csak 61 az orvostudorok száma, amiből 31-en teljesítettek 

katonai szolgálatot.156 Az év végéről tudjuk, hogy mivel fül-, orr- és gége orvos hiányában a 

betegeket más városba kellett szállítani.157 Sajnos több információt nem sikerült találni az 

1918. év polgári orvosi viszonyairól. 

Az orvostudorok mellett ugyanazokban a forrásokban vannak adatok a többi egészségügyi 

személyekről is. 1910-ben a városi gyógyszerészek száma 22, 1911-ben 26, 1912-ben 28. 

Ezekből mindhárom évben 12 az olyan gyógyszerészek száma, akik önállóan vezetnek 

patikát, a többi gyógyszertárban alkalmazott okleveles segéd. Az ő számuk növekedett ezen 
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évek alatt. 1913-ban pedig amikor már csak 24 gyógyszerészt találunk, a segédek száma 

csökkent, a 12 önálló patikus megmaradt. Ezzel szemben amikor 1914-ben már 26-an vannak, 

ez két új önálló patikusnak köszönhető. 1915-re újból kettővel nőtt az önálló patikusok száma, 

16 az összes 26 gyógyszerészből. 1916-ban 23-ra lecsökken a számuk, de ez a segédek 

létszámcsökkenése okozta. 1917-ben a csökkenés tovább csökken, a 16 önálló patikusra 

mindössze csupán kettő segéd jutott, ezzel 18-ra redukálódott a debreceni okleveles 

gyógyszerészek száma.158 1918-ból már törzskönyvi adat nem maradt fenn, de más forrásból 

kiderül, hogy ebben az évben 17 gyógyszertár üzemel Debrecenben.159 A háború élénkítő 

hatással volt a debreceni gyógyszerészetekre, a katonaság, illetve a városban betegeket és 

sérülteket ápoló katonai kórházaknak nagy volt a gyógyszerigényük. A híres debreceni 

gyógyszerész, Rex Ferencnek 1908-tól volt önálló gyógyszerészete a városban, amit nagyobb 

helyiségbe költöztettek át, hogy ki tudják elégíteni a medicina iránti fokozott igényeket.160 

Ennek ellenére a háború végére a gyógyszerekből is hiány alakult ki  városban, a polgári 

kórházak mellett a katonai egészségügyi intézetekben is.161 

Az orvosok és gyógyszerészek mellett még adatok találhatóak a város okleveles bábáiról is a 

fentebb említett forrásokban. 1910-ben kereken száz a számuk, 1911-ben már 102, 1912-ben 

lecsökken 95-re hogy ezután 1913-ban már 104-re emelkedjen fel. 1914-ben 107 okleveles 

bába van a városban. Ugyanekkor a hatósági bábák száma 15. 1915-ben 103 a szülésznők 

létszáma, 1916-ban pedig már csak 93, 9 hatósági bábával. 1917-ben a számuk tovább 

csökkent, egészen 85-re,162 és a hatóságiaké is lemegy háromra.163 1918-ban a kalendárium 

lakcímeket is tartalmazó közreadásában pedig 86 okleveles debreceni szülésznőt lehet 

összeszámolni.164 Ekkor a hatósági bábák továbbra is csak hárman vannak.165 

Ezeket az adatok rávetíthetjük a növekvő lakosságszámra, amivel megkaphatjuk hogy egy 

orvosra, gyógyszerészre és bábára mennyi debreceni jut. 1910-ben a lakosság tehát 92.729 

volt, aminek alapján az 54 orvosból mindenkire jutott nagyjából 1717 lakos. Ha az 1914. évi 

lakosságszámot 100.000-re tesszük, akkor a 62 orvosi létszámmal egy orvostudorra 1774 

debreceni esik. 1916-ban a 102.264 lakosra vetítve a 64 orvost az eredmény 1597 nagyjából. 

                                                      
158 Statisztikai kimutatások 1910. évről - 1917. évről. HBML IV. B. 1408/a 33. d. 
159 Debreczeni Képes Kalendárium. XVIII. évf. 1918. 146. 
160 Rex-Kiss Béla: A gyógyszeripar kialakulása Debrecenben (1908-1948). In: Debreceni Szemle. 6. évf. 1998. 1. 

sz. 74-75. és Sztaricskai Ferenc: Gyógyszergyártás és kutatás Debrecenben. In: Debreceni Szemle 10. évf. 2002. 

2. sz. 291-293. 
161 HBML VIII. 804. 3. 515. 
162 Statisztikai kimutatások 1910. évről - 1917. évről. HBML IV. B. 1408/a 33. d. 
163 Debreczeni Képes Kalendárium. XVII. évf. 1917. 138. 
164 Debreczeni Képes Kalendárium. XVIII. évf. 1918. 147-148. 
165 U. Ö. 129. 
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Ha 1917-ben 105.000-res lakosságszámmal számolunk, 1666 körüli a kijövő szám. Végül 

pedig ha 1918-at 110.000-nek tekintjük, 1803 a végeredmény. Ugyanakkor a pontos kép 

megkapásához nem szabad elfelejteni a hadba hívás miatt kieső orvosok számát, amely 

alaposan ront ezeket az eredményeken. 1914-ben ezt figyelembe véve 34 orvos maradt a 

városban, amivel számolva a végeredmény már természetesen jóval rosszabb, 2727 

lakos/orvos. 1916-ban a 29 polgári foglalkozásában megmaradt orvost tekintve 3526 az 

eredmény már. 1917-ben pedig 27 még be nem hívott orvossal számolva a kapott szám 3888-

ra romlik le. Az utolsó évben pedig a megmaradt 30 polgári orvostudor mellett 3333 a 

végeredmény, azonban az 1918. orvosairól megmaradt adatok nem a legteljesebbek. 

Ha a gyógyszerészek ilyen eredményeikre akarjuk kiszámolni, akkor a fentihez hasonló 

években az eredmények: 1910-ben 4214, 1914-ben 3846, 1916-ban 4446, 1917-ben 5833, 

1918-ban pedig 6470 az egy okleveles gyógyszerészre eső lakosok száma. 

Ugyanezen módozat szerint az okleveles szülésznők eredményei: 1910-ben 927, 1914-ben 

934, 1916-ban 1099, 1917-ben 1235, végül pedig 1918-ban 1279 az egy bábára eső 

lakosságszám. 

Ezen számokból kitűnik, hogy a háború évei alatt szinte kivétel nélkül nagymértékben 

csökkent a debreceni embereket ellátható egészségügyi személyzet száma, főleg a behívások 

sújtotta orvosoké. Ez akkor is rontana a statisztikákon, ha a város népessége nem duzzadt 

volna fel a természetes szaporulatban beállt erőteljes roppanás ellenére a városba érkező sok 

beteg és sérült katonával, betelepülővel és különféle országrészekből érkező menekültekkel. 

A kapott eredmények  pedig nem igényelnek további fejtegetéseket arról, hogy belássuk, 

minden csak nem kedvezően hatóak Debrecen első világháborús évek alatti egészségügyi 

viszonyaira. 

3.4. Közművek: csatornázás, vízvezeték, köztisztaság 

A XIX. század utolsó évtizedeiben a fokozatos urbanizáció során kezdődtek el a 

magyarországi városok közművesítése is. Régi csatornahálózatokat újítottak fel, bővítettek 

vagy teljesen újakat fektettek le, emellett a nagyvárosok vízvezetékrendszereket építettek ki, 

mindezen munkálatokhoz pedig már modern építési anyagokat is felhasználhattak, mint 

amilyen a beton. Az említett század vége és az első világháború kirobbanása közötti 
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évtizedekben Debrecenben is nagyszabású munkálatok folytak a városközműveinek a 

kialakítására. 1908-ban például elfogadták a város csatornázási szabályrendeletét, amit 

követően 1911. december 15-én elkészült a város új csatornarendszere 1913. május 21.-re 

pedig annak a felülvizsgálata is befejeződött.166 Emellett miután 1891. végén először 

felmerült a gondolata, hosszas huzavona után 1912-re elkészült a város belterületét kiszolgáló 

vízvezeték hálózata is. Ennek a vizét eredetileg tizenkét, mintegy 160 méter mélyre fúrt, a 

város alatti vízrétegből vizet felszivattyúzó ártéri kút táplálta volna, azonban ezek közül négy 

nem teljesítette az építtető céggel kötött szerződésben foglalt teljesítményt, ezért nem kerültek 

átvételre. Az eredeti, 1900-ban készült tervek szerint ennyi kúttal lehetett biztosítani a város 

akkori napi 5000 m3 vízszükségletét. A vízvezeték mellé 1912-ben kezdődött el a mai álló 

víztorony építése. Ezt a Nagyerdőn kapott helyet, mivel ezáltal viszonylag közel helyezkedett 

el a szintén épülő orvosi egyetemhez illetve a közkórházhoz. A torony, amelybe eredetileg 

egy kilátó és egy kávézó is került volna, 1913. májusára épült fel, azonban a város 

ragaszkodására a téli fagykárok kiküszöbölése miatt a kupoláját rézborítással erősítették meg, 

amely miatt végül csak 1915. április 7-én kerülhetett tényleges üzembe helyezésére. 

Mindezek mellett még 1914-ben terve volt véve egy modern szennyvíztisztító telep 

kialakítása is, azonban a háború miatt erre jó sokáig nem került sor.167 

A háború évei alatt azonban szinte a kezdetektől a konfliktus végéig sorozatosan fennálló 

gondok voltak a kiépült vízvezeték- és csatornahálózattal. Már 1914. nyarán panaszok 

érkeztek arról, hogy nagy esőzéseknél a lezúduló vizet a csatornák képtelenek elvezetni, 

valamint hogy ilyenkor a vízvezeték vize is zavarossá váltak.168 A vízvezetékkel 1915-ben 

merültek fel az igazán nagy problémák. Sokszor előfordult, hogy egyszerűen semennyire sem 

volt víz benne, főleg a bekötött emeleti lakásokban nem folyt semmi a csapokból. A 

fogyasztásnak a nyári meleg sem tett jót, valamint az eredeti elképzeléssel szemben a 

nagyarányú por ellen az utaknak vízvezetéki vízzel való locsolását is erőteljesen korlátozni 

kellett, a főtéren kívül a Péterfia utcára, valamint a nagyerdei fasorra és parkra.169 A 

lakosságot a vízzel való takarékoskodásra hívták fel, amire válaszul terjedni kezdett az a 

vélekedés, hogy a vízvezeték elhúzódott, háború előtti tervezésében vétettek óriási hibákat. A 

vízhiány okainak a feltárására a városi tanács két debreceni szakértőt, Bacsó Pál és Debreceni 

Jenő gépészmérnököket bízta meg. Ők júniusban adták közre a vizsgálatuk eredményét. 

Ebben megállapították, hogy a terjedő hírekkel ellentétben nem a Debrecen alatti vízrétegek 

                                                      
166 Ölveti, 1995. 179-180. 
167 U. Ö. 168-174, 181. 
168 Debreczeni Szemle. 1914. III. évf. 26. sz. 5. 
169 A vízvezeték ügye. In: Debreczeni Közlöny. 1915-1916. HBML F34/1. 1915. XII. évf. 11. f. 6. 
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korábbi téves felmérése, és ezáltal a vízvezeték eredetileg elrontott tervezése a vízhiány 

forrása. Az eredeti tervezéssel a probléma csupán annyi, hogy akkor a napi vízfogyasztásnak 

megállapított 5000 m3, fejenként pedig 100-100 liter/óra alapjául a belváros akkori 50.000 

lakos száma lett megalkotva, azóta pedig az ő számuk jóval megnövekedett, aminek alapján a 

jelenés írásakor már inkább 7000-8000 m3 vízre van szükség naponta. Ráadásul a 

vízvezetéket ellátó kutak egyáltalán nem képesek a napi 5000 m3 vizet biztosítani 

összességében, csupán 4000 és 4200 körül. Ennek oka pedig a kutakban alkalmazott 

szivornya rendszer nem megfelelő teljesítménye és elhasználódása. A vízhiány 

megszüntetésére új kutak fúrását javasolják a meglévő XII., Zsigmondy kút mintájára, 

elektromos motor működtette szivattyúszerkezettel. További hiányosság, hogy a frissen 

bekapcsolt víztorony tárolókapacitása nem megfelelő, és mivel azt bővíteni már nem lehet, 

egy másikat is fel kell építeni, alsó hangon is 1000-1500 m3 befogadóképességgel. Végül 

pedig felhívják a figyelmet arra is, hogy a I. számú kútba talajvíz szivárog be.170 A 

szakvélemény ellen azonban többen felemelték a hangjukat, mire válaszul a városi vezetőség 

előbb országos szakértőket is felkért, majd a belügyminisztérium is felmérte a vízvezeték 

helyzetét. Utóbbi jelentése szerint a napi vízfolyam már csak 3200 m3 volt, és megoldásként 

összesen hat új, egyenként szivattyúzott kút beiktatását javasolta.171 A városi vezetőség 

elfogadta ez a javaslatot, és egyenlőre két új kút beállítását vette tervbe. 1916-ban azonban 

ebből semmi sem lett. Egyrészt a fúrásukra nem állt rendelkezésre elég munkaerő a behívások 

miatt, ezért hadifoglyokat alkalmaztak, akiknek azonban a teljesítménye nem volt megfelelő. 

Súlyosabb hátráltató tényező volt, hogy a kutakhoz szükséges berendezések is folyamatosan 

késtek, a szállító leghamarabb 1917. nyarára ígérte őket. Emiatt a vízvezeték teljesítménye, és 

az emiatti vízhiány továbbra is fennmaradt. Tovább rontotta a vízvezeték működését az is, 

hogy a katonai behívások miatt lecsökkent, és hozzá nem értő munkaerővel történt a 

működtetése a hálózatnak.172 Az 1917. február 5-én tartott közigazgatási bizottságon már a 

12.000 m3 vízről volt szó, mint a város napi szükséglete. A két új kút pedig a meglévő 3000 

m3 teljesítményt 5000 köbméternyivel fogja megnövelni. Azonban azok bekapcsolására a meg 

nem érkezett alkatrészek, csövek miatt belátható ideig nincs mód.173 Ezzel szemben a 

Debreczeni Közlönyben röviddel ezután megjelent cikk már a két új kút 5-6 napon belüli 

                                                      
170 A városi vízvezeték ügye. In: U. Ö. 15. f. 3-5. 
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hálózatba kapcsolásáról tudósít.174 Az egyik bekapcsolására végül sor is került, de pontos 

időpontot nem tudunk.175 1918-ban pedig belügyminiszteri jóváhagyással lett elhatározva a 

vízvezeték hálózat kibővítése, mintegy 15.000 korona ráfordítással kölcsönből.176 

A vízvezetéki problémákért azonban csak részben volt az ártéri kutak gyenge teljesítménye a 

felelős. Legalább ugyan ennyire volt a vízhiány forrása a katonaság. Nem csak hogy 

felduzzasztotta a város lakosságát, hanem a Debrecenben kialakított számos katonai kórház, a 

megfigyelő kórház és hadifogoly megfigyelő illetve tábor nagymértékben volt felelős a napi 

vízszükséglet magas számáért. Értelemszerűen a gyógyulás érdekében a gyakori fürösztés, 

mosás alapból sok vizet fogyasztott, ahogyan a megfigyelő állomásra érkezett hadifoglyokat 

is azonnal bő vízben megfürösztötték. A katonai vízfogyasztásra példa a burgundiai úti 

tartalékkórházról szóló kimutatás, ahol  200 betegével, 40 fős személyzetével, minderre főző 

konyhával valamint napi húsz fürösztéssel 372.000 liter vizet használtak el a kimutatás 

keletkezéséig. Ez 71 korona 42 fillér vízdíjnak felelt meg.177 1915. májusában a megfigyelő 

állomás napi vízfogyasztása csak önmagában volt 410,5 m3, majdnem ötöde a 3000 m3 napi 

vízhozamnak. Ekkor egy m3 víz ára tizenhat fillér volt, ami ugyan minden más felszámolás 

nélkül a tiszta kitermelési ár volt, de az egyrészt élén álló miniszteri biztos kérte, hogy a 

fontos egészségügyi és hazafias cél miatt, amit a megfigyelő állomás ellát, mérsékeljék le 

maximum tizenkettőre.178 Majdnem ugyanebből az időpontból részletes adat is rendelkezésre 

áll a megfigyelő állomás egyes kórházainak vízfogyasztásáról. Eszerint a régi Salétrom 

laktanyában kialakított kórház a kimutatás időpontjáig 1615 m3, a Ferencz Salvator barakk 

kórház 21.253 m3, az Auguszta szanatórium 33.128 m3, a DMKE internátusában berendezett 

13.580 m3, és végül a DMKE barakk kórház 4440 m3 vizet fogyasztott el. Ugyanebben a 

kimutatásban a városi vezetőség elutasítja a miniszteri biztos kérelmét a vízdíj árának 

mérséklése iránt.179 A katonai kórházak vízfogyasztásával nem csak a felhasznált 

mennyiséggel volt a probléma, hanem hogy az nagyon egyeletlenül oszlott meg. A városba 

érkező sebesült- és betegszállító vonatok naponta lehet hogy csak száz, de valamikor 

ezerötszáz katonát is hozhattak, akiknek az azonnali megfürösztése óriási terhet rótt abban az 

időpontban a csatornahálózatra. Egy-egy ilyen után gyakran előfordult, hogy a nagyerdei 

víztorony teljesen kiürült, és csak az éjszaka folyamán sikerült újra visszatölteni bele a vizet. 

A meleg időjárás beálltával pedig már ez sem volt lehetséges az éjjel szintén mutatkozó 
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nagyobb vízhasználat miatt, aminek okán a víztorony feltöltésére pár éjjel el kellett zárni a 

vízcsapokat.180 A város főmérnöke, Aczél Géza tudósítsa szerint a városi katona kórházak 

naponta áltagban legalább 600 m3 vizet fogyasztanak, igen rövid idő alatt.181 Ahogy láthattuk, 

a vízvezeték hozamában 1917-ig nem állt be javulás, ahogyan a kórházak nagy fogyasztása is 

megmaradt. Ezért is az említett évben a városi vezetőség arra kérte a katonaságot, hogy a 

vízvezetékből származó vizet csak ivásra használják fel, mosásra és mosdatásra más forrásból 

származót.182 

A hadsereg azonban nem csak a vízfogyasztás nagymértékű növelésével járult hozzá a város 

közműveinek túlterheléséhez. A katonai kórházak egyrészt rengeteg szemetet és fertőzött, 

elhasznált anyagot termeltek, másrészt ahogyan az első fejezetben is meg lett említve, az 

egész Monarchiában sok panasz érkezett a katonák és a hadseregben alkalmazott önkéntes 

ápolók valamint más egészségügyi segédszemélyzet fegyelmére, jellemére, és higiénikus 

felelőtlenségére. Ez pedig ugyan így jellemző volt rájuk Debrecenben is. 1917. elején például 

az I. számú tartalékkórház jelentette a városi vezetőségnek, hogy a kórháznak igénybe vett 

békebeli közös csapatkórház épületének, azaz a kórház II. osztályának a kútja paratífusszal 

fertőződött meg, ezért azt nem lehet használni. És mivel annak ellenére hogy a katonaság 

használta, az még továbbra is a város tulajdonát képezte, ezért az volt köteles a 

megtisztításáról, valamint addig a tiszta víz más forrásból való biztosítására. A kutat 

megvizsgáló vízfelügyelő mérnök jelentésében megerősítette ugyan a kút tífuszos 

fertőzöttségét, azonban rámutatott arra hogy a beszennyeződés a katonaság hibájából történt. 

Ugyanis habár a kút a bele szivárgó talajvíztől fertőződött meg, a talajvíz ezen behatolása nem 

okozhatott volna gondot mivel a kút fel van szerelve egy szivattyúval az aknájában, amivel a 

beszivárgó vizet el lehet távolítani. A katonaság azonban nem használta ezt, aminek 

következtében a beszivárgó víz egyre jobban meggyűlt abban. A mérnök szemléjekor is már 

méteres kiterjedésű, feltehetőleg több hete poshadó víz állt az aknában, kitűnő táptalajt 

biztosítva a víz útján fertőző betegségeknek. Ezt az is megerősíti, hogy mivel a kórház 

körzetében lakók is használnak magán kutakat a víznyerésre és azoknál nem fordult még soha 

sem elő a víz ilyen irányú megfertőződése, ahogyan magának a kórház kútjával sem a 

múltban, csak is az állni hagyott beszivárgó víz okozhatta a tífuszt. És mivel ezek miatt a 
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katonaság volt a felelős a kialakult helyzetért, őket terhelte volna a kitisztítás feladata, 

azonban mégis a város intézkedett hamarabb a kút rendbe hozataláért.183 

A katonaság felelőtlenségére arról amikor tisztaságról és higiéniáról van szó, több példa is 

előfordult a városban. Például panasz érkezett a minden előzetes értesítés nélkül több 

református iskolát elfoglaló 36. ezred viselkedésére is, mivel egyrészt a lefoglalt 

tanintézmények berendezéseit durván kitették a szabad ég alá, kitéve az időjárásnak, 

eldugították az árnyékszékeket, az udvarokban pedig nagy szeméthalmokat halmoztak fel.184 

Ugyan ezen cseh katonákra később is érkezett hasonló panasz, miszerint az udvaron szemete 

halmoznak fel, és undorítóan használják a lefoglalt iskolák árnyékszékeit.185 Lehet még 

példának hozni azt az esetet, amikor 1916-ban egy kórházi segédorvos egy koleragyanús 

embert nem azonnal a kórházba küldött, hanem a rendőr főkapitányságra, kitéve ezzel a várost 

a fertőzés veszélyének. Később kiderült, hogy nem is volt orvos, nem kapott kiképzést, 

csupán a felgyógyulása után a kórházban maradt segíteni, lógva a harctérre való 

visszatéréstől.186 

Azonban még ezeknél sokkal durvább esetek is előfordultak. A már említett burgundiai úti, 

ipariskolában berendezett katonai kórház ápolószemélyzete olyan hanyagságról tett 

bizonyságot, ami alapvetően megkérdőjelezi a szakmai felelősségüket és tudásukat. A kórház 

vízfogyasztását megvizsgáló mérnök megállapítása szerint egyrészt a vízhiány ellenére 

hanyagul nyitva hagyják a csapokat, nem megfelelő használattal rongálják a latrinákat, és a 

hibákat egyáltalán nem jelentik be, amik idővel egyre nagyobbak lesznek így. Ennél azonban 

sokkal súlyosabb, hogy a szemetet, elhasznált kötszereket, egész ruhadarabokat, sőt ami 

mindezeknél is kommentálhatatlanul rosszabb, amputált testrészeket is a toaletteken húznak le 

illetve a csatornákba dobnak. Ezáltal folyamatos dugulásokat idéznek elő: 1915. január 14-én, 

15-én, 16-án, 23-án, február 17-én, április 7-én és 17-én kellett a városi szerveknek 

kivonulniuk a csatorna kitisztítására hogy csak pár esetet említsünk.187 Az pedig nehezen 

felfogható, hogy az egészségügyi személyzet milyen szakmai tudással és trehánysággal 

rendelkezett, aminek következtében levágott testrészeket is a csatornában próbáljanak meg 

eltüntetni, nem gondolva az egészségügyi kockázatokra. 

Ehhez hasonlóan komoly veszélyt jelentett a városi téglagyárban felállított megfigyelő 

hadifogolytábor is. Ez ugyanis közel helyezkedett el a vízvezeték víznyerő telepéhez, ezáltal 

                                                      
183 HBML IV. B. 1405/b 249. d. VII. 11/c/1914. 1540/1917. és 1662/1917. tan. 
184 HBML IV. B. 1405/b 252. d. VII. 11/1914. 12582/1915. tan. 
185 U. Ö. VII. 11/1914. 11243/1915. tan. 
186 HBML IV. B. 1405/b 180. d. II. BG. 1./1916. 2884/1916. tan. 
187 HBML IV. B. 1405/b 247. d. VII. 11/a/1914. 23211/1915. tan. 
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fennállt a veszélye annak, hogy a táborból valamilyen módon fertőzés került az egyik ártéri 

kútba. Amikor pedig 1915. nyarán kitört a foglyok között a kolerajárvány, rengeteget 

elragadva közülük, valós volt a veszély hogy a vízzel terjedő kolera bekerülhet a 

vízvezetékbe. A víznyerő telepen az egyik gépész felesége elkapta a kórt, és a kórházba 

szállítása után pár órával meg is halt. Ezért a víznyerő telepen élő családját azonnal a 

megfigyelő kórházba vitték, a lakásukat és egyéb létesítményeket pedig szigorúan 

fertőtlenítették. A víztelepet pedig zár alá helyezték, valamint mintákat vettek a vízből 

vizsgálatra. Ezen intézkedések eredményeként végül sikerült megakadályozni, hogy a fertőzés 

bejusson a vízvezeték hálózatába, amin keresztül tömeges mértékben betegíthette volna meg a 

lakosságot.188 Mindezek után nem csoda, hogy a városi vezetőség elutasította a katonaság 

tervét a tábor kibővítéséről, valamint kérte annak a víztelep közeléből való elköltöztetését.189 

A kolerával egy időpontban ment a huzavona a városi tanács és a katonaság között az 

egészségügyi kockázatott jelentő, Dohánygyár előtt felhalmozott harctéri anyagokat illetően. 

A frontról elhasznált, fertőzöttséggel veszélyeztető anyagokat, valamint lenyúzott állatbőröket 

hoztak, amelyeket itt válogattak, osztályoztak és raktak a közelben leégett Erzsébet malom 

még fennálló raktáraiba. Ez nem elég hogy förtelmes bűzt árasztott amelytől a dohánygyár 

több munkása is hányingert kapott, de bármikor azzal a veszéllyel fenyegetett, hogy 

melegágya lesz különféle betegségeknek, mint amilyen az akkor a fogolytáborban dühöngő 

kolera, hiszen nem fertőtlenítették az anyagokat. A rendőrfőkapitány, a tiszti főorvos és maga 

a tanács is többször kérte az állomásparancsnokságot az anyagok mihamarabbi elszállítására. 

Az állomás főnök azonban nem teljesítette a kérést, mivel szerinte a legnagyobb alapossággal 

és fertőtlenítéssel kezelik a harctéri anyagokat, amit jól példáz az a tény, hogy eddig még egy 

katona sem betegedett meg a veszélyes bőröket válogatók közül. A város azonban nem hagyta 

ennyiben az ügyet, és a katonai parancsnokság felső köreihez fordult, aminek 

eredményeképpen az osztályozó állomást a fél kilométerre arrébb lévő mészhomokkői 

téglagyárba helyezték át, ott fertőtlenítve a harctéri anyagokat mielőtt egy külön raktárba 

helyezték azokat.190 A katonai állomásfőnök nem csak ebben az ügyben nem volt különösen 

nagyobb érzékiséggel a város kívánságára és egészségügyére. Ugyan ilyen hosszú iratváltás 

történt az ügyben is, amikor a városba tömegével érkező orosz hadifoglyokat a megfigyelő 

táborba a város belterületén, egyenesen főútján gyalog masíroztatták keresztül, valószínűleg a 

                                                      
188 Polgármester jelentése az 1915. évről. In: Debreczeni Közlöny. 1915-1916. HBML F34/1. 1916. XIII. évf. 40. 

f. 379-380. 
189 HBML IV. B. 1405/a 18. k. Sajtókönyv. 1915. I. 148. 9. p. és 151. 15. p. 
190 HBML IV. B. 1405/a 247. d. VII. 11/a/1914. 7917/1915. tan, 8198/1915. tan, 11492/1915. rendfk. és U. Ö. 

252. d. VII. 11/1914. 1915. évi 12051/1915. tan, 12285/1915. tan, 12499/1915. tan, 12537/1915. rendfk. 

17712/1915. rendfk, 12627/1915. tan és 12914/1915. tan. 
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lakosság háborús moráljának a növelésére. Mivel sokuk beteg lehetett, ez is hatalmas 

egészségügyi kockázatokkal járt. Ebben az ügyben azonban a tanács nem tudott változást 

elérni a miniszteri biztos közbenjárásával sem.191 

Ezekhez hasonló ügy volt még 1914. őszén, a harctérről az ország belsejébe fokozatosan 

terjedő kolera időszakában is. Debrecen állomásán, mint az egyik megfigyelő állomás, több 

ezer menekült és katona fordult meg, akik közül többen már betegek voltak vagy fertőzött 

vidékekről érkeztek. A pályaudvar tisztaságát ugyanakkor nem biztosították a MÁV emberei, 

és a fertőző járványok megakadályozásával valamint elhárításával megbízott 

rendőrfőkapitány ott szanaszét heverő szemetet, hányadékot, és a sínek között bűzlő ürüléket 

talált. Miután a felszólítására sem tettek a vasútállomás illetékesei semmit sem a tisztaság 

visszaállítására, a városi vezetőség feljelentette a MÁV állomásfőnökséget a 

belügyminisztériumnál, amelyből szintén hosszú bonyodalom keletkezett, ide-oda hárítva a 

felelősségeket és hatásköröket.192 

A katonaságtól elválva még meg kell említeni, hogy amíg a belvárosban a vízvezeték alul 

teljesítése okozott gondokat, a kültéri területeken még rosszabb volt a víz helyzete. Ezeken a 

helyeken a közművesítés még nem lett kivitelezve, és a lakosság a saját vízigényét magán 

kutakból fedezte. Ezek azonban alacsony mélységűek voltak, aminek következtében a talajvíz 

könnyen beléjük szivároghatott.193 Ez pedig oda vezetett, hogy nagy esőzések után a 

megmaradó pocsolyák és elöntött utak több napig álló, megposhadó vize, amely gyakran 

trágyalével is keveredett,  a kutakba jutott. Az ezáltal beszennyezett vizek pedig melegágyai 

voltak a betegségeknek, mint a hasi hagymázak/tífusznak, amely évről évre rendre fellépett 

ezeken a helyeken ezen okok miatt, amint az kitűnik a tiszti főorvosi és polgármesteri 

jelentésekből. 1916. márciusában például ezek miatt körülbelül 30.000 külterületi lakos volt 

tiszta ivóvíz nélkül a nagy esőzés következtében, kitéve a bemocskolódott kutjaik vizének.194  

Hasonló gondokat okozott több helyen is a trágya. Például a Diószegi út egy részén az ott lévő 

sertéstelepről az úttestre kihajtott disznók miatt folyamatosan trágyával és trágyalével volt 

borítva, amely hosszan megmaradó, bűzlő és fertőző pocsolyákat képzett. a Köztisztasági 

vállalat a bejelentés után ezeket felszámolták, a csatorna itteni szakaszát kitisztították, és az 

úttestet mésztejjel fertőtlenítették.195 A Vállalat feladata volt a fertőtlenítések, tisztogatások, 

pöcegödör kiürítések, szemétkihordás, trágyaelszállítás és latrina ürítések véghezvitele. 

                                                      
191 HBML IV. B. 1405/b 253. d. VII. 11/1914. 5424/1915. tan, 5617/1915. tan. 8163/1915. tan, 9652/1915. tan 

valamint 250. d. VII. 11/1914. 1916. évi 4704/1916. 
192 HBML IV. B. 1405/b 227. d. IV. 30/1914. fond tartalma 
193 U. Ö. IV. A8/1915. 1072/1915. tan.  
194 Városi közigazgatás. In: Debreceni Közlöny. 1915-1916. HBML F34/1. 1916. XIII. évf. 15. f. 108. 
195 HBML IV. B. 1405/b 252. d. VII. 11/1914. 1915. évi 11683/1915. tan és 14069/1915. tan. 



- 53 - 

 

Utóbbi miatt panaszt is kapott, mert azt nappal szállították el, többször pedig egyenesen a 

főutcán keresztül.196 

Mindezek alapján megállapítható, hogy bár a háború kitörésekor Debrecen már rendelkezett 

kiépített közüzemi hálózattal, azt azonban nagyon nagy mértékben megterhelték a konfliktus 

hatásai. A kórházak és a hadifogoly tábor rengeteg vizet fogyasztott, a fellépett vízhiányon 

pedig a háborús viszonyok miatt csak nagyon nehezen lehetett javítani. A tiszta ivóvízhez 

jutás pedig az egyik legfontosabb feltétele az egészség megőrzésének, amit jól mutatott hogy 

a külterületek lakói mennyire ki voltak téve a magán kútjaik okozta, vízlapú betegségeknek. A 

katonaság és némely egészségügyi személyzete pedig az országos átlag szerint viselkedett 

többször is, nem lévén figyelemmel a város igényeire és közegészségének megőrzésére. 

3.5. Egészségügyi intézmények és temetők 

1913-ban Debrecenben összesen tíz kisebb-nagyobb egészségügyi intézménnyel rendelkezett: 

az 1893-ban a mai Bem téren felépült közkórház, a Tanítói Árvaház kórháza (mai Atommag 

kutató intézet), a M. Kir. Áll. Bábaképezde intézménye (Wesselényi tér), a Református 

Főiskola kórháza, a magánkézben lévő Láng szanatórium, a városi törvényszék fogdájának 

ápolószobája, illetve a csak ideiglenesen működő járványkórház. Emellett pedig még társult 

két katonai intézmény: a régebbi közös hadseregbeli csapatkórház és az 1896-ban elkészült 

honvéd csapatkórház.197 További volt még a Böszörményi úton helyet foglaló ún. zsidó 

kórház. 1914. nyarán pedig megnyitott a Nagyerdőn felépített Auguszta tüdőszanatórium, 

amelyre nagy szükség volt a városnak mivel a különféle tüdőbetegségek, mint amilyen a 

tüdővész eseteinek a száma évről évre magasan mozgott. Pár hét működés után azonban a 

háború kitörésekor a szanatóriumot átadták a katonaságnak, miután  abban csak nagyon kevés 

polgári egyént vettek fel ápolásra. Mint ahogyan az első fejezetben már említve volt, a 

konfliktus első hónapjaiban is már óriási veszteségeket szenvedtek a Monarchia csapatai, 

valamint sokkal több sebesült és beteg katonát voltak kénytelenek fogadni a különféle 

kórházak, mint amennyire előzetesen felkészültek. Ez volt a helyzet Debrecenben is, ahol már 

                                                      
196 HBML IV. B. 1405/a 18. k. Sajtókönyv 1915. I. 188. 1. p., illetve Dr. Szűcs Ernő - Varga Júlia - Majoros 

László: Az orosz hadifogolytemető Debrecenben. In: Csákvári Sándor (szerk.): Orosz hadifoglyok temetője 

Debrecenben. Debrecen, MH 5. Bocskai István Lövészdandár Könyvtára, 2015.63-69. 
197 Statisztikai kimutatások 1913. évről. HBML IV. B. 1408/a 33. d. 
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augusztus végére elfogytak a szabad kórházi ágyak a harci betegeknek és sérülteknek 

előkészített intézményekben. A további tömegesen várható beteg katonák érkezése miatt ezért 

folyamatosan kerültek átvételre civil egészségügyi intézmények, lettek kibővítve a már 

meglévőek, ahogyan újak is épültek. A kapacitást növelték ezek mellett az önkéntes 

felajánlások is. Legutóbbira jó példa a Borczay (?) Istvánné valamint hét úrnő társa által egy 

Simonfy utcai bérházban berendezett mindössze néhány ágyas tiszti ápolda.198 Az árvaház 

ugyan így 120 ágyat rendezett be az épületében vörös kereszt kórháznak (Vörös Kereszt 

Egylet Simonyi-úti kórháza).199 Hasonló célra lett átvéve többek között a már említett zsidó 

kórház, a Bábaképezde és az Auguszta szanatórium is. Kórház került kialakításra a 

Református Kollégium és internátus termeiben, a Piarista Gimnáziumban (Szent Anna út), 

Reáliskolában (Hatvan utca)200, Fémipari iskolában (Széchenyi út vége), a DMKE (Dél-

magyarországi Közművelődési Egyesület) internátusában és barakkjában (Bocskai tér), a 

vízfogyasztásnál már említett Burgundiai úti ipariskolában, a Diakonisszában (Ispotány-

telep), ahogy a Pallagi Gazdasági Akadémián is. Emellett újra használatba lett véve illetve 

kialakítva a Régi Csapatkórház (Gázgyár mellett), a közelében lévő Gillányi laktanya, ahogy 

a Salétrom laktanya is (Ispotály-lapos). A vasútállomáson is kialakításra került egy 

betegnyugvó állomás. Továbbá új barakk kórházak épültek a Nyulason meglévő régiek mellé 

is. Ezek mellett természetesen rendelkezésre álltak a már említett, meglévő két csapatkórház, 

a közkórház, valamint a végül szegényházban berendezett járványkórház (Nagyhegyesi út) is. 

Ugyan ide lehet még sorolni a kórházi kezelésre már nem szoruló, de még harctéri szolgálatra 

fel nem épült katonáknak a betiltott magánápolás helyett készült Lábadozó osztagok épületét 

a Pavilon laktanya előtt, illetve a nyulasi barakkoknál, ahogy az elsőként az Arany Bikában 

berendezett Katona Otthont, illetve az 1916. április 10-én megnyitott, összesen nyolcvan 

sérültet foglalkoztató Gazdasági Rokkant iskola is, a szegényház-járványkórház mellett.201 

Ezekhez társult még később az Érmihályfalvi Vörös Kereszt kórház és a Hajdúböszörményi 

Kisegítő Vörös Kereszt kórház is.202 A városban levő egészségügyi intézetek számát növelte 

még a máshonnan  ideiglenesen ide települt kórházak is, mint amilyen a már szintén említett 

                                                      
198 HBML IV. B. 1405/b 247. d. VII. 11/g/1914. 21111/1914. tan. 
199 U. Ö. 19645/1914. tan. 
200 Oláh Gábor: Naplók. Debrecen, Debreceni Egyetem Kossuth Egyetemi Kiadó, 2002. II. kötet, II.6. 1915. 
201 Dr. Szűcs - Varga - Majoros, 2015. 60-61. illetve a könyv melléklete, továbbá Csákvári Sándor - 

Martinkovics Katalin: A nagy háború hadisírjai Debrecenben. In: Püski Levente - Kerepeszki Róbert (szerk.): A 

„Nagy Háború" és emlékezete. Debrecen, Debreceni Egyetem Történelmi Intézet 2005. 209-211., illetve A 

Debreceni Gazdasági Rokkantiskola keletkezése és szervezete. In: Debreczeni Közlöny.1915-1916. HBML 

F34/1. 1916. XIII. évf. 45. f. 424-426., valamint HBML IV. B. 1405/b 247. d. VII. 11/a/1914. 474/1915. tan. 
202 HBML VIII. 804. 2. 439. 
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nagyszebeni helyőrségi kórház volt 1916.-ban, amely többek között a siketnéma intézetben 

nyert elhelyezést.203 

Továbbá a legvégére hagytam a felsorolásnak a közkórház által a Péterfia út 76. szám alatti 

tornacsarnokban kialakított Vörös Kereszt kisegítő kórházat. A háború kirobbanása előtt a 

Vörös Kereszt Egyletnek a különböző települések ajánlatokat tettek arról, hogy egy kitörő 

konfliktus esetén mivel járulnának hozzá a beteg és sebesül katonák ápolásához. Debrecen 

még 1911-ben felajánlotta, hogy ágyakat rendez be 50 sebesült és 24 beteg katona ápolására. 

Közülük az előbbiek a közkórházban kaphattak helyet, az utóbbiak számára pedig eredetileg a 

Gillányi laktanyát ajánlották. Abban azonban augusztusban kisegítő kórházat rendeztek be, 

ezért a város új helyet voltak kénytelen keresni. A választás a Péterfia út 76. szám alatt lévő 

tornacsarnokra esett amely közelebb is esett a közkórházhoz mint a város túloldalán lévő 

laktanya. Ebben a kórtermen kívül egy műtőt, valamint egy szobát is be kívántak rendezni az 

ápoló személyzet számára. A felszerelés, így kötszerek valamint a 24 ágyat a közkórház és a 

járványkórház fölösleges készleteiből lett biztosítva. Emellett még be kellett kapcsolni 

csarnokot a vízvezetékrendszerbe is. A városra nehezedő betegszállítmányok okozta nagy 

kényszer jól jelzi, hogy még sokkal az átadás előtt, augusztus 15-én már nyolc beteg katonát 

ápoltak az épületben. Erre az volt a magyarázat, hogy a városi vezetőségtől függetlenül a 3. 

honvéd gyalogezred már tíz ágyas gyengélkedőt állított fel, és ideiglenesen hátrahagyták az 

ágyaikat, rajtuk a nyolc beteggel. 25-re azonban távoztak, és annak ellenére, hogy csak aznap 

kezdték el a vízvezeték bekötését, már 28.-ra átvehetőnek ígérték a csarnokot. A tiszti főorvos 

azonban az átadást végül 31.-re halasztotta, mivel nem fejeződtek még be a berendezési 

munkálatok. Ugyan ő vállalta el ideiglenesen a kórház vezetését is az eredetileg megbízott 

Balkányi Ede kerületi tiszti orvos helyett. A megnyitásra végül csak szeptember 2.-án került 

sor. Október 18.-ig már 49 katonát láttak el benne. Ezután pár napig üresek voltak az ágyak, 

hogy utána hirtelen a 24 helyes kórházban 69 katonát kelljen elhelyezni. A rengeteg sebesült 

és beteg miatt pedig az eredeti tervekkel ellentétben hosszabb távon is fenn kellett tartani ezt a 

kisegítő kórházat.204 

Az első fejezetben már szó volt arról, hogy 1914 őszén a nagy sebesültlétszám, valamint a 

frontok felől érkező menekültek, beteg és sérült katonák továbbá hadifoglyok által fertőző 

betegségek mint amilyen a kolera jutottak be a hátországba. Ennek a megakadályozására 

                                                      
203 HBML IV. B. 1405/b 248. d. VII. 11/1914. Katonaság, 3327/1917. 
204 HBML IV. B. 1405/b 247. d. VII. 11/g/1914. 17481/1914. tan, 17981/1914. tan, 18471/1914. tan, 
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létesültek a megfigyelő állomások 14 városban, köztük Debrecenben.205 Ezek élén a katonai 

állomásfőnök mellett belügyminiszternek alárendelt miniszteri biztosok álltak, osztozva az 

ellenőrzés feladatával. A fentebb felsorolt majdnem összes kórházi intézményt ezen 

állomásba osztották be, köztük a járványkórházat és a közkórház egy részlegét is, utóbbiból 

110 ágyat. Minderről ráadásul a közkórház vezetőségét hivatalosan nem is értesítették. A 

megfigyelő állomáson a beérkező katonákat mint már az első fejezet megfelelő részénél szó 

volt róla, öt napnyi megfigyelés alá vették. Összesen a debreceninek 1931 ágya állt a 

sebesültszállító vonatokon érkező katonák rendelkezésére, és ideiglenesen a harci 

cselekmények miatt 1914. decemberében pár hétre a munkácsi megfigyelő állomás is 

Debrecenbe költözött.206 Az intézmény beváltotta a hozzá fűzött reményeket, és a városba 

érkező sok beteg ellenére sikerült elejét venni annak, hogy bármilyen fertőző betegség a 

katonákról a lakosságra terjedjen át. A harci cselekmények alakulása miatt 1915. tavaszán 

megkezdődtek az állomások felszámolásai és átalakításai. A megfigyelő állomásokról szóló 

tanulmányában Kiss ugyan a debreceni állomás megszűntét 1915. április 6.-ára teszi, azonban 

a HBML levéltárban talált irat alapján, amelyet az állomásfőnök küldött a városi tanácsnak, a 

debreceni megfigyelő állomás csak április 10.-én szűnt meg.207 A közkórház igénybe vett 

osztálya valamint a járványkórház pedig csak augusztusban került vissza a városhoz. A 

megszüntetéssel a megfigyelő állomás tartalékkórházzá alakult át. Debrecenben két ilyen 

intézményre különült el, az első- illetve a második számú tartalékkórházzá. Az első számú 

tartalékkórház hat osztállyal rendelkezett, amelyek sorrendben a böszörményi úti honvéd 

csapatkórházban 158 ággyal, a kishegyesi úti közös csapatkórházban 187 férőhellyel, a 

DMKE internátusában 402 kapacitással, a hatvan utcai reáliskola 220 ággyal, a burgundiai úti 

iskola 217 befogadóképességgel, a régi csapatkórház pedig 308 hellyel, 1917. októberi adatok 

alapján. Továbbá még hozzá tartozott a simonyi úti árvaház Vörös Kereszt kórháza 120, a 

Hajdúböszörményi Vörös Kereszt Kisegítő kórház 200, az Érmihályfalvi Vörös Kereszt 

kórház 150 ággyal, végül pedig az Auguszta Szanatórium 256 férőhellyel.208 A második 

számú tartalékkórház az elsővel ellentétben barakk kórház volt, és ide kerültek elhelyezésre a 

fertőző betegséget elkapó, tünet gyanús, valamint az előbbiekkel érintkezett emberek. 

Összesen 32 barakkból állt, ami négy osztályra volt felosztva: többek között volt egy intenzív, 

egy fertőző és külön malária osztálya is. Emellett kisebb barakkok voltak még a tisztek és az 

ápolószemélyzet számára is, illetve sebészeti szobát is magába foglalt. Az összes ágy szám 

                                                      
205 U. Ö. 21295/1914. tan. 
206 Kiss, Megfigyelőállomások, 71-73. 
207 HBML IV. B. 1405/b 251. d. VII. 11/1914. 7165/1915. tan. 
208 HBML VIII. 804. 2.  levéltári szám nélkül, kimutatás fölött No. 4117. 



- 57 - 

 

1917. márciusában 4528 volt.209 Továbbá a második tartalékkórház 1915. elején felvette a 

Ferenc Salvator nevet, miután a főherceg látogatást tett benne. A háború alatt ezekben a 

katonai kórházakba összesen 37.764 sebesült vagy beteg katonát láttak el.210 

A már többször hivatkozott éves statisztikai kimutatásokban évről-évre közölnek adatokat a 

város polgári kórházairól. Az Árvaházi kórházban az 1913. évben két orvos és egy ápolónő 20 

ágyon összesen 248 beteget ápoltak, 915 ápolási nappal, és egyetlen elhalálozás nélkül. 1914.-

ben ugyanazon ágy és személyzetszámmal 1860 ápolási nap alatt 240 beteg gyógyítottak, újra 

halál nélkül. 1915-ben már csak 10 ágyon egyetlen orvos és egy segéd cseléd 1545 ápolási 

nap alatt 301 embert gyógyított, és egy haláleset történt. 1916-ban ugyan úgy 10 ágyon egy 

orvos egy ápolónővel 1010 ápolási nap alatt 102 embert kezelt, szintén egy halálesettel. 1917-

ben pedig ugyanezen ágy és egészségügy személyzettel 672 ápolási nap alatt 115 embert 

gyógyítottak, 4 halálesettel. A Bábaképezdében ugyan ezen években elsőnek 116 ágyon 4 

orvos és 7 ápolónő 22410 ápolási nap alatt 1026 embert kezelt, 13 halál esettel. 1914-ben az 

előző évi paraméterekkel 20454 ápolási nap alatt 5556 nőz kezeltek, 10 halállal. 1915-ben 

14960 ápolási nap alatt 765 a betegek és 28 a halottak száma. 1916-ban immáron 8 

betegápolóval és egyetlen orvossal 25965 ápolási nap alatt 1140 embert gyógyítottak, 30 

halállal. 1917-ben pedig már újra 4 orvos 8 ápolónővel 26825 ápolási napon 1276 beteget 

kezelt, 32 halálozással.211 

Debrecen polgári egészségügyi intézményei közül a legfontosabb a mai Bem téri közkórház 

volt. Ez 1893. március 28-án kezdte meg a működését. Hat osztállyal rendelkezett: 

szemészeti, sebészeti, belgyógyászati, ragályos, elmekóri, valamint bőr- és bujakóri, 

melyekben összesen 1914-ben 350 ágyas befogadóképességgel. Ebben az évben a kórház 

igazgatója dr. Fráter Imre, az előbb említett osztályok főorvosai pedig dr. Somogyi Zoltán, dr. 

Csíkos Sándor, dr. Hutiray József, dr. Szenes Zsigmond, dr. Horváth Arthur illetve dr. 

Gálbory Sámuel. Mellettük négy segédorvos, 24 ápoló és 25 más segédszemélyzet dolgozott. 

1913-ban, amikor még csak 312 ággyal rendelkezett az intézmény, 4741 embert láttak el 

benne összesen 108.079 ápolási nap alatt, 269 halálesettel. 1914-ben ezek az adatok 

emelkedtek, miszerint ebben az évben 5061 beteget láttak el 112.309 ápolási nappal, akik 

közül már 303-an haltak meg.212 Amint említve volt, 1911-ben a közkórház 50 sebesült 

katona elvállalását ajánlotta fel egy háborús konfliktus esetére, és ez meg is valósult az első 

világháború kitörése után. Azonban végül jóval több katonát is kénytelenek voltak ellátni, 

                                                      
209 HBML VIII. 804. 1. levéltári szám nélkül, kezdőlapon No. 1085. 
210 Dr. Szűcs - Varga - Majoros, 2015. 60. 
211 Statisztikai kimutatások 1913-1917. évről. HBML IV. B. 1408/a 33. d. 
212 U. Ö. 1913, 1914. 
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merthogy a közkórház sebészeti osztályának 110 ágyát is október 22.-én az alakuló 

megfigyelő állomás részévé tették, amelyről azonban a kórházat nem értesítették 

hivatalosan.213 Ez pedig elég nagy gondot okozott, mert egyrészt a katonák ápolása 

többletköltséget eredményezett, másrészt hogy a debreceniek tartva attól, hogy a megfigyelő 

állomáson öt napi megfigyelt betegektől elkaphatnak valamint, idegenkedni kezdtek a 

közkórház használatától. Ez azzal együtt, hogy a megfigyelő állomásba történt bevétele 

ellenére napokig nem érkeztek katonai betegek, tovább növelte a veszteséget a kórháznak a 

kihasználatlan, sokáig napi 80-90 üres ágyak miatt.214 A közkórház lefoglalt sebészeti 

osztályának ágyai egészen 1915. augusztus 19.-ig a megfigyelő állomás része maradt, holott 

mint fentebb írtam a már korábban megszűnt és átalakult tartalékkórházzá.215 Ez idő alatt nem 

kevesebb mint 2010 sebesült vagy beteg katona nyert benne ellátást. Az orvosok hadba hívása 

a kórházat különösen súlyosan érintette. 1915-ben a közkórházi orvosok fele volt kénytelen 

bevonulni, ahogyan az összes segédorvos is, utóbbiak a háború egész időtartamára. A 

betegápolók száma is lecsökkent 20-ra, és a lecsökkent létszámú személyzetnek egyre több 

beteget kellett ellátnia. 1915-ben 5287-en nyertek felvételt az intézménybe, akiknek a 

gyógyítása 128.347 ápolási napot vett igénybe. A meghaltak száma pedig 484-re emelkedett. 

Augusztusban pedig egy vidékről behozott asszonynál hólyagos himlőt állapítottak meg, 

amely után újabb megbetegedések is történtek. Csak többszöri lapos fertőtlenítéssel és 

meszeléssel tudták megfékezni a további terjedését, ami mind további költségeket jelentett. 

Ráadásul nem sokkal később vidékről újfent bejutott ez a kór a városba, mire az év végén már 

30 hólyagos himlő beteg volt a közkórházban, amikor átszállították őket a szegényházi 

járványkórházba.216 Emellett a közkórháznak kellett ellátnia a beteg hadifoglyok egy részét 

is.217 A kórház viszonyai 1916-ban tovább romlottak. A sebészeti osztály vezetője, dr. Csíkos 

Zoltán meghalt, ezért ebben az évben csak négy orvos maradt 22 betegápolóval. A városi 

vezetőség megpróbálta elérni, hogy a behívott orvosokat mentség fel a katonai szolgálat alól, 

de ez nem sikerült.218 Ebben az évben 4454 beteget kellett ellátnia a lecsökkent 

személyzetnek, összesen 120.397 ápolási nappal, 343 halálesettel. A négy segédorvos helyett 

ugyan sikerült a katonaságtól kérni egy orvostan hallgatót, de őt is hamar elvezényelték. A 

háború pedig nem csak az orvosok és beteg számára volt hatással, hanem a drágaság 

                                                      
213 HBML IV. B. 1405/b 247. d. VII. 11/g/1914. 19590/1914. tan. 
214 U. Ö. 22456/1914. tan., 23094/1914. tan. és 23744/1914. tan. 
215 HBML IV. B. 1408/b 249. d. VII. 11/c/1914. 15469/1915. tan. 
216 Polgármester jelentése az 1915. évről In: Debreczeni Közlöny. 1915-1916. HBML F34/1. 1915. XIII. évf. 40. 

f. 374-376. 
217 HBML IV. B. 1405/b 250. d. VII. 11/1914. 1915. évi 22741/1915. tan. 
218 HBML IV. B. 1405/a 21. k. Sajtókönyv. 1916. II. 25. 2. p. 
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következtében lehetetlenség volt javítani a kórház már nagyon elavult eszközparkján.219 A 

helyzetet tovább nehezítette, hogy a kötszerrel is szigorúan takarékoskodni kellett már.220 

1917-ben négy orvosnak és 24 ápolónak 3894 beteg kellett ellátnia, ami 109.358 ápolási napot 

eredményezett. Ebben az évben 298-an haltak meg a kórházban. Az orvoshiány ha lehet még 

jobban érezhetővé vált, a főorvos a tanácsnál panaszkodott a túlterheltségére.221 1918-ról csak 

néhány havi adat maradt fenn. Ezek szerint például januárban 314 volt a közkórházi betegek 

száma, februárban 327 és meghalt 24, áprilisban a betegszám már csak 257. Az orvoshiány 

valamelyest enyhítésére újra a katonasághoz kell fordulniuk orvosnövendékek iránt.222 A 

kórház nehéz helyzetét jól jelzi a háború végére, hogy 1919 elején a katonaságtól kell kérnie 

ágy- és fehérneműeket.223 

A közkórház amúgy is már elég nehéz helyzetét a katasztrofális pénzügyi helyzete is jócskán 

fokozta. A kiadásokat rendszerint az ápolási díjakból befolyó jövedelemmel próbálták 

fedezni. Azonban a belügyminisztérium jogkörébe tatozott az összes magyarországi kórház 

ezen díjának a meghatározása. A város és a kórházi vezetőség kérelmei ellenére pedig a 

miniszter csak kis mértékű emeléseket engedélyezett, az 1914-es 5, valamint 2 korona 40 

fillér 1917-re csak 8 és 4 koronára emelkedett. Ennél a közkórháznak jóval nagyobb 

emelkedésre lett volna szüksége. Habár az éves statisztikák szerint a bevételek és a kiadások 

között nem sok különbég volt, ez nem tükrözte a siralmas pénzügyi helyzetet. A kórháznak az 

évek folyamán óriási adósságot gördített maga előtt, 1915-ben csak az 1911-től származó 

összes tartozása 247.252 korona és 13 fillér volt. Ennek több mint a fele, 159.627 korona 

1915-ben keletkezett. Ugyanebben az évben az intézmény élelmezését is jóval drágábban 

lehetet csak megoldani.224 A kórháznak hatalmas tartozásai voltak főleg az élelmezőinek, a 

világítási vállalatnak és a szénszállítók felé. Az ezek által benyújtott fizetési kérelmeket 

jóformán soha sem tudta rögtön kiegyenlíteni, hanem újabb és újabb hitelek felvételére 

kényszerült. 1915. november 11.-én például 5476 koronát kellet volna fizetnie az üzemben 

tartáshoz kapott szénért, amelyre nem volt képest.225 Ez csak egy példa volt, ezen kívül 

rengeteg irat megmaradt, ami a kórház tatozásairól és hitelkérelmeiről szól. Ennek a 

folyamatos körforgásnak a megtörésére egyrészt próbálták elérni, hogy a kórház közvetlenül a 

                                                      
219 Polgármester jelentése az 1916. évről. In: Debreczeni Közlöny. 1917-1918. HBML F34/2. 1917. XIV. évf. 33-

35. f. 375-380. 
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város pénzügyi kezelése alá essen, ne pedig külön álljon, majd egyenesen a minisztérium alá 

vételt.226 

Hasonlóan problémás volt a város számára a járványkórház fenntartása is. Ezt mint fentebb 

említettem, csak időlegesen vették igénybe a háború előtt. 1914. nyarán a szegényházban 

került kialakításra 146 ággyal, és a korábbi gyakorlattal ellentétben a háború több évében 

kellett egész éven át nyitva maradnia. Amíg 1913-ban még csak összesen 8 beteget kellett 

benne ápolni, 1914-ben már 508-at, akik közül 90-en meghaltak. 1915-ben pedig 1023-ra 

emelkedett a beteglétszám, 280 halálesettel. Ennek a növekedésnek az oka az volt, hogy a 

közkórház sebészi osztályához hasonlóan a járványkórház is a megfigyelő kórház rész lett 

1915. nyaráig. Augusztus 15.-étől kezdve visszakerült a városhoz, és ennek megfelelően az 

ágyszámát is 55-re csökkentették le. 1916-ban már csak 199 beteget utaltak be, 32 

halálozással, 1917-ben pedig 315 embert, akik közül 44 vesztette az életét.227 A tiszti főorvos 

már 1915-ben megállapította, hogy a járványkórház nem alkalmas a hosszabb ideig való 

üzemeltetésre, ahogyan a közkórház sem ideális a nagyobb létszámú fertőző betegek 

elhelyezésére, ezért pedig szüksége lenne a városnak egy jól felszerelt, új járványkórházra. 

Azonban ő is úgy vélte, a háború alatt ennek a kialakítására nem kerülhet sor. 

Noha ez a kívánt új járványkórház megvalósítását így a háború végéig nem is tervezték, a 

várható költségek ellenére a városi vezetőség tervbe vette a nagyon nagy számú nemi beteg 

miatt egy speciális nemi beteg, vagy venerás kórház felállítását. A háborúban ugyanis a nemi 

betegségek száma, amint az első fejezetben szó volt róla, nagy mértékben megnőtt a katonák 

között. Rajzuk keresztül pedig a lakosság körében is növekedés indult meg a fertőzöttek 

számában, ahogy a szabadságra hazatérő katonák ,,családba hurcolták˝ a betegséget. Ezért 

1915-re a katonákat csak kötelező nemi vizsgálat után lehetett szabadságolni.228 1916-ban a 

városi tanács kérte a katonaságot, hogy az ürítse ki a régi csapatkórházat, amiben a venerás 

kórházat berendezték volna. A Debreczeni Közlöny 1916. április végén már arról 

tájékoztatott, hogy a katonaság ígéretet tett a kért épület kiürítésére a hónap végére.229 Ennek 

ellenére a nemi betegek kórháza mégsem jött létre. 1917-ben a tanács a 

belügyminisztériummal levelezett, ahol a régi csapatkórház helyett már két másik terület, a 

Salétrom és a Gillányi laktanya volt a kórház jövőbeli lehetséges befogadója. Úgy tűnik, hogy 
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a kettő közül az utóbbi épületre esett a választás, azonban még 1918. áprilisában is csak a 

tervezet személyes bemutatására került sor a belügyminiszternek Budapesten.230 

A járványkórházba a fertőtő betegeket ún. lóvontatású járvány kocsikon szállították be. Ebből 

kettő állt a város rendelkezésére, azonban egyrészt a katonaságnak sokszor volt panasza a 

lassú kiszállására, másrészt csak nehezen és nagyon drágán lehetett munkaerőt találni a 

működtetéséhez. 1915-ben az egyik munkás tífusz megbetegedés miatt esett ki a 

felgyógyulásig, és noha az ezt közlő iratban nincs szó a fertőzése okáról, lehetséges hogy a 

munkája közben kapta el.231 A járvány kocsikon kívül Debrecennek az első világháborúra már 

egy a tartalékos tűzoltóságból szerveződött Önkéntes Mentőegylet is a rendelkezésére állt 

1906-tól kezdve. Eredetileg három betegszállító kocsi és egy mentőautó alkotta az egylet 

gépparkját, azonban a háborúban a katonaság két kocsit és három autót is a rendelkezésére 

bocsátott. Azokra szükség is volt, mivel amíg 1913-ban csak 1678 kiszállást kellett 

elvégezniük, addig 1914-ben már 6418-at, 1915-ben pedig 21.712-t. A háború alatt összesen 

37.764 katonát szállítottak a különböző egészségügyi intézetekbe.232 

A városban a háború alatt sérülésekben és betegségekben elhunyt katonákat illetve 

hadifoglyokat el is kellett temetni. Az első világháború során a Köztemető még nem létezett, 

csak az évről-évre húzódó tervezése és pályázata. Debrecennek ekkor több temetője volt, 

köztük sok felekezeti, amelyek mára már teljese eltűntek. A háború évei alatt mintegy 14 

különféle temetőbe temették el az elhunyt katonákat és hadifoglyokat: a Szent Anna katolikus 

temetőbe, Hatvan utcai járvány temetőbe, Hatvan utcai temetőbe, Izraelita temetőbe, Orosz 

Hadifogoly temetőbe, megfigyelőkórház járványtemetőjébe, Honvédtemető-Hősök 

temetőjébe, Brassó utcai református temetőbe, Kossuth utcai református temetőbe, Óhat 

szöghatár temetőbe, Péterfia utcai református temetőbe, Várad utcai református temetőbe és 

további református, illetve katolikus temetőbe. 

A legelső háborús temetésre a Szent Anna katolikus temetőben került sor, 1914. augusztus 9.-

én. Magyar, német és orosz, de szerb és román katonákat is helyeztek itt örök nyugalomra, 

összesen 696 adat áll a rendelkezésre. Átlagosan 100-130 között volt a háború évei alatt ide 

temetettek a száma. Továbbá a hadifogoly temetőn kívül ide lett elhelyezve a legtöbb orosz 

nemzetiségű katona, mintegy 250.233 

A Hősök temetője vagy Honvéd temető eredetileg az 1848/49-es forradalom és szabadságharc 

idején keletkezett, az 1849. augusztus 2-án lezajlott debreceni ütközet áldozatai számára 
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alakították ki. A temető azóta lezárva volt, és 1915-ben került újbóli megnyitásra. Már 1914. 

novemberében elhatározta a városi tanács, hogy a világháborúban hősi halált hat 

debrecenieket a családok engedélyével egy helyre, a régi honvédtemetőbe legyenek örök 

nyugalomra helyezve a háború befejezte után.234 1914. november 27-én a városi főmérnök 

azonban túl kicsinek találta azt, mivel alig lenne 300 öl hely a temetésre, és más területet 

javasolt.235 Ennek ellenére 1915. január 20-án változatlanul megnyitották a temetőt Hősök 

temetője néven ünnepélyes keretek között, négy halottat temetve el. Azonban már ekkor 

döntés született a jövőbeli kibővítéséről, miután ott csak 36 sírnak volt elég hely. A 

bővítésnek a temető háta mögött fekvő, 2240 öl kiterjedésű terület megszerzését javasolta a 

főmérnök.236 Szükség is volt a mielőbbi bővítésre, mert sok volt a temetés, májusban a fizetés 

nélkül dolgozó gondnok a túlterheltségére panaszkodott, mivel naponta átlagosan 8-10, de 

akár 15-16 temetés is történt.237 A sok temetés miatt 1917-ben már újabb bővítést kellett 

eszközölni. Január végén már alig további száz sírnak volt hely, ami márciusra el is fogyott.238 

Még 1915-ben a katonai kórházaktól ide vezető utat szilárd burkolattal látták el a jobb 

kapcsolat érdekében. Összesen 1840 katonát temettek el benne a világháború évei alatt.239 

A hatvan utcai járványtemetőbe a fertőző betegségekben meghalt 870 magyar, német és orosz 

katonát temették el. 1916-ban a temető északi oldala melletti részben az elhalt orosz katonák 

számára külön parcellát jelöltek ki mintegy 500 sírhelynek elég területen, mivel az azok 

eltemetésére használt addigi temető teljesen megtelt. Ide úgy temették el a halottakat, hogy a 

fertőző betegségben elhunytakat a kijelölt terület egyik, a más mód miatt meghaltakat pedig a 

szemközti szélén helyezték örök nyugalomra.240 

Már említve volt hogy Debrecenben hadifogolytábor, illetve hadifogoly megfigyelő állomás is 

létesült, ahogy az is hogy a foglyokat a város belterületén masíroztatták végig. Az első 

hadifoglyok 1914. augusztus 14-én érkezek meg a városba, 1915-ben pedig már tömegesen 

hozták ide őket. Miután a mészhomokkő téglagyárban lévő fertőtlenítőben megfürödtek, a 

városi téglagyárba kerültek át. 1915. június 10-én az összezsúfolt foglyok között valószínűleg 

más táborokból már betegen érkező hadifoglyokon közvetítésével kolerajárvány tört ki, 

amelynek július 15-ig 1618 orosz esett áldozatul. A meghaltakat a téglagyár közelében 

kezdték el temetni egy kialakított járványtemetőbe. Június 13-án már egyetlen nap alatt 150 
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halottat temettek el, másnap újra ennyit, 15-én már 225, 16-án pedig 330 temetés történt hogy 

csak párat említsünk. A rengeteg halottat a járványveszély miatt gyorsan el kellett temetni, 

ezért tömegsírokba temetkeztek a leghalálosabb napokon. A járvány megszűnte után a temetőt 

bezárták, majd 1917. szeptemberében újra megnyitották.241 A kibővített területébe 1918. 

november 11-ig a Ferenc Salvator 2. számú tartalékkórház halottait temették el egyéni 

sírokba, miután addig a kórház halottjait annak belterületén helyezték örök nyugalomra.242 

Az eltemetett katonák legnagyobb többsége a megmaradt adatok alapján kolerában halt meg, 

amit a lőtt sebek miatt elhunytak követtek. Ezután a legtöbb haláleset olyan betegségek 

számlájára volt írható, mint a hasi hagymáz/tífusz, tüdővész, tüdőgümőkór/tuberkulózis, 

valamint tüdőgyulladás.243 

3.6. Betegségek és járványok 

Ahogyan a születés- és halálozási számokról, úgy ugyan azon tiszti orvosi, polgármesteri 

havi, illetve éves jelentésekben kimutatások vannak a Debrecenben történt betegségekről, 

főleg a fertőző kórokról. 1915-ből és 1916-ból a havi jelentéseken túl megmaradtak az év végi 

részletező összefoglaló kimutatások is, amik nagyban megkönnyítik az áttekintését. Az 1917. 

évről már csak havi jelentések maradtak fenn néhány hónap kihagyással, 1918-ról pedig csak 

pár darab áll rendelkezésre. Ezért 1914 kivételével az első három évben az év végi összesített 

statisztikákat használtam fel, az utolsó kettőben, de főleg a legutolsóban a közkórházban 

elhunytak anyakönyvéből nyert adatok adhatnak támpontot, még ha az abban szereplő 

bejegyzések csak a közkórháza, továbbá csak az ott elhunytakra vonatkozik. Emellett az ott 

szereplő számok nem minden esetben egyeznek meg a statisztikai kimutatásokban is szereplő 

közkórházi halálozások számával. 

1914. júniusában 14 vörheny/skarlát, 13 szamárhurut, 1 hasi hagymáz/tífusz, 5 fültőmirigylob, 

7 roncsoló toroklob/diftéria, 41 kanyaró és 2 gyermekágyi láz fordult elő. Ezekből csupán az 

utóbbiból járt egy halálozással. Júliusban 12 vörheny, 10 szamárhurut, 9 hasi hagymáz, 2 

fültőmirigylob, 6 roncsoló toroklob, 18 kanyaró 3 bárányhimlő és 1-1 vérhas illetve trachoma 
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szembetegség fordult elő. Ezek közül ketten haltak meg vörhenyben és egy ember hasi 

hagymázban. Szeptemberben 14 vörheny, 28 hasi hagymáz, 2 fültőmirigylob, 1 roncsoló 

toroklob 2 kanyaró, 1 bárányhimlő és 10 vérhas fertőzés történt, továbbá a katonaság között 

30 kolera előfordulás. Ezek közül 4 hasi hagymáz, 1 vörheny, 1 vérhas, 1 gyermekágyi láz és 

6 kolera eset bizonyult halálosnak.244 1914. decemberében 25 vörheny eset fordult elő a 

lakosság körében, 6 pedig a katonaságnál. Szamárhurutból volt 4, hasi hagymáz 9 illetve 191 

a katonáknál. Roncsoló toroklob 16 polgári és 1 katonai előfordulás észleltetett. Kanyaró eset 

volt 49, bárányhimlő 6. Vérhasból 82 fordult elő a katonaságnál, ahogyan a 4 kolera eset is. 

Mindezek közül a polgári lakosságnál halállal végződött 2 vörheny, 2 roncsoló toroklob, 1 

kanyaró és 3 hasi hagymáz, a katonaságnál pedig 33 hasi hagymáz, 6 vérhas, 2 kolera és 2 

vörheny.245 1914-ből csak ennyi számszerű adat maradt fenn. Az év nyarán viszonylag nagy 

erővel lépett fel a szokásos nyári gyermek bélhurut amelynek sok halálos áldozata is lett, 

hozzájárulva a csecsemőhalandóság sötét arányaihoz is. Ez főként azonban csak a város 

külterületeire korlátozódott, ahogyan ugyanitt okozott egészségügyi kockázatokat a kiadós 

záporok után megmaradó, magán kutakba szivárgó trágyalével érintkezett víz. Szeptembertől 

már az emésztőszervi megbetegedések számában állt be növekedés. Decemberben pedig a 

legtöbb megbetegedés légzőszervi volt, de többnyire enyhe lefutással. 

Habár a városba hozott katonaságnál sok fertőző megbetegedés történt, a megfigyelő 

állomásnak és az előírt védelmi intézkedések szigorú betartásával sikerült megakadályozni 

azok átterjedését a városi lakosságra. Így például a polgármester utasította a 

járványmegelőzés feladatátért is felelős rendőrfőkapitányt, hogy fokozottan vigye véghez a 

belügyminisztérium által a köztisztaság tárgyában kiadott rendeletet. Ez 12 pontban 

részletezte a teendőket a higiénikus viszonyok fenntartása érdekében. Ennek értelmében a 

város egész területén egy kerületi tiszti orvos társaságában ellenőriznie kellett a tisztaság 

betartását, így az utakét, üdülőhelyekét, felállított nyilvános illemhelyeket. A közhelyeken a 

csatornák és elnyelőik környékén biztosítani kell, hogy a szennyvíz akadálytalanul lejuthasson 

azokba, a megrekedt piszokos vizet pedig oltatlan mésszel kell fertőtlenítenie. Ugyan így 

kiemelten kell vizsgálnia azokat a helyeket, ahol sok ember megfordul, mint a cukrászdák, 

kávézók, szállodák, vendéglők, iskolák, óvodák, gyárak, üzemek. A magánépületeket is meg 

kell vizsgálnia, biztosítva a szeméthalmok eltüntetését és a latrinák tisztaságát. Kiemelten kell 

ellenőriznie a zsúfolt lakásokat, mint amilyenek a cselédlakások, hajléktalan- és munkás 

szállókon, illetve albérletekben, ahogyan a katonaság elszállásolására berendezett épületekben 
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is. Főleg a kolera elleni óvintézkedésként felügyelnie kell a vízvezeték, a víznyerő telep, és a 

víztorony zavartalan működését és tisztaságát. Ugyanígy ellenőriznie kell a közkutak 

tisztaságát, és a nyílt kutakat fém ráccsal kell ellátnia, hogy azokba ne lehessen vödörrel 

belemeríteni. Gondoskodnia kell továbbá arról is, hogy az ivásra használt kutakban 

semmilyen más tevékenységet, mint például edény- és ruhamosást ne végezzenek. Fokozottan 

kell ellenőriznie a piacokat, hogy az ott árult termékek mindig tiszták és romlatlanok 

legyenek. Különösen kiemelten kell ellenőriznie a mészárszékeket, henteseket, tejet és 

tejféleségeket árusító üzlethelyiségeket, valamint zöldség - és gyümölcsárusokat, mindezt 

legalább hetente kétszer. Gondoskodnia kell arról is, hogy a mészárszékeken és henteseknél a 

trágya eltakarítása meg legyen oldva, és hogy az azt elvezető csatorna naponta fertőtlenítve 

legyen a mésztejjel. Ellenőriznie kellett még az anyag- és szemétgyűjtő raktárakat, ahogyan 

az iskolák és más nyilvános helyek illemhelyeinek naponkénti fertőtlenítővel való lemosását. 

Végül pedig köteleznie kell azokat a lakókat árnyékszékek felállítására, akik ezt még nem 

tették meg.246 

Ha pedig már észlelték a fertőző betegséget, akkor két célt kellett minél gyorsabban 

végrehatni: a forrás elszigetelését és fertőtlenítését. A katonáknál ha valaki fertőző 

betegségben betegedett meg, akkor azonnal a megfigyelő állomásra, majd Ferenc Salvator 

második számú tartalékkórházba utalták. De nemcsak őt, hanem azokat is, akikkel érintkezett, 

amiért is fennállt azok fertőzöttsége is. A fertőzés helyét, például laktanyát azonnal több napra 

is bezárták, és nekiláttak a fertőtlenítésnek. Egy irat szerint azt a helyiséget, ahol egy 

vörhenyes katona egyetlen éjszakát is eltöltött, 19 napra lezárták. Ez alatt 24 órán keresztül 

formalinnal gőzölték át, a padlót pedig 5%-os carbal-oldattal (?) súrolták fel. Emellett az 

összes bent lévő szalmazsák tartalmát elégették, a zsákokat pedig gőz fertőtlenítő gépben 

tisztították ki. Továbbá az összes evőeszközt órákon keresztül kifőzték, illetve minden nap 

mésztejjel fertőtlenítették le az árnyékszékeket. Máskor forró híggal mosták fel a 

padlózatot.247 

1915. egészségügyi szempontból meglehetősen kedvezőtlen év volt. Ekkor már érződött a 

behívott orvosok hiánya, valamint a kialakuló drágaság is. Habár a megfigyelő állomásnak 

hála a katonaságról nem terjedtek át a fertőző betegségek, azok más kiinduló forrásból is 

jelentkeztek. Ahogy 1914. tavaszán, úgy 1915. nyarán is nagy esőzések voltak, aminek 

következtében a külterülete élők kútjai újból beszennyeződtek. Emiatt már júliustól megnőtt a 
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hasi hagymázban szenvedők száma, összesen 484-en kapták el, ebből 68 beteg meghalt. A 

külterületi szegény betegek gyógyítását nehezítették az esők miatt leromlott útviszonyok is. A 

katonaságnál jelentkezett a kiütéses hagymáz/kiütéses tífusz 101 eseten, és három ápolónő is 

elkapta. 34-en haltak meg miatta, de a lakosságra nem terjedt át. Növekedtek a 

gyerekbetegségek számai is, aminek oka a csecsemőhalandóságnál már kifejtettek voltak, 

azaz a férfiak behívása miatt a nőknek kell helyettük dolgozni, aminek folytán nem jut elég 

idejük a gyermekeik felügyeletére. Illetve már ekkor is fellépett a tejhiány. Mindezek 

következtében 1915-ben 290 vörheny megbetegedés történt, amelynek a 17,58%-a, 51 eset 

volt halálos. Ugyanezen okok miatt fordult elő szintén nagy számban roncsoló 

toroklob/diftéria is, összesen 199 eset 39 halállal. Súlyosabb járvány volt a hólyagos himlő, 

amelyről már szó volt a közkórháznál. Ez többször is jelentkezett az év folyamán. Elsőként 

1915. februárjában galíciai menekült család két gyereke kapta el. Augusztusban azonban a 

már említett módon bejutott a közkórházba vidékről érező betegek útján, és helyi járvány 

alakult ki. A sok megbetegedés miatt 1915. decemberében a himlősöket átszállították a 

járványkórházba.248 Összesen 71-en kapták el, közülük 17 beteg vesztette az életét. Feltűnően 

sok volt a betegséget elkapók között a nők száma.249 A rendelkezésre álló védőoltás miatt 

azonban sikerült a következő év elejére megfékezni a járványt. 1915-ben 4185-en lettel 

beoltva a hólyagos himlő ellen, köztük a megbetegedettek családtagjai és az őket ápolók.250 

Mindezek miatt végül feleslegessé vált a tiszti főorvos tervezete a járványkórház 

himlőkórházzá való átalakítására.251 

1915 legnagyobb és legnagyobb áldozatokkal járó járványa kétség kívül a hadifogolytáborban 

kitört kolera volt. A megfigyelő fogolytábor miatt nagy volt a Debrecenen áthaladó 

hadifoglyok száma, és valószínű, hogy egy másik táborból már eleve betegek érkezettek meg 

az oroszok. A sajtó szerint ugyanakkor a fogolytáborban rosszak voltak az egészségügyi 

körülmények és az orvosi ellátás, ezért tört ki a járvány.252 Ahogy a temetőknél említve volt, 

az első halálozás 1915. június 10-én történt, 13-án már 150 hadifogoly hallt meg, és 16-án 

pedig már 330 egyetlen nap alatt. A nagy halott szám miatt a hadifogolytábornak otthont adó 

téglagyár melletti területe kialakított járványtemetőben 59 tömegsírba és néhány egyéni 

parcellába temették el az áldozatokat. Összesen 1618 orosz fogoly esett áldozatul a kolerának, 
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amely július 1-én pár napra megszűnt, de 11-től kezdve párszor újra előfordult július 15-ig. A 

vízvezetékről szóló részben már szó volt arról, hogy a kolerát néhány civil is elkapta, akik 

közül páran meg is haltak. Az 1915. évről szóló polgármesteri jelentés szerint a katonaság 

bénultan nézte a járványt tombolását, amiért is a városi vezetőség kezdett óvintézkedésekbe a 

kolera ellen. Már volt szó a vízvezeték tisztaságának megőrzéséért tett óvintézkedésekről. 

Emellett a téglagyárban lakó civileket is kiköltöztették.253 Min minden más fertőző betegség 

esetén, úgy a kolera elleni intézkedésekről is a belügyminisztérium adott ki intézkedéseket. A 

háborúban a legfrissebb kolera szabályzat az 110.000/1911. számú belügyminisztériumi 

rendelet volt. 1910-től rendelkezésre állt kolera elleni önkéntes védőoltás is, ahogyan az állati 

szén nevű gyógyszerészeti terméket is ajánlotta a rendelet. Nagyon nagy hangsúlyt fektetett a 

betegek elkülönítésére, a vízforrások védelmére, és a különféle fertőtlenítő anyagokkal, mint a 

mésztej vagy oltott mész, illetve gőzfertőtlenítő gépekkel való fertőtlenítésnek.254 Mintegy 

14.000-ren oltották be magukat, és a foglyok is beoltásra kerültek az önként jelentkező 

járványorvosok által, mint amilyen Radó Vilmos volt.255 A járvány meggátolását a 

rendőrfőnök vezette, aki június 24-ig 1999 korona 50 fillért használt fel erre a célra, július 15-

ig pedig már 3996 koronát.256 Alig szűnt meg a táborban a járvány, július 17-én a nagyhegyesi 

pusztán is kolera megbetegedés történt. Az egész év alatt 81 civil kapta el a kórt, akik közül 

46 halt meg, a katonáknál pedig 52 beteg 30 halállal. A polgármesteri jelentés szerint 

ugyanakkor összesen 4276 hadifogoly kapta el a járványt, amibe 1688 halt bele.257 

1916 is kedvezőtlen év volt egészségügyi szempontból. Az orvoshiány és a háború okozta 

drágaság hatásai tovább fokozódtak. Tovább folytatódott a hólyagos himlő járvány, az év 

során 166 ember betegedett meg benne, 35 halt bele. Mint az előző években, úgy ekkor is 

főleg a külterületekről, tanyákról jutott el a városba beoltatlan embereken keresztül. A további 

fertőzés megakadályozására a betegeket szigorúan elkülönítették, a családtagjaikat pedig 

beoltották valamit 14 napig megfigyelés alatt tartották őket. 1916-ban már összesen 8298 

ember részesült himlő elleni védőoltásban, amiből 7020 újraoltás volt.258 Ugyan így a 

külterületeken továbbra is nagy számban fordult elő hasi hagymáz/tífusz ugyan azon okokból 

kifolyólag, mint az előző években. 1916-ban 358 beteg volt, akik közül 43 halt bele a kórba. 

                                                      
253 HBML IV. B. 1405/b 252. d. VII. 11/1914. 1915. évi 13241/1915. tan. 
254 Havasdi József: Duna menti zárvonalak az 1931. évi kolerajárvány idején a Dél-Dunántúlon. (doktori 

disszertáció) Pécs, Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Interdiszciplináris Doktori Iskola, 2011. 

185-186. 
255 HBML IV. B. 1405/b 249. d. VII. 11/1914. 15483/1915. tan. 
256 HBML IV. B. 1405/b 228. d. IV. 40/1915. 21328/1915. tan. 
257 Polgármesteri jelentés 1915. évről. In: Debreczeni Közlöny. 1915-1916. HBML F34/1. 1916. XIII. évf. 40. f. 

373. 
258 Statisztikai kimutatások 1916. évről. HBML 1408/a 33. d. 235. 
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Továbbra is nagyon nagy volt a gyerekbetegségek száma, aminek egyrészt a már előző 

években is fennállt drágaság miatt nem kielégítő táplálkozás, anya munkakényszere, 

orvoshiány, illetve a sok katonai lefoglalás miatt a megmaradt iskolák egészségtelen 

zsúfoltsága voltak az előidéző okok. Roncsoló toroklobból/diftériából 188 eset fordult elő, 19 

halálozással, vörhenyből 310 beteg, szintén 19 halálesettel. Kanyaróval 404 ember fertőződött 

meg, közülük 6 halt meg. A kanyarófertőzés nagy száma miatt az év végén az iskolákat is 

zárva tartották. Hörghurutból 606 eset fordult elő, 23 halállal. Emellett még 130 bárányhimlős 

eset is előfordult, amibe szerencsére senki sem halt bele. Volt hat gyermekágyi láz is, 3 

halálesettel, 21 fültőmirigylob, 22 vérhas 3 halottal, és 2 kiütéses hagymáz 1 halálesettel. 

Külön kiemelkedett a halálozási okok közül a gümőkór/tuberkulózis, 362 beteg halt bele, ami 

az összes haláleset majdnem 15%-a. Főleg a csecsemőhalandóságot mélyítette a 117 bélhurut 

és 133 csecsemő görcsben meghalt kisdedek száma. Ezek mellett hevenyfertőző 

betegségekben halt még meg 152 ember és rákban 82.259 

1917. januárjában valamelyest javultak az 1916. végi állapotok a betegségek terén. 

Lecsökkent a roncsoló toroklob és a kanyaró előfordulásának a száma, az előbbi 9, az utóbbi 

201 esetben állapíttatott meg. A kanyaró alábbhagyása miatt január második felében az előző 

éven bezárt iskolák is újra kinyithattak. Ezek mellett előfordult még 23 vörheny, 21 hólyagos 

himlő, 18 bárányhimlő, 6 hasi hagymáz, 3 fültőmirigylob és 1 szamárhurut. Ezek közül 3 

ember hallt meg kanyaróban, 3 roncsoló toroklobban, 2 vörhenyben, 2 hasi hagymázban és 6 

hólyagos himlőben. Februárban 22 roncsoló toroklob, 26 vörheny, 55 kanyaró, 8 szamárhurut, 

8 bárányhimlő, 21 hólyagos himlő, 6 hasi hagymáz, 1 vérhas, 2 fültőmirigylob, továbbá 4 

trachoma eset fordult elő.  Ezek közül 5 ember roncsoló toroklobban, 2 szamárhurutban, 4 

kanyaróban és 4 hólyagos himlőben halt meg. Utóbbi főleg a városba menekült galíciai 

menekülteket érintette.260 

1917. márciusában az egészségügyi viszonyok rosszabbra fordultak. 15 roncsoló toroklob, 10 

vörheny, 63 kanyaró, 22 szamárhurut, 58 hólyagos himlő, 7 bárányhimlő, 11 hasi hagymáz, 1 

vérhas, 4 fültőmirigylob fordult elő. Ezek közül elhunyt roncsoló toroklobban 1 ember, 1 

vörhenyben, 3 szamárhurutban, 3 kanyaróban, 1 hasi hagymázban és 11 hólyagos himlőben. 

Az utóbbi esetei nagyon megnövekedtek, amit a tiszti főorvos az utazgató emberek számlájára 

írt. Áprilisban is maradtak a rossz viszonyok.  Előfordult 8 roncsoló toroklob 2 halállal, 14 

vörheny, 72 kanyaró 6 halálesettel, 3 szamárhurut 1 halállal, 71 hólyagos himlő 9 áldozattal, 

                                                      
259 Polgármesteri jelentés 1916. évről. In: Debreczeni Közlöny. 1917-1918. HBML F34/2. 1918. XIV. évf. 33-35. 

f. 375-377. 
260 HBML IV. B. 1405/b 180. d. II. 35/1917. 5038/1917. tan. 
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14 bárányhimlő, 6 hasi hagymáz 4 halállal és 25 fültőmirigylob.261 Ezekkel, valamint a többi 

rendelkezésre álló havi adattal az ismert hónapok összeredménye: 146 roncsoló toroklob 26 

halállal, 234 vörheny 18 áldozattal, 187 bárányhimlő, 290 hólyagos himlő 55 halottal, 97 

fültőmirigylob, 506 kanyaró 27 meghalttal, 259 hasi hagymáz 36 áldozattal, 13 szamárhurut, 

19 vérhas 3 halállal. Az év nagy részén tehát hólyagos himlő és kanyaró járvány volt a 

városban. A himlőt általában menekültek, országjárók és beoltatlan vidékiek okozták. 

Áprilisban a kerületi orvos a rendőr főkapitányságon ingyenesen adta be a lakosságnak a 

himlő védőoltásokat. Ennek eredményeképpen az év során összesen 25.246 oltást 

eszközöltek, amiből 24.012 volt az újraoltások száma.262 Ezután a nyári hónapokra 

csökkentek a megbetegedések, de ellenben a kanyaró nagy számai megmaradtak, és 

csatlakoztak hozzá a hagyományos nyári gyerekbetegségek is. 

1918-ból alig pár hónapnyi adat maradt meg, ezért inkább ide az általam a közkórházi 

elhunytak halott jegyzőkönyvét veszem (Melléklet ábra 5.1-5.4.). Eszerint az év során 

összesen 392 haláleset volt a közkórházban, amelyek nagy része az év végi őszi hónapokra 

estek a spanyolnátha jelentkezése miatt. Az összes halálesetből 8 egy éven aluli, 27 öt éven 

aluli, 20 tíz alatti, 57 tíz és húsz közötti, 59 húsz és harminc közötti, 30 halálozás negyven 

alatti, 38 ötven alatti, 53 ötven és hatvan közötti, újra 53 hetven alatti, 37 nyolcvan alatti, és 

10 nyolcvan és kilencven közötti volt. A 392 halottból az előző évek trendjéhez hasonlóan 

sokan, 52-en estek a tüdővész áldozatául, amit a 41 Bright-kórban vagy más vesegyulladásban 

elhunyt követett. 27 ember halt meg tüdőgyulladásban, 20 hasi hagymázban. A spanyolnátha 

áldozatainak száma ebből 38, de ez nagyon rövid időszak alatt gyűlt össze. A kórházi halotti 

jegyzőkönyvek szerint a spanyolnátha, vagy inf. hyspania ahogyan elsőként feltűnik a 

bejegyzésekben, első áldozata Papp Lászlóné Bem Borbála, 33 éves mosónő volt október 

elsején, délben. Őt még októberben 25 másik társa követte, amivel abban a hónapban ez az új 

kór követelte messze a legtöbb áldozatot. Az adatokból könnyen kiolvasható a járvány 

jellegzetessége, miszerint az áldozatok többsége életerős 20 és 40 év közötti emberek. A tiszti 

főorvos a járvány hevessége miatt már szeptember 25-én kérte, hogy zárják be az 

tanintézményt.263 Október 18-án már arról tudósított a tiszti főorvos, hogy naponta újabb 

százak betegednek meg a kórral, és két hét alatt már 68 a halálos áldozatok száma a 

városban.264  

                                                      
261 U. Ö. 11458/1917. tan. 
262 Statisztikai kimutatások 1917. évről. HBML IV. B. 1408/a 33. d. 249. 
263 HBML IV. B. 1405/a 23. k. Sajtókönyv. 1917-1918. 269. 
264 U. Ö. 284. 
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4. Összegzés 

Amint látható, annak ellenére hogy Debrecen városát messze elkerülték az első világháború 

frontjainak tüzérségi gránátjai, a város minden más társával együtt igazán megérezte a 

világégés hatásait. A cívisvárosba érkező menekültek elmondásai, a háború 

kézzelfoghatóságát jelentő idegen hadifoglyok, rokkantak valamint a katonai kórházakban 

ápolt beteg harcosok mellett érezték a debreceniek a folyamatosan emelkedő árakban, 

alapvető fogyasztási dolgok hiánycikké válásában ugyan úgy, mint ahogyan a város 

egészségügyi vonatkozásaiban is. A hideg statisztikák szerint Debrecen városa a borzalmas 

háború négy és negyed éve alatt miközben lakosai nem kis részét besorozták, szépen 

gyarapodott lakosságszámban. Előbb elérte a 100.000-ret, majd évről évre túllépve azt 1918-

ra már 110-120.000 közé tehető a város lakosságszáma. Ez azonban csak a látszat. A háború 

kitörésének pillanatában az addig tartó, több évtizedes növekedés üteme nem csak hogy 

megáll, hanem élesen negatív ívbe csap át. A születési számok drasztikusan lecsökkennek a 

háborúban meg nem született generációkkal, miközben a halálozások száma évről évre 

növekszik, a kettő ollója összezár és átfordul. A városba érkező menekültek, az itt ápolást 

vagy helyőrséget nyert katonák ugyan megnövelhetik a lakosságszámot, de a város 

vezetősége a tiszti főorvos kimutatásaiból jól láthatja, hogy hónapról hónapra folyamatosan 

fogy a város népessége. Ilyen demográfiai helyzetben a kevés megszületett gyerek igazi 

kinccsé válik. Debrecenben is szervezkedés indul meg a gyermek- és anyavédelem 

megerősítésére, a háború előtt is gyászos mértékű, és azóta csak még inkább felemelkedő 

csecsemőhalandóság letörésére. Megalakuk a Debreceni Stefánia Szövetség, azonban 

egyáltalán nincsen könnyű helyzetben. Az ellátási nehézségek miatt hiányzik a csecsemők és 

betegek táplálásához szükséges tej, a város intézkedései pedig nem elegendők a hiány 

megoldására. A férfiak hadba hívása miatt pedig a család fenntartása, a nehéz munkavégzés a 

feleségre és anyára marad, tovább növelve a csecsemőhalandóságot. 

Debrecen orvosainak a nagy részét katonai szolgálatra kötelezték, aminek folytán a civil 

foglalkozásban maradhatott társaiknak kell megpróbálniuk ellátni azok feladatait is. A havi és 

éves tiszti főorvosi jelentésekben 1915-től folyamatosan panasz az egyre fokozódó 

orvoshiány, hogy egy orvosra kétszeres, sőt akár háromszoros feladatot és túlterhelve több 

ellátási körzet kell felügyelnie. Az orvosok száma nagymértékben csökkent a háború évei alatt 

a lakosság betelepülések miatt növekvő létszámára vetítve, amely már önmagában elővetíti az 
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egészségügyi ellátás romlását. A civil egészségügyi szervezetek érzik ezt meg a legjobban, a 

városi közkórház békeidőbeli orvosi karának kevesebb mint a felével kell ellátnia a gyarapodó 

betegeket. A nyomást pedig tovább fokozza, hogy majdnem egy évig az ágyainak jelentős 

részét a megfigyelő kórház számára veszik igénybe. A háború árdrágító hatása pedig még 

tovább rontja az amúgy is már vészesen eladósodott intézményt. A közkórházon kívül a 

megfigyelő állomás számára a város számos tanintézetét és csarnokát veszi át a katonaság, 

nagy befogadóképességű katonai kórházakat rendezve be bennük. A megfigyelő állomás és a 

szigorú óvintézkedések, valamint a túlterhelt orvosok munkájával mégis sikerült elérni, hogy 

a városba beteg- vagy sebesültszállító vonaton érkező, gyakran fertőző beteg katonákról nem 

terjed át a járvány a lakosságra. 1915. júniusában és júliusában a legnagyobb áldozatokat 

követelő, hadifogolytáborban kirobbant kolerajárványt is pár esettől eltekintve sikerül 

elszigetelni. Azonban a menekülteken és a vidéken rosszabb körülmények között élőkön 

keresztül a járványok párszor elérik a várost, mint az 1915 végi, majd 1916-17 során végig 

jelen levő hólyagos himlő, vagy az 1917-es kanyarójárvány. Ugyan így a város csatornázást 

nélkülöző külterületén szinte évről évre nagy esők után az elvezetetlen, poshadó és 

trágyalével érintkező pocsolyák vize az ottaniak kis mélységű kútjaiba szivárog. Tízezrek 

kerülnek így tiszta ivóvíz nélkülivé, a hasi hagymáz/tífusz kiváló táptalaját szolgáltatva. A 

város belterületén pedig, ahol van csatorna és vízvezeték is, mégsem tudják teljesen kiélvezni 

ezt a luxust. A megfigyel állomás és kórházai ugyanis nemcsak megvédik a lakosságot a 

járványoktól, de munkájukhoz a hadifogolytáborral együtt óriási mértékben fogyasztják a 

vizet. Az alapból nem ilyen kihasználtságra tervezett városi vízvezetékrendszer pedig ezt nem 

bírja, a háború vége feléig fennálló vízhiányokat eredményezve. A katonai személyzet pedig 

az országos hírének megfelelve többször is felelőtlenül, néha egyenesen borzalmas módon 

kockáztatta a város egészségét, amelyben párszor maga a katonai állomásfőnök mutatott 

példát. 

Száz év távlatából pedig csak megköszönhetjük a város be nem hívott orvosainak és más, 

egészségügyért tevékenykedő személy odaadó munkásságát, amellyel a túlterhet feladatukat 

ellátták azon problémák sokaságával szemben, amelyek ellen ők maguk nem sokat tehettek, 

mert maga a háború volt a genezisük. 
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Mellékletek 

A közkórházban elhaltak halott vizsgálati jegyzőkönyvei 1914-

1918. (HBML IV. B. 1408/b 22. k) 

 

Ábra 1.1. 1914. Hónap/halálozás 

 

Ábra 1.2. 1914. Hónap/életkor 

1914

január 20

február 21

március 30

április 28

május 31

június 27

július 19

augusztus 20

szeptember 20

október 15

november 27

december 63

321

1914 Hó/életkor 1 év alatt 1-5 év 5-10 év 10-20 év 20-30 év 30-40 év 40-50 év 50-60 év 60-70 év 70-80 év 80-90 év 90-100 évIsmeretlen

január 1 1 1 4 1 2 3 5 2 20

február 2 1 3 3 2 5 3 2 21

március 4 2 5 6 3 6 1 2 1 30

április 1 3 6 4 6 3 2 3 28

május 6 2 3 3 3 3 6 4 1 31

június 2 2 1 3 4 6 4 5 27

július 1 4 3 3 4 3 1 19

augusztus 1 1 2 2 3 3 4 2 2 20

szeptember 1 2 5 3 3 1 3 1 1 20

október 1 1 2 4 2 1 3 1 15

november 3 5 9 3 2 1 4 27

december 3 3 1 22 12 9 6 3 3 1 63

9 18 9 24 66 51 43 46 27 18 4 0 6 321



- 77 - 

 

 

Ábra 1.3. 1914. Halálozás/életkor 

 

Ábra 1.4. 1914. Fontosabb halálozás/hó 

1914 Betegség/Életkor 1 év alatt1-5 év 5-10 év 10-20 év 20-30 év 30-40 év 40-50 év 50-60 év 60-70 év 70-80 év 80-90 év 90-100 évIsmeretlen

Bujakór/Szifilisz 1 1

Aggság/Végelgyengülés 4 2 6

Agyhártyagyulladás 1 2 1 1 1 6

Tüdő gümőkór/TBC 1 1

Szívbaj/Szívbillentyű elégedetlenség 2 2 5 6 3 1 19

Téboj, elmezavar 1 2 4 7

Sérv 1 1 1 1 4

Baleset 2 2 1 2 1 1 9

Véres agyguta 3 2 6 1 12

Görvelykór/TBC 0

Torokgyík/Diftéria 2 1 3

Hugyrekedés/Hugyszorulás 1 1

Mérgezés pl. lúg. Sósav, arzén 1 2 1 4

Hashártya gyulladás 1 1 1 1 4

Öngyilkosság 2 5 3 3 13

Vesegyulladás/Bright-kór 1 1 4 2 1 8 7 1 1 26

Tüdőgyulladás 2 4 3 2 1 1 1 1 15

Mellhártyagyulladás 0

Kanyaró 0

Görcsök 0

Vörheny/Skarlát 2 2 3 7

Érelmeszesedés 1 6 7

Angolkór 1 1

Vérszegénység 0

Rák 1 4 6 2 3 16

Gennyes vérűség/Leukémia 1 1 2

Lépfene/Anthrax 1 1

Orbánc 0

Hasi hagymáz/Tífusz 1 6 3 1 1 12

Gége vizenyő 0

Agylágyulás 1 3 1 5

Paralízis 0

Bélhurut 5 5

Tüdővész/TBC 1 6 13 9 7 7 1 1 45

Veleszületett gyengeség 1 1

Szamárhurut 1 1

Májzsugor 2 2

Csontgümősödés/Csont TBC 2 1 1 4

Gyomorhurut 1 1

Tüdővérzés 1 1

Lőtt seb 12 11 3 3 29

Vérhas/Hastífusz 2 1 3

Hörghurut 1 1

Egyéb/Nem kivehető/Hiányzik 1 5 1 3 10 9 5 5 2 1 1 3 46

321

1914 Betegség/Hó január február március április május június július augusztusszeptemberoktóber novemberdecember

Agyhártyagyulladás 1 1 1 1 2

Tüdő gümőkór/TBC 1

Torokgyík/Diftéria 1 2

Vesegyulladás/Bright-kór 3 3 2 3 2 2 3 2 3 1 2

Kanyaró

Vörheny/Skarlát 3 1 1 1 1 1

Orbánc

Hasi hagymáz/Tífusz 1 7 4

Tüdővész/TBC 2 5 6 8 5 6 3 4 2 1 4

Tüdőgyulladás 2 1 2 1 1 1 1 1 2 2

Vérhas 1 1 1
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Ábra 2.1. 1915. Halálozás/hó 

 

Ábra 2.2. 1915. Hó/életkor 

1915

Január 35

Február 35

Március 29

Április 36

Május 28

Június 35

Július 31

Augusztus 24

Szeptember 30

Október 31

November 40

December 37

391

1915 Hó/életkor 1 év alatt 1-5 év 5-10 év 10-20 év 20-30 év 30-40 év 40-50 év 50-60 év 60-70 év 70-80 év 80-90 év 90-100 évIsmeretlen

Január 1 3 4 11 5 2 2 7 35

Február 4 1 2 5 5 3 3 6 3 2 1 35

Március 1 2 1 4 5 4 3 4 5 29

Április 1 1 1 5 4 6 6 3 5 4 36

Május 2 2 1 5 3 4 3 1 5 2 28

Június 2 1 4 3 5 6 2 4 5 2 1 35

Július 1 6 5 4 3 6 2 4 31

Augusztus 2 5 3 3 3 4 2 2 24

Szeptember 4 3 3 6 3 6 3 2 30

Október 1 3 1 3 5 4 4 4 5 1 31

November 1 5 3 4 7 3 5 3 5 3 1 40

December 3 5 4 5 4 3 4 2 4 2 1 37

17 27 18 49 59 52 42 44 50 28 3 0 2 391
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Ábra 2.3. 1915. Halálozás/életkor 

 

Ábra 2.4. 1915. Fontosabb halálnem/hó 

1915 Betegség/Életkor 1 év alatt1-5 év 5-10 év 10-20 év 20-30 év 30-40 év 40-50 év 50-60 év 60-70 év 70-80 év 80-90 év 90-100 évIsmeretlen

Bujakór/Szifilisz 0

Aggság/Végelgyengülés 1 2 3

Agyhártyagyulladás 1 3 1 5

Tüdő gümőkór/TBC 2 1 1 1 5

Szívbaj/Szívbillentyű elégedetlenség 1 3 2 3 2 1 1 1 14

Téboj, elmezavar 1 2 3 2 1 1 10

Sérv 1 1 1 3

Baleset 1 2 1 2 4 1 1 1 1 1 15

Véres agyguta 1 3 8 1 13

Görvelykór/TBC 0

Torokgyík/Diftéria 4 11 10 25

Hugyrekedés/Hugyszorulás 1 1

Mérgezés pl. lúg. Sósav, arzén 3 1 4

Hashártya gyulladás 1 1 3 2 4 2 13

Öngyilkosság 1 1 2

Vesegyulladás/Bright-kór 1 2 4 9 4 12 8 40

Tüdőgyulladás 2 3 1 1 4 4 3 2 3 23

Mellhártyagyulladás 0

Kanyaró 0

Görcsök 0

Vörheny/Skarlát 6 1 3 1 11

Érelmeszesedés 1 1 1 3

Angolkór 0

Vérszegénység 0

Rák 1 1 2 2 6

Gennyes vérűség/Leukémia 1 1

Lépfene/Anthrax 0

Orbánc 1 1 1 3

Hasi hagymáz/Tífusz 6 6 8 5 1 1 27

Gége vizenyő 0

Agylágyulás 2 2

Paralízis 0

Bélhurut 2 1 1 1 1 3 9

Tüdővész/TBC 13 16 13 5 7 6 1 61

Veleszületett gyengeség 5 5

Szamárhurut 0

Májzsugor 1 2 3

Csontgümősödés/Csont TBC 0

Gyomorhurut 0

Tüdővérzés 0

Lőtt seb 2 6 2 1 11

Vérhas 1 1

Hörghurut 1 1 2

Csonttörés 1 1

Fagyás 1 1 2

Gyermekágyi láz 1 1 2

Tüdőtágulat 3 3 3 9

Influenza 2 1 3

Kolera 1 1

Himlő 1 1 1 1 4

Hólyagos himlő 1 2 2 2 4 2 13

Egyéb/Nem kivehető/Hiányzik 1 2 1 8 3 4 4 3 2 4 3 35

391

1915 Betegség/Hó január február március április május június július augusztusszeptemberoktóber novemberdecember

Agyhártyagyulladás 1 1 3

Tüdő gümőkór/TBC 2

Torokgyík/Diftéria 2 2 2 1 2 1 1 2 6 4

Vesegyulladás/Bright-kór 2 5 4 4 3 3 1 4 6 3 4 2

Kanyaró

Vörheny/Skarlát 1 1 2 1 1 1 4

Orbánc 1 1 1

Hasi hagymáz/Tífusz 1 4 1 4 3 1 3 4 4 1

Tüdővész/TBC 2 6 7 14 7 6 5 1 3 4 4 3

Tüdőgyulladás 3 5 5 1 1 1 4 1 2 1

Vérhas 1

Kolera 1

Hólyagos Himlő 2 4 4 6
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Ábra 3.1. 1916. Halálozás/hó 

 

Ábra 3.2. 1916. Hó/életkor 

1916

Január 28

Február 31

Március 26

Április 28

Május 28

Június 29

Július 30

Augusztus 34

Szeptember 25

Október 41

November 29

December 36

365

1916 Hó/Életkor 1 év alatt 1-5 év 5-10 év 10-20 év 20-30 év 30-40 év 40-50 év 50-60 év 60-70 év 70-80 év 80-90 év 90-100 évIsmeretlen

Január 1 1 2 6 3 1 7 4 3 28

Február 1 3 3 5 3 4 6 4 1 1 31

Március 1 2 4 2 3 6 2 4 2 26

Április 1 2 2 3 5 7 7 1 28

Május 1 2 4 4 3 8 4 2 28

Június 1 4 3 2 6 3 7 3 29

Július 1 1 3 4 3 3 6 6 2 1 30

Augusztus 1 2 4 3 4 2 3 5 6 4 34

Szeptember 1 1 4 4 2 3 5 3 1 1 25

Október 1 5 6 3 6 3 2 5 5 5 41

November 1 1 7 6 3 1 3 4 3 29

December 4 3 2 3 6 4 2 6 3 2 1 36

5 18 25 38 48 41 32 67 54 29 7 0 1 365
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Ábra 3.3. 1916. Halálozás/életkor 

1916 Betegség/Életkor 1 év alatt1-5 év 5-10 év 10-20 év 20-30 év 30-40 év 40-50 év 50-60 év 60-70 év 70-80 év 80-90 év 90-100 évIsmeretlen

Bujakór/Szifilisz 1 1

Aggság/Végelgyengülés 1 2 4 3 10

Agyhártyagyulladás 2 2 2 1 2 1 10

Tüdő gümőkór/TBC 1 2 1 4

Szívbaj/Szívbillentyű elégedetlenség 5 3 2 2 8 1 1 1 23

Téboj, elmezavar 1 6 1 2 10

Sérv 1 2 2 1 6

Baleset 2 8 1 2 4 3 20

Véres agyguta 0

Görvelykór/TBC 0

Torokgyík/Diftéria 2 5 4 11

Hugyrekedés/Hugyszorulás 0

Mérgezés pl. lúg. Sósav, arzén 1 1

Hashártya gyulladás 1 2 1 1 5

Öngyilkosság 3 1 1 2 1 1 2 11

Vesegyulladás/Bright-kór 1 1 2 3 3 3 14 11 3 41

Tüdőgyulladás 1 1 1 1 1 3 6 2 16

Mellhártyagyulladás 1 1

Kanyaró 1 1

Görcsök 1 1 2

Vörheny/Skarlát 2 3 1 6

Érelmeszesedés 3 2 2 7

Angolkór 1 1 2

Vérszegénység 0

Rák 1 5 6 2 14

Gennyes vérűség/Leukémia 1 2 1 4

Lépfene/Anthrax 0

Orbánc 1 1 1 3

Hasi hagymáz/Tífusz 1 5 5 2 2 5 2 1 23

Gége vizenyő 0

Agylágyulás 0

Paralízis 0

Bélhurut 2 1 1 1 1 1 7

Tüdővész/TBC 12 23 13 11 9 2 2 72

Veleszületett gyengeség 1 1

Szamárhurut 2 2

Májzsugor 1 1

Csontgümősödés/Csont TBC 0

Gyomorhurut 0

Tüdővérzés 0

Lőtt seb 0

Vérhas 1 1

Hörghurut 1 1

Csonttörés 1 1

Fagyás 0

Gyermekágyi láz 0

Tüdőtágulat 1 1 1 2 5

Influenza 0

Kolera 0

Himlő 0

Hólyagos himlő 0

Egyéb/Nem kivehető/Hiányzik 1 3 1 5 2 8 15 5 1 1 42

365
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Ábra 3.4. 1916. Fontosabb halálozás/hó 

 

Ábra 4.1. 1917. Halálozás/hó 

 

Ábra 4.2. 1917. Hó/életkor 

1916 Betegség/Hó január február március április május június július augusztusszeptemberoktóber novemberdecember

Agyhártyagyulladás 1 1 2 2 2 2

Tüdő gümőkór/TBC 1 1 2

Torokgyík/Diftéria 1 2 1 2 4 1

Vesegyulladás/Bright-kór 2 6 1 5 3 6 4 2 1 3 4 2

Kanyaró 1

Vörheny/Skarlát 2 1 1 3

Orbánc 1 1 1

Hasi hagymáz/Tífusz 3 1 5 2 2 1 3 1 3 1 1

Tüdővész/TBC 6 8 3 8 2 4 6 9 6 7 6 8

Tüdőgyulladás 2 3 1 2 2 2 2 1 1

Vérhas 1

Kolera

Hólyagos Himlő

1917

Január 33

Február 41

Március 35

Április 37

Május 42

Június 27

Július 30

Augusztus 42

Szeptember 32

Október 41

November 24

December 29

413

1917 Hó/Életkor 1 év alatt 1-5 év 5-10 év 10-20 év 20-30 év 30-40 év 40-50 év 50-60 év 60-70 év 70-80 év 80-90 év 90-100 évIsmeretlen

Január 5 3 3 3 4 5 5 5 33

Február 1 4 2 3 2 8 1 13 6 1 41

Március 2 2 1 2 5 3 7 5 7 1 35

Április 2 2 5 5 4 5 4 5 3 2 37

Május 1 1 2 3 6 7 3 7 7 3 2 42

Június 1 4 3 4 2 6 4 2 1 27

Július 2 1 4 2 4 3 5 7 2 30

Augusztus 3 3 4 3 6 5 7 4 5 2 42

Szeptember 3 7 5 4 3 1 2 5 1 1 32

Október 3 6 3 2 3 6 1 3 7 6 1 41

November 1 1 2 1 4 4 3 2 3 3 24

December 1 4 4 4 1 4 5 6 29

13 33 27 36 46 46 51 50 71 27 13 0 0 413
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Ábra 4.3. 1917. Halálozás/életkor 

1917 Betegség/Életkor 1 év alatt1-5 év 5-10 év 10-20 év 20-30 év 30-40 év 40-50 év 50-60 év 60-70 év 70-80 év 80-90 év 90-100 évIsmeretlen

Bujakór/Szifilisz 3 3

Aggság/Végelgyengülés 1 1 2

Agyhártyagyulladás 2 3 2 2 1 10

Tüdő gümőkór/TBC 1 2 3

Szívbaj/Szívbillentyű elégedetlenség 2 1 5 7 5 1 21

Téboj, elmezavar 1 6 9 5 21

Sérv 0

Baleset 1 3 1 1 1 2 2 2 13

Véres agyguta 1 1

Görvelykór/TBC 0

Torokgyík/Diftéria 11 4 1 16

Hugyrekedés/Hugyszorulás 0

Mérgezés pl. lúg. Sósav, arzén 1 1 2

Hashártya gyulladás 2 2 1 1 6

Öngyilkosság 4 1 1 1 7

Vesegyulladás/Bright-kór 1 2 3 1 5 7 19 1 2 41

Tüdőgyulladás 3 3 2 2 2 1 13

Mellhártyagyulladás 1 1 1 3

Kanyaró 0

Görcsök 1 1

Vörheny/Skarlát 4 4 1 1 10

Érelmeszesedés 1 1 2 2 6

Angolkór 1 1

Vérszegénység 0

Rák 1 5 2 4 12

Gennyes vérűség/Leukémia 1 1

Lépfene/Anthrax 0

Orbánc 1 1 4 1 1 8

Hasi hagymáz/Tífusz 8 3 3 2 2 1 19

Gége vizenyő 0

Agylágyulás 0

Paralízis 0

Bélhurut 3 1 1 1 6

Tüdővész/TBC 1 6 9 28 16 10 9 5 1 85

Veleszületett gyengeség 2 2

Szamárhurut 0

Májzsugor 1 1 2

Csontgümősödés/Csont TBC 0

Gyomorhurut 0

Tüdővérzés 0

Lőtt seb 0

Vérhas 1 2 2 2 1 8

Hörghurut 0

Csonttörés 1 1

Fagyás 0

Gyermekágyi láz 0

Tüdőtágulat 1 2 7 1 11

Influenza 0

Kolera 0

Himlő 3 3

Hólyagos himlő 1 2 1 1 1 6

Gutaütés 1 3 9 1 14

Basedow-kór 1 1

Marasmus 1 1

Egyéb/Nem kivehető/Hiányzik 2 5 5 6 2 3 10 13 7 53
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Ábra 4.4. 1917. Fontosabb halálozás/hó 

 

Ábra 5.1. 1918. Hó/halálozás 

 

Ábra 5.2. 1918. Hó/életkor 

1917 Betegség/Hó január február március április május június július augusztusszeptemberoktóber novemberdecember

Agyhártyagyulladás 1 2 3 1

Tüdő gümőkór/TBC 1 1 1

Torokgyík/Diftéria 3 3 1 1 1 1 1 1 1

Vesegyulladás/Bright-kór 4 3 2 2 4 4 2 5 3 4 2 2

Kanyaró

Vörheny/Skarlát 1 1 4 4 1

Orbánc 1 1 2 2 2

Hasi hagymáz/Tífusz 1 1 1 3 2 3 2 6

Tüdővész/TBC 9 2 9 7 16 8 11 11 5 2 4 4

Tüdőgyulladás 2 1 1 4 1 1 2 1 1 1

Vérhas 1 1 2 2 1 1

Kolera

Hólyagos Himlő 1 1 3 1

1918

Január 20

Február 27

Március 33

Április 25

Május 25

Június 25

Július 34

Augusztus 23

Szeptember 31

Október 64

November 36

December 49

392

1918 Hó/Életkor 1 év alatt 1-5 év 5-10 év 10-20 év 20-30 év 30-40 év 40-50 év 50-60 év 60-70 év 70-80 év 80-90 év 90-100 évIsmeretlen

Január 1 4 1 2 1 4 4 1 1 1 20

Február 2 2 1 3 5 4 1 2 2 4 1 27

Március 3 3 8 3 3 2 4 5 2 33

Április 2 1 2 1 3 3 7 4 2 25

Május 1 1 2 6 2 2 4 5 1 1 25

Június 2 1 4 1 3 4 6 4 25

Július 4 1 4 6 1 4 4 3 5 2 34

Augusztus 2 1 1 1 1 4 5 5 2 1 23

Szeptember 1 2 5 4 1 3 5 5 3 2 31

Október 1 2 2 13 21 7 6 4 2 5 1 64

November 1 2 2 5 6 3 3 5 5 4 36

December 1 6 3 11 2 3 3 5 10 4 1 49

8 27 20 57 59 30 38 53 53 37 10 0 0 392
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Ábra 5.3. 1918. Halálozás/életkor 

1918 Betegség/Életkor 1 év alatt1-5 év 5-10 év 10-20 év 20-30 év 30-40 év 40-50 év 50-60 év 60-70 év 70-80 év 80-90 év 90-100 évIsmeretlen

Bujakór/Szifilisz/Lues 1 1

Aggság/Végelgyengülés 1 1 1 1 4

Agyhártyagyulladás 1 3 1 1 1 7

Tüdő gümőkór/TBC 2 1 1 4

Szívbaj/Szívbillentyű elégedetlenség 2 1 2 1 3 1 10

Téboj, elmezavar 2 1 1 5 3 2 2 16

Sérv 0

Baleset 2 3 1 3 1 10

Véres agyguta 1 1

Görvelykór/TBC 0

Torokgyík/Diftéria 1 4 2 1 8

Hugyrekedés/Hugyszorulás 1 1 2

Mérgezés pl. lúg, sósav, arzén 1 2 2 1 1 7

Hashártya gyulladás 2 1 1 1 1 2 8

Öngyilkosság 1 1

Vesegyulladás/Bright-kór 1 3 2 2 2 5 13 10 3 41

Tüdőgyulladás 1 7 1 4 3 1 3 2 1 4 27

Mellhártyagyulladás 1 1 1 1 4

Kanyaró 0

Görcsök 0

0

Érelmeszesedés 1 2 5 3 11

Angolkór 0

Vérszegénység 0

Rák 2 4 2 1 9

Gennyes vérűség/Leukémia 1 1

Lépfene/Anthrax 1 1

Orbánc 1 2 3

Hasi hagymáz/Tífusz 2 2 3 6 2 5 20

Gége vizenyő 0

Agylágyulás 0

Paralízis 0

Bélhurut 1 1 1 1 3 7

Tüdővész/TBC 1 13 15 8 8 4 2 1 52

Veleszületett gyengeség 1 1

Szamárhurut 0

Májzsugor 2 2 4

Csontgümősödés/Csont TBC 1 1

Gyomorhurut 0

Tüdővérzés 0

Lőtt seb 1 1 1 3

Vérhas 2 1 3

Hörghurut 1 1 2

Csonttörés 1 1

Fagyás 0

Gyermekágyi láz 0

Tüdőtágulat 3 2 4 9

Influenza 0

Kolera 0

Himlő 1 1

Hólyagos himlő 0

Gutaütés 1 2 5 4 12

Basedow-kór 0

Marasmus 0

Agyaszály 1 5 3 9

Süly/Skarlát/Vörheny 1 1 4 3 9

Bélgyulladás 1 1 1 3

Gerincoszlop gyulladás 1 1 2

Epilepszia 1 1

Bélgümőkór 1 1

Epehólyag gyulladás 1 1

Spanyolnátha/Spanyolláz/Inf. Hysp. Tüdőgyulladás 11 17 7 1 1 1 38

Tüdő ödéma/Tüdő vizenyő 1 1

Egyéb/Nem kivehető/Hiányzik 3 5 4 4 2 4 6 4 3 35

392
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Ábra 5.4. 1918. Fontosabb halálozás/hó 

 

Ábra 6. http://www.bocskai-konyvtar.hu/web/bocskai-

dandar/kenezy_mkir_honvedorvos;jsessionid=ECB5E6A46329C94261EA2236A840529E?ch

angeTheme=true 

1918 Betegség/Hó január február március április május június július augusztusszeptemberoktóber novemberdecember

Agyhártyagyulladás 2 1 1 1 1

Tüdő gümőkór/TBC 1 1 1 1

Torokgyík/Diftéria 2 2 1 1 1 1

Vesegyulladás/Bright-kór 3 3 4 6 3 5 1 2 4 3 3 2

Kanyaró

Vörheny/Skarlát 1 1 1 1 1 1 3 1

Orbánc 2 1

Hasi hagymáz/Tífusz 1 2 6 1 2 1 2 3 2

Tüdővész/TBC 1 4 9 7 6 2 8 2 4 4 3 3

Tüdőgyulladás 1 2 3 3 4 2 3 8

Vérhas 3

Kolera

Hólyagos Himlő

Spanyolnátha/Spanyolkór/Inf. Hysp. 26 5 6

http://www.bocskai-konyvtar.hu/web/bocskai-dandar/kenezy_mkir_honvedorvos;jsessionid=ECB5E6A46329C94261EA2236A840529E?changeTheme=true
http://www.bocskai-konyvtar.hu/web/bocskai-dandar/kenezy_mkir_honvedorvos;jsessionid=ECB5E6A46329C94261EA2236A840529E?changeTheme=true
http://www.bocskai-konyvtar.hu/web/bocskai-dandar/kenezy_mkir_honvedorvos;jsessionid=ECB5E6A46329C94261EA2236A840529E?changeTheme=true

