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D. Szakács anita fejezetek Sopron egészségügyének 
történetéből. a száz éve alapított 
soproni erzsébet kórház, valamint 
társ- és elődintézményeinek 
históriája

Az alábbi tanulmány létrejöttét annak köszönheti, hogy ez év június 23-án ünnepelte át-
adásának 100. esztendejét a Soproni Kórház. Így joggal merült fel annak igénye, hogy 
az eltérő tematikájú orvostörténeti évkönyvek és publikációk mellett egy átfogó, intéz-
ménytörténeti tanulmány jelenjen meg a jeles évforduló alkalmára. Minthogy a mai 
jogutód, a Soproni Gyógyközpont egy integratív folyamat részeként jött létre, ezért a 
tanulmány is figyelemmel kíséri a jelenlegi társintézmények (Soproni Erzsébet kórház, 
Soproni Szívszanatórium, Balfi Gyógyfürdőkórház) történetét és útját az integrációhoz. 
A tanulmány kitekint a soproni gyógyítás intézményes múltjára, kezdeteire, fejlődésére, 
valamint a Soproni Kórház társ- és elődszerveinek históriájára.

Míg az agrártársadalmakban a szegény- és beteggondozás elsősorban a család felada-
ta volt, a városi társadalmakban a közösség vagyonosodásával, vagyoni differenciálódásá-
val ez a feladatvállalás nem csak a család kötelezettségét jelentette. A középkor fejlettebb 
időszakában a városi közösség (a communitas) is felelősséget érzett elaggott, megbetege-
dett, vagy elszegényedett polgárai iránt, folyamatosan gondot fordított beteg, elszegénye-
dett, elesett tagjainak gondozására, ápolására. Az idők folyamán a betegek ellátása körül 
tevékenykedő személyek és intézmények esetében is egyfajta „professzionalizálódás” fi-
gyelhető meg. A gyógyítók esetében ez az orvosi hivatás szakszerűsödését jelenti, azaz 
megjelennek az egyetemi végzettséggel rendelkező orvosok, okleveles gyógyszerészek, 
bábák. A soproni egészségügyi intézmények kezdete a középkorra és a kora újkorra nyúlik 
vissza. Az ispotály és a Lazaret nyújtotta azt a biztos pontot a soproni polgárok számára, 
mely enyhülést adott a számukra betegségük, öregkoruk viszontagságainak elviselésére. 
Hálás szívvel emlékeztek meg a soproni polgárok e két intézményről végrendeletükben, 
amikor kegyes hagyományként pénzt hagytak e két intézményre örökül.

A jelen tanulmány Sopron civil lakosságának ellátására szakosodott egészségügyi 
intézményeket veszi sorra, a tizenöt éves háború időszakának átmeneti hadikórházával, 
vagy a 19. századi garnizonvárossal, katonai beszállásolásokkal, a világháborús esemé-
nyekkel kapcsolatos csapatkórházakkal, azaz a város hadi egészségügyével e dolgozat 
nem foglalkozik, mindennek feltárása egy másik kutatás feladata.

a Soproni kórház jubileumára
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Az Ispotály

A közép és kora újkori Sopronban az ispotályok jelentették a szegénygondozás és azzal 
szoros összefüggésben a gyógyítás alapvető városi intézményeit.1 Bár a történetírás az 
ispotályt elsősorban a szegények és nem a betegségben szenvedők menedékhelyeként 
tartja számon, e kettő sok esetben mechanikusan nem választható el egymástól. Általá-
nos európai jellegzetesség volt, hogy az ispotályokat a városok peremén a külvárosban, 
lehetőség szerint folyóvíz partján, vagy annak közelében létesítettek.

A soproni Szent Erzsébet ispotály alapításának pontos időpontja nem ismert. 
Ugyanakkor az alapítás aktusát a történetkutatás egyértelműen a johannita lovagrend 
soproni letelepedésével hozza kapcsolatba. A johanniták 1247 körül telepedtek meg a 
városban. A védelmi szerepet játszó lovagrend számára IV. Béla király vámszedési jogot 
adott a Bécs felé vezető út városkapujánál A rend két legfontosabb tevékenységi köre a 
közhitelű írásbeliség folytatása, azaz közhitelű oklevelek kiállítása és az általa alapított is-

1   Majorossy Judit: A város közepén – a társadalom peremén. A szegények helye a középkori Sopron életében. 
In: Soproni Szemle 57 (2003), 216–233., Nmarné Kendöl Judit: A középkori johannita rend karitatív 
tevékenysége, gazdasági, társadalmi jelentősége Sopronban. In: Képzés és Gyakorlat, 2015. 143–160. 

1. ábra. Az ikvahídi ispotály alaprajza és metszetrajza, 18. sz. vége, 19. sz. első fele. 
(MNL GyMSM SL, SVLt, VIII. 2.)
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potály működtetése volt, melynek finanszírozását a már említett vámbevétel is szolgálta. 
A Szent Erzsébet ispotály egy önálló (exempt) rendi intézmény volt, amely saját pappal 
rendelkezett, a kórházi feladatokat betegápoló testvérek látták el. A rend hanyatlása miatt 
a 14. században, 1346-ban Giovanni rendtartományi perjel Sopron város gondozásába 
adta a vámot és az ispotályt. 

A 15. században az ispotályt folyamatosan a város működtette egy magisztrátus által 
kinevezett, elszámolásra kötelezett ispotálymester irányítása alatt. E századból négy is-
potálymesteri számadás ismert (1420, 1436/1437, 1438/1439, 1489/1490). E források 
rámutatnak arra, hogy a középkori multifunkciós városi intézmény, az ispotály önellátás-
ra törekedett, önálló gazdasági tevékenységet folytatott. A városi társadalomban jelentős 
pénzkölcsönző tevékenységet látott el, a befolyó pénzt szőlő- és egyéb ingatlanbefekte-
tésekre fordította, melyeket aztán bérbe adott művelésre, használatba vételre valakinek.  
Az intézmény jelentős súllyal bírt a késő középkori ember világképében, hisz az ispo-
tályt a purgatóriumból a paradicsomba vezető út egyik állomásának tekintették, és ez a 
szellemi háttér biztosította, hogy a város polgárai végrendeletük elkészítésekor a város 
templomai, oltárjavadalmai mellett folyamatosan kegyes hagyományokat hagytak az is-
potályra is. 

Az ispotály a Balfi utca és az Ikvahíd sarkán, a mai Ikvahíd 2. helyén állt. Egy 1792-es 
épületleírás szerint a földszinten helyezkedett el a templom, a sekrestye, a gondnok szo-
bája, a konyha, a boltozatos borkimérő helyiség, egy fáskamra, szalma tárolására szolgáló 
kamra, valamint az emeleti bérlakáshoz tartozó utcafronti aszalóhelyiség és a hozzátarto-
zó fáskamra a kis udvarban.2 A felső emeleten fekvő bérlakás az utcára nézett, két szobá-
ból, egy konyhából, előszobából és egy kamrából állt. Az emeleten udvari fronton négy 
közepes betegszoba volt egy kis konyhával (1. ábra).

Az épület kiürítését követően a házat Spiess Antal tímár vette meg. Az intézmény 
megszűntetése 1796-ra tehető, a gondozottakat a Kórház utcában működő Lazaretba köl-
töztették át. Az ispotály és a Lazaret szervezeti összevonására azonban már a 18. század 
elején sor kerülhetett, hisz míg a 17. században az ispotálymester felügyelete csak az is-
potályra terjedt ki, az 1702-es ispotályszámadásban már összevont beszámoló készült az 
ispotály és a Lazaret bevételeiről és kiadásairól.3 Az ispotály felügyelője a belső vagy a kül-
ső tanács tagjainak sorából került ki. A 16–19. századi számadások betekintést nyújtanak 
az ispotály gazdálkodásába, annak bevételeit és kiadásait tételesen rögzítik. Informálnak 
az ott fogyasztott ételekről, melyek között egyaránt találunk birkahúst, marhahúst, borjú-
húst és halat is. A magánszemélyek hagyatékán kívül a 18. században az összevont kezelés 
alatt álló kórház és ispotály jelentős támogatást kapott a Lackner-féle kórházalapból is.  
A bevételeket még a beszedett vámtételek is gyarapították.

2   MNL GyMSM SL, SVL, IV. 1003. c. Sopron Város Tanácsának iratai, APOe.. VIII. Nr. 464. u.  
(A továbbiakban: IV. 1003. c.)
3   MNL GMSM SL, IV. 1009. i Sopron Város Kamarási Hivatalának számadásai, Sopron város kórházának 
számadásai 1533–1846.
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A Lazaret, a 17–18. századi járványkórház

A Lazaret, azaz a régi kórház alapítása a 16–17. században dúló pestisjárványokra vezethe-
tő vissza. A kora újkori pestisjárványok megjelenése Sopron városában a 17. század első 
felében, 1630-cal vette kezdetét. 1630. szeptember 28-án a tanácsülés tagjai Sopron város 
lakosságát a pestis előretörésére figyelmeztették, egyben felszólították őket, hogy azon 
személyek, akiknek házában már halálesetet észleltek az utóbbi időben, tartózkodjanak 
a nyilvánosságtól, illetve ezen házakat helyezzék karantén alá, a disznókat pedig tartsák 
elzárva az ólakban.4 1633-ban a pestisjárvány már Sopron városában szedte áldozatait, a 
megelőzendő óvintézkedések ellenére a járványnak 56 ember esett áldozatául.5 Ilyen kö-
rülmények között került sor a városi tanács 1633. augusztus 11-i határozata alapján a mai 
Deák téri iskola mögött, a Magyar kapun, azaz a korabeli városfalon kívül egy lebontott 
ház helyére a járványkórházként funkcionáló Lazaret megépítésére a Kórház utcában.6 

A pestis terjedése a korabeli orvosokat is foglalkoztatta, Hieronimus Scholtz, a vá-
ros orvosa 1633. szeptember 30-án a városi tanácshoz írt levelében a pestis terjedésének 
okáról, illetve megfékezésének lehetőségéről értekezett.7 Mindenekelőtt a levegő tiszta-

4   MNL GyMSM SL, SVL, IV. 1003. a. Sopron Város Tanácsának iratai, tanácsülési jegyzőkönyvek, 1630. 
283, 284. (A továbbiakban: IV. 1003. a. Tjkv.)
5   Payr krónika. In: Soproni Szemle 6 (1942), 2. szám, 25. (A továbbiakban: Payr krónika) 
6   MNL IV. 1003. a. Tjkv. 1633. augusztus 11.
7   MNL GyMSM SL, SVL, Oe. Lad. XXXI. et. FF. Fasc. 3. Nr. 132/5.

2. ábra. A Soproni Lazaret tervrajza, 18. sz. vége, 19. sz. első fele (MNL GyMSM SL, SVLt, VIII. 2.)
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ságát tartotta rendkívül fontosnak, amelynek így minden bűztől, a rothadás kísérőjelen-
ségeként fellépő szaghatásoktól mentesnek kell lennie, elsősorban azért, mert az ember 
levegő nélkül nem tud létezni. Az álló vizek a maguk rothadó bűzével beszennyezik a 
levegőt, melyre levele szerint pillanatnyilag a Hátsó kapunál találunk jó példát. Az ilyen 
szennyezett levegő nagy bajok forrása lehet, és a pusztítás szellemét megidézve számos 
ember halálát okozhatja. A mértéktelen italozás és evészet ugyancsak a bajok forrása az 
orvos állítása szerint, hiszen egy bestia sem vesz magához többet, mint amennyit a termé-
szete el tudna viselni. Emlékei szerint, amikor 1607-ben a tanulmányai miatt Párizsban 
tartózkodott, a haspók németeket a franciák megvetették és kinevették, egy sem jutott 
magasabb beosztáshoz. S ha egyszer az ember egészsége megromlott, azt csak Isten segít-
ségével tudja az orvos ismét helyrehozni. Mindenekelőtt azonban a legfontosabb, hogy a 
beteg ne varázslótól, tapasztalatlan fürdőstől, vagy kontártól kérjen tanácsot, hanem ta-
pasztalt, megértő orvostól. A fürdősök maradjanak a saját foglalkozásuknál, ne akarjanak 
a gyógyszerészekkel és az orvosokkal konkurálni. A borbélyok pedig bánjanak csínján az 
érvágással, inkább a külső sérüléseket és sebeket lássák el tisztességesen. A belső, rejtett 
betegségeket, mivel ezekhez nem értenek, s ezekről nem is tanultak, bízzák az orvosokra. 
Azaz mindent összegezve, ha mindenki megmaradna a maga tudása és foglalkozása mel-
lett, akkor az orvos állítása szerint nem heverne annyi felesleges áldozat a Szent Mihály 
temetőben.

A járvány megelőzését szolgáló köztisztasági rendelkezések azonban nem vezettek 
hosszú távú eredményre, a pestis több hullámban is szedte áldozatait Sopronban, így töb-
bek között 1644-ben, midőn Zrínyi Miklós augusztus 22-én 300 emberével átvonult a 
városon, hogy a császár hadseregéhez csatlakozzon. Sopron és a vármegye falvai is sokat 
szenvedtek az átvonuló katonaságtól, a katonatartás kötelezettségétől. Az átvonuló se-
reg nyomában pedig megjelent a pestis is. 1644. augusztus 20-án a városi tanács a tettek 
mezejére lépve Jakab Griniglt fogadta fel járványorvosnak, akinek a tanács meghagyása 
értelmében az ispotályban kellett segédkeznie, melynek fejében a tanács 24 magyar forint 
fizetséget állapított meg a részére.8 Ősszel a járvány fokozódásával szeptember 28-án a 
tanács határozatba adta Winckler Jánosnak, hogy a súlyos betegeknek tartson prédikációt 
az ispotályban vasárnaponként.9 A Payr krónika tudósítása szerint ebben az évben 1350 
személy halt meg a pestis következtében.10 1645-ben a járvány terjedése tovább fokozó-
dott. Miután Jakab Grinigl járványorvos a legnagyobb veszély közepette megszökött a 
városból, a járvány orvosi poszt betöltésére Schlottner Jánost javasolta a tanács, aki már 
az előző pestisjárvány idején is bizonyította rátermettségét.11 Végül 1645. július 17-én 
Philipp János borbély kapott megbízatást a poszt betöltésére.12 Az 1645. év pestis áldoza-

8   MNL GyMSM SL, SVL, IV. 1003. a. Tjkv. 1644. 202, 210.
9   MNL GyMSM SL, SVL, IV. 1003. a. Tjkv. 1644. 241.
10   Payr krónika, 32.
11   MNL GyMSM SL, SVL, IV. 1003. a. Tjkv. 1645. 155–156.
12   MNL GyMSM SL, SVL, IV. 1003. a. Tjkv. 1645. 390–391.
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tairól pontos számadatokkal nem rendelkezünk, a Petz krónika is csak ennyit említ meg: 
„Pest hat sehr gereinigt, viele sind gestorben.”13 

A korábbi évek tanulságából, valamint a magyar földön elterjedő járványveszélyen 
okulva 1649 augusztusában a tanács az esetleg betörő járványok megelőzésére egészség-
ügyi szemlék megtartását javasolta, továbbá utasította a gyógyszertárakat, hogy lássák el 
magukat a járvány leküzdésére alkalmas megfelelő szerekkel, melyeket a szegények szá-
mára jutányos áron bocsássanak rendelkezésre.14 Októberben már megfontolás tárgyává 
tették egy állandó sebész alkalmazását, aki fizetés ellenében mind a vészterhes, mind a 
békés időkben a betegek rendelkezésére állna.15 November 10-én a tanács beidéztette 
a fürdőst és arra emlékeztette, hogy amikor bérbe adták a számára a fürdőt, azt azzal a 
kikötéssel tették, hogy járvány esetén úgy az ispotályban, mint más veszélyes helyeken 
tudását hasznosítva helytálljon mind a szegény, mind a gazdag polgárok gyógyításában.16 
December 13-án a városbíró ismételten a tanács megbízásából egy János nevezetű für-
dőssegéddel egyeztetett, s a korábban megbeszéltek szerint abban maradtak, hogy a für-
dős járványok idején megfelelő fizetés ellenében kiveszi részét a betegek gyógyításából, a 
külső tapaszokat saját költségén biztosítja, a belső kezeléshez szükséges szerekkel a gyógy-
szerészek látják el a városi tanács költségén. Fizetségeként a tanács heti 6 császári forintot, 
egy szabad szobát és a szükséges fa mennyiséget állapította meg.17 

A pestis 1654-ben ütötte fel ismételten a fejét Sopron városában, az elhunytak szá-
mát a Tschányi-krónika 445 főben adja meg,18 ez a szám a következő 1655-ös eszten-
dőben 730-ra emelkedett.19 A járvány 1656-ban tetőzött a városban, Lochner Bernát 
ügyvéd, belső tanácsos feljegyzési könyve20 a tanácsülési határozatok száraz tényanyagát 
emberközeli információival, a kortárs szemszögéből egészíti ki. Augusztus 9-én már a vá-
ros tanácsa is a járvány terjedéséről tesz említést tanácsülési bejegyzésében, melyet Isten 
büntetéseként aposztrofál.21 Az ülés során a város vezetése felszólította a kirendelt felü-
gyelőket, hogy az ispotályban munkájukat és kötelességüket a legjobb tudásuk szerint 
lássák el. A járvány terjedésével párhuzamosan megindult egy menekülthullám a város-
ból a szomszédos települések irányába, ki-ki a maga hozzátartozóját féltve menekítette ki 
szeretteit a városból, így maga Lochner is gyermekeit Lépesfalván (ma: Loipersbach, A) 
helyezte biztonságba.

Augusztus 1-vel bezárásra kerültek a város iskolái is. Mivel az ispotályban a részeges 
ispotályosné miatt a körülmények nem voltak ideálisnak mondhatók, a szükséges felügye-

13   XV. 5. Petz krónika, 133.
14   MNL GyMSM SL, SVL, IV. 1003. a Tjkv. 1649. 22.
15   MNL GyMSM SL, SVL, IV. 1003. a. Tjkv. 1649. 43.
16   MNL GyMSM SL, SVL, IV. 1003. a. Tjkv. 1649. 119.
17   MNL GyMSM SL, SVL, IV. 1003. a. Tjkv. 1649. 132.
18   Payr krónika, 47.
19   Payr krónika, 49.
20   MNL GyMSM SL, SVL, IV. 1420. Lochner Bernát feljegyzési könyve. A továbbiakban: Lochner.
21   MNL GyMSM SL, SVL, IV. 1003. a. Tjkv. 1656. 487.
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let megszervezésére a két korábbi ispotályfelügyelő mellé további felügyelőket rendelt ki 
a város. A betegek elkülönítésére a Hosszú soron, távol az üzletektől házikókat állítottak 
fel Lochner feljegyzései szerint. A városi orvost felhatalmazták a belső kúrák megkez-
désére. Sajnálatos módon az orvos, Johann Philipp Persius október 11-én a betegekkel 
való szoros érintkezésnek köszönhetően, maga is a pestis áldozataként elhunyt. Persius 
doktor munkáját Philipp Schlattner borbély segítette a vészterhes időkben.22 Az idő előre 
haladtával tárgyalásokat kezdeményeztek a város gyógyszerészeivel a gyógyszerek árá-
nak csökkentéséről. A betegeket felszólították a templomlátogatás mellőzésére, számuk-
ra az ispotály templomát jelölték ki imádkozásra lelki üdvükért.23 Lochner elmondása 
szerint szeptember végére előfordult, hogy egy-egy napon 36 ember halt meg. Az egész 
hónapban az áldozatok száma elérte a 347-et,24 míg októberben Lochner 529 személy 
elhunytáról tudósít.25 Október végére a járvány erőssége tompulni látszott, a napi 18–20 
pestis áldozat száma 4-re, majd november elején napi 2-re csökkent.26 A lakások és házak 
fertőtlenítésére nagy figyelmet szentelt a város vezetése, s amennyiben a lakás-, vagy ház-
tulajdonos a felszólításnak nem tett eleget, úgy az erre kijelölt személyzettel a tulajdonos 
költségére elvégeztette.27 Minden óvintézkedés ellenére a pestis nagy pusztítást okozott a 
városban, az áldozatok száma elérte a Payr-krónika szerint az 1415-főt.28

Két évtizedes kihagyást követően 1678-ban a város a városi orvos, a borbély és a 
gyógyszerészek figyelmét arra hívta fel, hogy a járvány megjelenését azonnal jelezzék, 
hogy a városvezetés kellő időben zárlatot hirdethessen ki.29 1679 január végén a tanács, 
bár még hivatalosan nem tört ki a járvány Sopronban, Nicolaus Hartkopff borbélyt alkal-
mazta pestisorvosként.30 Megelőző intézkedésként a tanács ülésén az evangélikus temető 
területén kunyhók felállítását javasolta, amelyekben a fertőzöttek elkülöníthetők lenné-
nek a járvány kitörése esetén. Az ispotályt csak a betegek részére tartották fenn, illetve 
rendelkeztek arról, hogy az ispotályt el kell látni a kellő számú ággyal és ágyneművel. 
Ugyanezen ülés napirendi pontjai között szerepelt az orvos, dr. Beck juttatásának a meg-
emelése, illetve megállapodásra került sor Andre Freyse fürdőssel, hogy a járvány idején 
nevezett egy fürdőssegédet bocsát a város rendelkezésére. Az óvintézkedések ellenére a 
fertőzött területről idesereglett kereskedők behurcolták a pestist a városba. A járvány elő-
ször a városban a kórházban és a Kanzl házban ütötte fel a fejét, majd szinte házról házra 
terjedve hatalmas áldozatokat szedett. Áldozatait a fiatalok, a középkorúak és az idősek, a 
férfiak, a nők és a gyermekek között egyaránt szedte, számuk év végére elérte a 2516-főt. 

22   MNL GyMSM SL, SVL, IV. 1003. a. Tjkv. 1656. 488.
23   MNL GyMSM SL, SVL, Lochner, 6, 59.
24   MNL GyMSM SL, SVL, Lochner, 62.
25   MNL GyMSM SL, SVL, Lochner, 63.
26   MNL GyMSM SL, SVL, Lochner, 67.
27   MNL GyMSM SL, SVL, IV. 1003. a. Tjkv. 1656. 503.
28   Payr-krónika, 49.
29   MNL GyMSM SL, SVL, IV. 1003. a. Tjkv. 1678. 478.
30   MNL GyMSM SL, SVL, IV. 1003. a. Tjkv. 1679. 34.
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Mivel kezdetben a kidolgozott ellenszerek egyike sem bizonyult hathatósnak, az embe-
rek a városból biztos helyekre menekültek, hogy életüket megmentsék. Egyedül augusz-
tusban naponta 16–18 ember vesztette életét pestisben,31 szeptemberben és októberben 
mintegy 1500 ember lelte halálát. 

A Rákóczi-szabadságharc, a fejedelem Dunántúli hadjárata során Sopron is az ost-
rom alá vont városok közé tartozott. 1705. december 24-én II. Rákóczi Ferenc táborno-
ka, Bottyán János a város alá érkezve megpróbálta seregeivel a várost bevenni, majd több 
eredménytelen kísérlet után, mivel a város nem hódolt meg a fejedelemnek, csapatait 
visszavonta. A kuruc hadsereg portyázása azonban továbbra sem szűnt meg, így 1707-
ben, majd 1709-ben a kurucok ismét ostrom alá vették a várost. Közben a katonaság be-
hurcolta a pestist Sopron városába. 1710. január 13-án a tanács pestisorvos alkalmazását 
helyezte kilátásba Johann Abel borbély személyében, aki a pestis betörésével a fertőzött 
betegeket legjobb tudása szerint évi 100 forint fizetség ellenében köteles ellátni, a kórház-
ban és az ispotályban felügyeli a rendet és megakadályozza, hogy a járvány elterjedjen. 
Mihelyt a tudomására jut, hogy a város lakói közül valaki megbetegszik, fel kell keresnie 
és meg kell bizonyosodnia, hogy milyen jellegű betegségben szenved, a súlyos eseteket be 
kell jelentenie a városbírónak és az orvosok egyikének. Egy beteg elhalálozását követően 
neki kell elvégeznie a halottszemlét, gyanús jelek észlelése esetén jelentéstételi kötelezett-
sége van. A járvány terjedésekor az orvosok kötelesek mind a betegeket, mind segítőiket 
instrukcióikkal ellátni, melyek nevezettekre nézve kötelező érvényűek.32 

December 12-én a tanács a következő egészségügyi rendelkezéseket hozta meg: 1. 
amennyiben az idegenből érkező személyek úti passzusa nem az előírt formula szerint 
lett kitöltve, úgy a külső kapuknál felállított őrök visszautasítják őket, és nem engedik 
be a városba. 2. Minden elutazó polgárt visszatértekor fel kell tartóztatni a kapuknál 
mindaddig, amíg a polgármester úti okmányaikat felül nem bírálta. 3. Minden beérkező 
levelet meg kell füstölni, s ezeket a címzettek a pestis-, vagy kapufelügyelőktől vehetik 
át. 4. Minden parasztot és egyéb idegent meg kell állítani és megvizsgálni, hogy nincs-e 
náluk levél, gyapjú, vagy bőr, utóbbiakat tilos a város területére behozni. 5. A sorompót 
mindaddig nem lehet felengedni, amíg a beutazó úti okmányait rendben nem találják. 6. 
A heti piacot a járvánnyal nem fertőzött területről érkezők a város Fő terén szabadon lá-
togathatják és áruikat eladásra kínálhatják. Az állatvásárt azonban a városon kívül tartsák 
meg.33 Az ország belsejéből 1709-ben behurcolt pestis csak 1713-ban szűnt meg teljesen. 
Köszönhetően a Pócsi kapu előtt felállított barakkoknak, ahol az idegenből érkezőket 40 
napos vesztegzár alatt tartották, a pestis nem szedett olyan sok áldozatot, mint a megelő-
ző járványok.

Az 1739–1740-es pestis volt az utolsó nagy járvány a kora újkorban, egy korszakban, 
amelyben a pestis olyan ragályos és halálos betegség volt, hogy az áldozatok többsége 

31   MNL GyMSM SL, SVL, IV. 1003. a. Tjkv. 1679. 220.
32   MNL GyMSM SL, SVL, IV. 1003. a. Tjkv. 1710. 7–11, 22/a.
33   MNL GyMSM SL, SVL, IV. 1003. a. Tjkv. 1710. 231–235.
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életével fizetett. Az orvostudomány fejletlensége, illetve a rossz közegészségügyi állapo-
tok – szűk, koszos utcák, nagy népsűrűség viszonylag kis helyen – miatt még nem tudtak 
hatásosan e járványok ellen védekezni. A védekezés kimerült az olyan kevésbé hatékony 
gyógymódokban, mint a füstölés, gyógyfüvek, kenőcsök alkalmazása, illetve az érvágás, 
s mivel a kora újkori közfelfogás Isten büntetését látta a járványban, gyakran alkalmazták 
az egyház által javasolt böjtölést és bűnbánatot is. A karanténok bevezetését, a betegek 
elkülönítését, illetve a nagy embertömeget vonzó alkalmak – például a vásárok – felfüg-
gesztését gyakran későn alkalmazták. De ugyanígy a járvány terjedéséhez járult hozzá 
az állandó háborús fenyegetettség, a katonák beszállásolása is, akik magukkal hurcolták 
a kórt. A kedvezőtlen időjárási viszonyok, az éhínség által legyengült emberi szervezet 
ugyancsak melegágya volt a betegségnek.  

Idővel az 1633-ban felállított járványkórház kiszolgált, épülete, berendezése elavult-
tá vált. Egy 1792-ben készült leírás szerint a járványkórház földszintes épülete a gondnok 
részére fenntartott szobából, konyhából és kamrából, további két konyha helyiségből és 7 
szobából állt.34 A járványkórházhoz tartozott még egy halottas kamra, egy fáskamra, egy 
kút és az udvar (2. ábra). 

Az új városi közkórház felépítésének gondolata már 1794-ben megfogalmazódott a 
városvezetésben, melyre a Magyar Királyi Kamara is áldását adta, 1795-ben elkészült a 
Lazaret átalakításának költségvetése is, mely a földszinti rész kibővítésével és emeletrá-
építéssel számolt az új városi közkórház megépítésénél.35 Az építés költségei a költség-
vetés értelmében 7106 forint 37 ½ dénárt tettek ki. Az új városi közkórház megépítése 
értelemszerűen együtt járt az Ikvahídon található ispotály és a Lazaret egyesítésével és az 
ispotály épületének az értékesítésével. Természetesen ez a terv nem mindenkinek nyerte 
el a tetszését, így a városi orvos, dr. Leopold Ebner és a város közössége is ellenezte, el-
lenérvként az ispotály idős, ámbár egészséges betegeit hozták fel, akiket a Lazaret fertőző, 
illetve elmeháborodott betegeihez raktak volna, illetve a Lazaret fekvését is kifogásolták, 
az ott terjengő bűzre és a kórház két temető általi behatároltságára (evangélikus temető 
és a Lazaret saját temetője) hivatkozva.36 Az ispotály féléves jelentései és tabellái is arról 
tanúskodtak, hogy időközben az ispotály nem csak idős, szegény polgárokat fogadott be 
falai közé, hanem különböző betegségekben szenvedő emberek is menedéket találtak fa-
lai között.37 Az ispotály bezárásának egyik további indokaként hozták fel, hogy a hatályos 
Polizei Ordnung szerint sem lehetne szegény ház ebben a körzetben. A Lazaret betegeinek 
köre a szegény cselédek és betegek, elmebetegek, külsős, nehéz helyzetbe került ellátot-
tak, betegek köréből került ki.38

34   MNL GyMSM SL, SVL, APOe. VIII. 464. u.
35   MNL GyMSM SL, SVL, APOe. VIII. 464. q.
36   MNL GyMSM SL, SVL, APOe. VIII. 464. z.
37   MNL GyMSM SL, SVL, APOe. VIII. 464. h. 4.
38   MNL GyMSM SL, SVL, APOe. VIII. 464. k. 4.
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1796-ban az ispotályban 23 elszegényedett polgárt, a Lazaretben 35 szegény sző-
lőkapást gondoztak. A két intézmény összevonását követően a Hof-Bau-Direction ál-
tal kidolgozott terv kellőképpen biztosította a beteg és szegény emberek elkülönítését. 
A költséghatékony működés is az összevonást indokolta. A régi ispotály épületének és 
kápolnájának értékesítéséből befolyt pénz (az épület 4.000 forintra értékeltetett) pedig 
a Lazaret bővítésére és építési költségeire biztosítaná a fedezetet. Az ispotály épületét 
árverezés keretében akarták értékesíteni 1796 szeptemberében.39 Többszöri sikertelen 
kísérlet után 1798. április 27-én kelt dokumentáció szerint az épület kikiáltási ára 3.578 
forint volt. Az ispotály épületére két ajánlat érkezett, az egyik Franz Schnitzleré volt 3.600 
forint értékben, a másik pedig Anton Spieß posztósé 3650 forint összegben.40 Végül az 
épület 4.000 forint értékben Anton Spießé lett. Az ispotály megszűnésekor, 1798-ban 
17 polgárt kezeltek az épületben, a Lazaret 35 beteggel működött, a betegek a cselédek, 
segédek közül kerültek ki.41 

A Városi közkórház

1796-ban Ringer József építőmester irányítása mellett a Lazaret helyén, részben az épület 
bővítésével új városi kórház megépítésére került sor, mely 1919-ig, az új Erzsébet Kórház 
megépítéséig szolgálta a város közösségét. Az eredeti építési tervek sajnos hiányoznak, 
mivel azonban 1825-ben a kórház tűzvész következtében jelentős károkat szenvedett, 
mely magában foglalta az egész tetőzet megsemmisülését is, a helyreállítási munkálatok 
során készült tervrajzok fennmaradtak a Soproni Levéltár őrizetében (3. ábra).42 Az akták 
tanúsága szerint a helyreállítási munkák során a kőműves munkák 3844 forint 27 krajcárt 
tettek ki, a fedélszék és a tetőzet helyreállítása 1867 forint 44 krajcárba került. Az új köz-
kórház 1919-es átadását követően a régi közkórház kiszolgált, betegeit áthelyezték az új 
Erzsébet kórházba. A tanács határozata értelmében az épületben ezt követően lakásokat 
alakítottak ki, majd az 1960-as években az épület a Kőfaragó téri lakótelep építésénél le-
bontásra került.

A Városi Közkórház betegforgalma az 1880-as, 1890-es években 400 és 450 fő között 
mozgott. A növekvő beteglétszámot mutatja, hogy a kórházi ápoltak száma 1897-ben 505 
főre emelkedett.43 A kórház térségi szerepét jól érzékelteti az a tény is, hogy az ápoltak 
közül csak 99 fő volt soproni illetőségű.44 A kórházi ápolás díjköteles volt, 1892-ben a 
napi ápolási díj 74 krajcárt tett ki. 1892-ben fejeződött be a vezetékes víz bevezetése és ez 
évben létesült a bakterológiai laboratórium is. A város lakosságának egészségügyi helyze-
tét jelzi, hogy a felmerült betegségek között 1892-ben a TBC szedte a legtöbb áldozatot, 

39   MNL GyMSM SL, SVL, APOe. VIII. 464. z. 7.
40   MNL GyMSM SL, SVL, APOe. VIII. 464. t. 8.
41   MNL GyMSM SL, SVL, APOe. VIII. 469. k.
42   MNL GyMSM SL, SVL, APOe. VIII. 918. w.
43   Polgármesteri jelentések, 1897. év 42. 
44   Polgármesteri jelentések, 1897. év 40.
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ez az összes haláleset 22  %-át tette ki. A járványveszélyre való tekintettel a közkórház 
számára beszereztek egy fertőtlenítő készüléket. 

A Törvényhatósági Bizottság 1892. augusztus 8-án javaslatot tett egy végleges jár-
ványkórház és egy új közkórház létrehozására. Az új közkórház létrehozásának szük-
ségszerűségét a közgyűlés 1894-ben azzal indokolta, hogy a kb. 200 éve fennálló városi 
kórházon semmi lényeges javítás vagy bővítés nem történt, a kor követelményeinek már 
nem felel meg, a növekvő beteglétszám számára kicsi, épületeinek fekvése és minősége 
egészségtelen, beosztása és felszereltsége elavult, ápolói személyzete pedig nem felel meg 
a legelemibb követelményeknek sem, a közkórház ágyszáma (50) pedig megközelítőleg 
nem tudja kielégíteni a betegforgalmat.45 S ámbár 1895. február 21-én a Törvényhatósági 
Bizottság egy új közkórház megépítéséről hozott határozatot, arra hivatkozva, hogy az 50 
ággyal működő városi közkórház állapota évről évre egyre rosszabb lesz, s az ott uralko-
dó körülmények, többek között az épület kicsinysége, célszerűtlensége és fertőzöttsége 
miatt egyre tűrhetetlenebbek voltak, reálisan kellett látni, hogy a Millennium évében a 
kórház nem fog elkészülni.46 

Az elhúzódó kórházépítés közepette kellett a város közegészségügyének egy újabb 
járványveszéllyel szembenéznie. 1898 decemberében a városban kanyaró járvány ütötte 

45   Polgármesteri jelentések, 1894. év 64. 
46   Polgármesteri jelentések, 1895. év 58.

3. ábra. A Soproni Közkórház homlokzati és alaprajza, 19. sz. első fele  
(MNL GyMSM SL, SVLt, VIII. 918.)
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fel a fejét, mely 1899 első félévében teljesedett ki.47 Legnagyobb részt ez a járvány okoz-
ta azt a nagymérvű halálozást, amely április és május hónapokban a légzési szervek be-
tegségei miatt állt elő. 1902-ben a kanyaró járvány már Sopronban az irgalmas apácák 
kisdedóvójában is elterjedt, májusban az összes óvodát és népiskolát be kellett zárni, a 
megbetegedések száma elérte az 1136 esetet, a soproni közkórházban 3 kanyarós beteget 
kezeltek.48 A közkórház 417 betegével szemben a magánbeteg-ápoldában 1902-ben 270 
beteget láttak el.49 1904-ben a város a városi közkórházban egy éves próbaidőre a betegek 
ápolását az irgalmas nővérekre bízta annak reményében, hogy a betegek és a városlakók 
részéről támasztott jogos igényeknek jobban megfeleljen. Ugyancsak 1904-ben a kanyaró 
mellett megjelent az első hólyagos himlő betegség, melyet Bécsből hurcoltak be. Az első 
megbetegedést még további kettő követte, a betegek a magánbeteg ápoldában és a balfi 
úti járványkórházban kerültek karanténszerű elhelyezésre.50 1905-ben a fertőző betegsé-
gek közül továbbra is a kanyaró terjedt elsősorban a gyermekek között.51

1906-ban a városi főmérnök utasításba kapta, hogy állítsa össze a város által léte-
sítendő közhasznú intézmények munkaprogramját, kiegészítve azok hozzávetőleges 
költségével. A munkaprogram összeállításánál az új 108 beteg és 142 elmebeteg részére 
tervezett közkórház megépítése a 7. helyen állt 1.000.000 korona építési költséggel. A fő-
mérnöki jelentés tíz éves megvalósítási idővel tervezett. A közkórház 1.000.000 koronára 
rúgó költségének évi 50.000 korona hiteltörlesztését a beterjesztés szerint a kórház az 
ápolási költségekből fedezte volna.52

1907-ben kiugróan magas betegforgalom mutatható ki mind a közkórházban, mind 
a magánbeteg-ápoldában. A városi közkórház 700 fős betegforgalmával szemben a ma-
gánbeteg ápolda 343 fős betegforgalmat mutatott fel.53 A halálozási eset mindkét kórház 
esetében 10 %-os arányt tett ki. Az ápoltak száma 1908-ban mindkét kórház esetében 
jelentősen visszaesett (643, illetve 224 főre),54 fejtörést okozott azonban a tífusz meg-
jelenése a nyár folyamán, mely a hatósági vizsgálatok szerint a rossz egészségügyi viszo-
nyokra, a fertőzött kutak vízének elvezetésére volt visszavezethető. A betegséget őszre a 
betegek járványkórházban történő elkülönítésével teljesen megfékezték.55

Hosszú évek hallgatását követően 1909-ben került ismét napirendre az új kórház 
megépítése.56 A közgyűlés a kórházi bizottság javaslatát elfogadva kimondta, hogy 
a m. kir. belügyminiszter leiratát és annak kiegészítő részét képező közegészségügyi  

47   Polgármesteri jelentések, 1898. év 43., u. az 1899. év 37. 
48   Polgármesteri jelentések, 1902. év 33. 
49   Polgármesteri jelentések, 1902. év 32., 35. . 
50   Polgármesteri jelentések, 1904. év 27. 
51   Polgármesteri jelentések, 1905. év 25. 
52   Polgármesteri jelentések, 1906. év 44, 46. 
53   Polgármesteri jelentések, 1907. év 24., 25. 
54   Polgármesteri jelentések, 1908. év 31. 
55   Polgármesteri jelentések, 1908. év 29., 30. 
56   Polgármesteri jelentések, 1909. év 13–14. 
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főfelügyelő véleményét tudomásul veszi és a város délkeleti részén, a Kurucdomb olda-
lán elterülő Bergäcker dűlőn építteti meg az új kórházat. A közkórház 351.179 korona 35 
fillér tartalékalapja az új kórház építési költségeinek fedezésére szolgált. A tervek kivite-
lezésével, a művezetés feladatával és a számlák ellenőrzésével a főmérnököt és a Mérnöki 
Hivatalt bízta meg a városvezetés, az ez irányú költségekre 22.000 koronát szánt. Idő-
közben a városban már 25 gyakorló orvos, 17 bába és 5 gyógyszerész működött.57 1915-
ben a közgyűlés a tanács javaslatára engedélyezte a bemutatott tervek szerint a villamos 
világítás bevezetését a közkórházba, a munkálatokra felmerülő 670 korona költséget a 
közkórház 1915. évi költségvetése vegyes kiadások alatt feltűntetett előirányzatából ren-
delte el fedezni.58 Időközben a kórház hiánya 46.900 koronára rúgott 1916-ban, a hiány 
fedezésére a tervezett 21.390 ápolási napot alapul véve 2 korona 20 fillér napi ápolási 
díjat állapítottak meg.59

Az új kórház 1919-es átadását követően a betegeket a városi közkórházból átköltöz-
tették. A tanács javaslatát Sopron város közgyűlése 1919-ben elfogadta, melynek értel-
mében a régi közkórház épületét a mérnöki hivatal tervei alapján lakásokká alakítják át 
és az e célra szükséges 60.000 korona költség fedezetére 1.000.000 korona ínség hitelt 
jelöltek ki keretként.60 Az 1930-as években az épületben kialakított lakások 1969-ben ke-
rültek lebontásra.

A Zita Magánkórház – Zita Otthon

A Betegház utcában, csak egy utcával a városi közkórház mögött Hasenauer építész föld-
szintes házában került berendezésre 1827-ben az a magánkórház, amely a cselédek és a 
segédek gyógyulását szolgálta (4. ábra). 1827. június 24-én az evangélikus líceum diák-
sága magyar nyelven megtartott színielőadása keretében is gyűjtést szervezett a magán-
kórház felállítására.61 Eredeti céljától némileg eltérve az 1890-es években a magánkórház 
már nem csak mesterlegényeknek, hanem a tanulók és kereskedősegédek betegsegélyző 
egyleteinek, valamint a Kerületi Betegsegélyző Egyletnek lett a kórháza. 1884-től a „Sop-
roni magán betegápolda” nevet viselte.62 Az 50 ággyal felszerelt korszerű kórházban az 
irgalmas apácák láttak el nővéri feladatokat.63 

57   Polgármesteri jelentések, 1909. év 34.
58   MNL GyMSM SL, SVL IV. 1401. a. Sopron Város Törvényhatósági Bizottságának iratai, közgyűlési 
jegyzőkönyvek, 1915. év 48. kgy. (A továbbiakban: IV. 1401. a. Kgy. jkv.) 
59   MNL GyMSM SL, SVL IV. 1401. a. Kgy. jkv. 206/1915.  
60   MNL GyMSM SL, SVL IV. 1401. a. Kgy. jkv. 38/1919.
61   MNL GyMSM SL, SVL,  APOe. VIII. 922. a.
62   MNL GyMSM SL, SVL, IV. 1404. Sopron Város Polgármesteri Hivatalának iratai,
63   VI. 12/1930. 1. (A továbbiakban: IV. 1404. Ph. ir.
 Polgármesteri jelentések, 1894. év 65. 
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A Soproni Magán Betegápolda 1917-ben kapta meg az engedélyt Zita osztrák csá-
szárné és magyar királynétól, hogy a Zita Királyné Kórház nevet viselhesse.64 1931-ben 
a magánkórház megszűnt, az épületet a város április 1-én vette a saját kezelésébe és 
Zita Otthon néven külföldről hazatért nyugdíjasok számára idősek otthonát alakította 
ki.65 Az ingatlan értéke az átadáskor 25.000 pengőt, az ingóságok értéke pedig 10.000 
pengőt tett ki. Az átadó felet az „Iparossegédek és cselédek betegápoldája”, a „Soproni 
magánbetegápolda”, illetve a „Zita kórház egyesület” képviselte.66 A felújítást követően 
1931. november 1-én nyílt meg a Zita Otthon. Lakói között találhatjuk többek között 
Frivaldszky László ny. posta főigazgatót,67 és báró Rothenthal Béla ny. ezredest.68 1945. 
március 4-én súlyos bombatámadás érte az otthont, az óvóhelyre menekült 29 otthonla-
kó ott lelte szörnyű halálát. Az épület maga is megsérült, s helyreállítása ámbár szerepelt 
a város tervei között, erre végül nem került sor, átépítve egy ideig a MEDOSZ használta 
sporttelepnek, valamint az Állami Gazdaság munkásszállónak, 1969-ben lebontásra ke-
rült. A Zita Kórház igazgatója, dr. Geronnay Kossow Imre 1891. április 4-e óta dolgozott 
az intézményben, 1910. szeptember 27-ig helyettes főorvosként, majd ezt követően igaz-
gató főorvosként.

64   MNL GyMSM SL, SVL, IV. 1404. Ph. ir., XVI. 93/1914. 
65   MNL GyMSM SL, SVL, IV. 1404. Ph. ir., 12525/1931. 
66   MNL GyMSM SL, SVL, IV. 1404. Ph. ir., 3004/12. kgy./1930.
67   MNL GyMSM SL, SVL, IV. 1404. Ph. ir., 8556/1932. 
68   MNL GyMSM SL, SVL, IV. 1404. Ph. ir., 1165/1932. 

4. ábra. A Magánkórház homlokzati rajza, 19. sz. első fele (MNL GyMSM SL, SVLt, XXIV. 10148.)
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A Szegényápolda

A 19. században a Balfi úton két egészségügyi intézmény is a város kezelésében állt, az 
öreg és munkaképtelen soproni polgárok gondozására létesült a Balfi úton a volt kaszár-
nyaépületben ápoló otthon 1873-ban (5. ábra).69 A szegényápolda létrehozásának ügyét 
1865-ben Flandorffer Ignác karolta fel, aki pénzgyűjtő bizottságot alakított meg, amely 
már a következő évben 21.890 forintot gyűjtött. A Törvényhatósági Bizottság 1870 má-
jus végén egyezett bele a szegényápolda létesítésébe, mely célból a Balfi úti honvédlak-
tanya épületét jelölte ki. Az intézet vagyonát a városi büntetéspénzek és közadakozások 
is gyarapították, így került sor az intézet megnyitására 1873. február 2-án, ahol 63 városi 
szegény került elhelyezésre.70 Az 1870-es, 1880-as években magánadományozásokkal 
tovább nőtt a szegényápolda vagyona. 1887-ben már 91 szegény kapott az intézetben 
teljes ellátást.71 1893-ban a közgyűlés a szegényápolda nagyobbítását, valamint a toldalék 
épület épületrészeinek, tornyának bővítését, a felekezetek szerinti imahelyek létesítését 
rendelte el, melyek 1894-re készültek el.72 A szegényápoldában elhelyezett ápoltak száma 
folyamatosan növekedett, 1902-ben számuk elérte a 178-at.73 1906. szeptember 13-án 
hunyt el dr. Cawallar Vilmos orvos, törvényhatósági bizottsági tag, aki húsz éven keresz-
tül állt a szegényápolda élén. 

69   Polgármesteri jelentések, 1873. év 17. 
70   Polgármesteri jelentések, 1873. év 17. 
71   Polgármesteri jelentések, 1887. év 59. 
72   Polgármesteri jelentések, 1893. év 15. 
73   Polgármesteri jelentések, 1902. év 70. 

5. ábra. A Balfi utcai Szegényápolda (fotó, én.)
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A 1906-ban a szegényápolda vagyona 312.355 koronát tett ki. A gyűjtőpersely útján 
mindössze 2072 korona folyt be, ezzel szemben élelmiszerekért a szegényápolda 19.744 
koronát fizetett ki, egy-egy gondozott eltartása adott évben 248 koronába került az inté-
zetnek. Ugyanakkor itt kell megjegyeznünk, hogy a munkaképes gondozottak tollfosztás, 
tollszár válogatás, s egyéb munkák révén bevételt is termeltek, amely kiosztásra került 
a gondozottak között. Az intézmény célját a városi szegényápolda igazgatásáról alkotott 
szabályrendelet a következőképpen definiálta: „A városi szegényápolda célja, hogy otthont 
adjon olyan állandóan munkaképtelen egyéneknek, kiknek intézeti elhelyezése viszonyaiknál 
fogva szükséges és indokolt.”74

A korábbi szegényápolda 1923-ban került átnevezésre, miután a törvényhatósági bi-
zottság a tiszti főügyész indítványát a városi szegényápolda átnevezéséről Polgárotthonra 
elfogadta.75 Ma az egykori Polgárotthon Balfi Utcai Idősek Otthonaként működik. 

A Járványkórház76

A törvényhatósági Bizottság 1892-ben átfogó intézkedéseket tett a kolerajárvány terje-
désének meggátlására.77 Az általános intézkedések részeként komoly felvilágosító mun-
kát folytattak az egészséges életvezetés és fertőtlenítés tárgyában. Továbbá 12 felügyelőt 
küldtek ki a városba, hogy ők felügyeljék az óvintézkedések és a fertőtlenítés betartását, 
valamint egy betegszállító kocsi és poggyászfertőtlenítő gép beszerzésére is sor került. 
1892-ben a város megvette a szórólöveg laktanyát járványkórház céljából a Balfi utca 46. 
szám alatt, az átalakításokat követően 30 beteg számára nyújtott a kórház teljes ellátást  
(6. ábra). A laktanya kórházzá alakítása mintegy 12.327 forint 51 krajcár költségébe ke-
rült a városnak, az eredetileg tervezett 7.000 forintot meghaladó összeget a városi alapok-
ból felvett kölcsönökkel fedezték. A kórház és melléképületeinek berendezése példaszerű 
volt. A berendezés és bútorzat minden darabját újonnan szerezték be. Az új kórházban 3 
betegszobát alakítottak ki összesen 38 vasággyal. További két szoba az ápolónők részére 
került kialakításra, miként egy szoba a szakácsnő számára. Az épületben helyiséget alakí-
tottak ki egy gőzfertőtlenítő gépnek is. A kórházat a legmodernebb eszközökkel látták el, 
amit a kor kolera gyógykezelése megkívánt. A járványkórházban létrehozott bakterioló-
giai laboratóriumban szövettani és diagnosztikai vizsgálatokat is folytattak. 

A kolera a megyében először Kapuváron ütötte fel a fejét, a város közelében pedig 
Bánfalván fordult elő kolerás megbetegedés. A betegségek visszaszorításában nagy sze-
repet játszott az az infrastrukturális tény, hogy 1892. szeptember 1-től vízvezeték szol-
gáltatta a jó ivóvizet. A járványkórházban kerültek a későbbiek folyamán is elhelyezésre 
a fertőző betegségben (kanyaró, tífusz) szenvedő betegek. 1943. május 27-én itt kezdte 

74   MNL GyMSM SL, SVL, IV. 1404. Ph. ir., 16889/477 kgy/1920.
75   MNL GyMSM SL, SVL, IV. 1404. Ph. ir., 22707/489 kgy./1922 
76   A tanulmány ezen részének összeállításához Dávidházy István: A soproni szórólöveg-laktanya c. 
tanulmánya szolgált részben alapul. In: Soproni Szemle 51 (1997), 140–143. 
77   Polgármesteri jelentések, 1892. év 16–17., 54–55.
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meg működését az Erzsébet Kórház tüdőosztálya, amelyet 1947 kora tavaszán helyeztek 
át a kórház belgyógyászatának földszinti helyiségeibe. A Balfi utcai járványkórház épüle-
tében 1952-es megszüntetését követően lakások kerültek kialakításra.

Az Erzsébet Kórház

A 19. század végén egyre aggasztóbbak lettek a körülmények a Kórház utcában műkö-
dő közkórházban, már 1892-ben felmerült a kórház átalakításának, vagy kibővítésének, 
illetve egy új kórház megépítésének a lehetősége is a város vezetésében.78 Az új kórház 
megépítéséről végül 1895. február 21-én született döntés a Törvényhatósági Bizottság 
ülésén, melynek értelmében Sopron 200.000 forint befektetéssel építtet egy új közkór-
házat.79 Beck Gusztáv városi főorvos és Wälder József városi főmérnök vezetésével egy 
szakbizottság hozzálátott a tervek előkészítéséhez. Hosszú évek csatározása, személyes-
kedésig fajuló vitáit követően született meg a döntés, hogy az öt javasolt helyszín közül 
(Hanfäcker dűlő, Vallásalap szántói, Hofäcker dűlő, Maurer rét, illetve Bergäcker dűlő) 

78   Az Erzsébet Kórház építésének előzményére ld. Metzl János: A soproni kórház építésének előzményei. In: 
Soproni Szemle 46 (1992), 231–244.
79   Polgármesteri jelentések, 1895. év 9. 

6. ábra. A Balfi utcai Járványkórház alaprajza, 1922. (MNL GyMSM SL, SVLt,  /// hiányzó jelzet
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az 1909. május 28-i közgyűlés döntése értelmében a Bergäcker dűlőben, a város délkeleti 
részén, a Kurucdomb oldalában több mint 9 holdnyi területen építik meg az új kórházat, 
egy pavilon- és korridor rendszeren alapuló hét épület formájában, melyek közül egy pa-
vilont a tüdőbetegek részére rendeznek be.80 A 180 ágyas új kórház tervezett költségei 
910.000 koronát tettek ki, melyet kölcsönből szándékozott a város fedezni. 

A Bergäcker ellen tiltakozók egyik érve az volt, hogy a marhavásárteret át kellene 
helyeztetni, mely komoly értékcsökkentéssel járna az itt található épületek tulajdonosai, 
vendéglősök, fogadósok számára, továbbá a kopár, lankás terület nem lesz alkalmas az 
ápoltak számára oly fontos park növényzetének kialakítására. A munkálatok a követke-
ző évben, 1910-ben kezdődtek meg, a közkórház építési telkének megvételére a város 
142.604 koronát fizetett ki.81 1912–1913 során az építkezés munkái lassan haladtak.  
A helyi sajtóban is gyakran lehetett olvasni a megkezdett munka befejezését sürgető írá-
sokat, de a munkák 1913-ig csak fennakadásokkal folytak. 1913-ban problémák és több-
letköltségek merültek fel a kórház épületének alapozási munkálatainál, mert az agyagos, 
lejtős talaj, a talajvíz különleges eljárást igényelt, a megszokott alapozással szemben az új 
közkórház alapozásánál alagcsövezésre, cement, illetve beton alapozásra volt szükség.82 

80   Polgármesteri jelentések, 1909. év 13. 
81   Polgármesteri jelentések, 1910. év 17. 
82   MNL GyMSM SL, SVL, IV. 1401. a. Kgy. jkv, 1913. év 256. 

7. ábra. Soproni Erzsébet Kórház (fotó, én.) (MNL GyMSM SL, SVLt, XV. 31. Fotó gyűjtemény)
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Ugyancsak 1913-ban a kórház központi fűtés, meleg víz ellátására és a központi fürdő be-
rendezésre, gőzkonyha, gőzmosoda és fertőtlenítő berendezésekre az eredetileg előirány-
zott 234.500 korona helyett 295.000 korona hitelt engedélyezett a közgyűlés.83 1915-ben 
a kórház uralkodói hozzájárulással felvette az Erzsébet királynő nevet, a miniszterelnök-
ség 3395. M.E. 1. számú értesítése alapján az új közkórház az „Erzsébet Kórház” nevet 
használhatta.84 

Az I. világháború kitörése jelentősen visszavetette az építkezést. A háború alatt az 
építőanyagok ára és a munkabérek jelentősen emelkedtek, időközben az előzetes számí-
tások alapján a kórház építésének költségei 1.736.179 koronára nőttek. A tanács a kór-
ház építésének befejezéséhez szükséges 900.000 korona készpénzt lombardkölcsönből 
kívánta fedezni. A közgyűlés utasította a tanácsot, hogy a polgárság részéről erre a célra 
átengedett hadikölcsön-kötvényeket vagy más értékpapírokat, vagy a város törzsvagyo-
nából és a város kezelése alatt álló alapok és alapítványok vagyonából zálogosítsa el a Sop-
roni Takarékpénztárnál a 900.000 korona kölcsön zálogául szükséges értékpapírokat.85 

A már említett gazdasági nehézségeken kívül a késlekedés egyrészt arra is visszave-
zethető volt, hogy időközben a katonaság vette igénybe a kórházat. Már 1915-ben fel-
merült, hogy az új közkórház – ha elkészül – a háború időtartama alatt katonai célokat is 
fog szolgálni.86 1916-ban a közgyűlés a tanács javaslatára elfogadta, hogy az új kórházat 
katonai betegek elhelyezésére átengedjék, naponta és ágyanként 15 fillér térítmény elle-
nében.87 Bár már 1915-ben a polgármester indítványára kórház igazgató-főorvosi állást 
szerveztek,88 az csak 1918-ban került betöltésre. 1918. január 8-án a közgyűlés javaslatot 
tett az Erzsébet közkórház megnyitására. Az Erzsébet közkórház megfigyelő helyiségét 
és azt a pavilont, melyben addig a fertőző betegek voltak elhelyezve, 40 ággyal sebészeti 
műtétet igénylő betegek részére rendeztette be, és mint nyilvános jellegű kórházat meg-
nyitotta (7. ábra). 

A 40 ágyra berendezett pavilon a régi városi közkórház részére megállapított 2 ko-
rona 76 fillér, illetve 3 korona 18 fillér napi ápolási díj ellenében, a 22 ággyal berendezett 
külön osztályt pedig napi 10 korona ápolási díj ellenében fogadta a nyilvános jellegű köz-
kórház betegeit. Az orvosi teendőket az Erzsébet közkórház katonai osztályát vezető dr. 
Keppich ezredorvos látta el. Az újonnan megnyitott kórház közigazgatási és gazdasági te-
endőit a régi közkórház szervei látták el.89 1918. május 3-i hatállyal dr. Király Jenő sebész 
főorvos került kinevezésre az új kórház élére. A városi közgyűlés a kórház megnyitásához 
szükséges állások ideiglenes betöltéséhez 30.000 korona hitelt szavazott meg.90 Király 

83   MNL GyMSM SL, SVL, IV. 1401. a. Kgy. jkv. 1913. év 300. 
84   MNL GyMSM SL, SVL, IV. 1401. a. Kgy. jkv. 1915. év 172. 
85   MNL GyMSM SL, SVL, IV. 1401. a. Kgy. jkv. 1915. év 234. 
86   MNL GyMSM SL, SVL, IV. 1401. a. Kgy. jkv. 1915. év 174. 
87   MNL GyMSM SL, SVL, IV. 1401. a. Kgy. jkv. 1916. év 161. 
88   MNL GyMSM SL, SVL, IV. 1401. a. Kgy. jkv. 1915. év 134. 
89   MNL GyMSM SL, SVL, IV. 1401. a. Kgy. jkv. 1918. év 5. 
90   MNL GyMSM SL, SVL, IV. 1401. a. Kgy. jkv. 1918. év 413. 
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8. ábra. Sopron város egészségügyi személyzete 1920 
(MNL GyMSM SL, SVLt, XIII. 14. Simon család iratai)
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Jenő legfőbb feladata az építkezés befejezése, az ezzel kapcsolatos szervező munkák ellá-
tása volt. Ez óriási feladatot jelentett a háború utolsó esztendejében, amikor a munkaerő-, 
a nyersanyag-, és a pénzhiány egyaránt sújtotta a város és az ország gazdaságát. 

Bár Sopron városa is 100.000 forint készpénzzel és 1.200.000 forint kölcsönkötvény-
nyel segítette a munkák befejezését, a jelzett gazdasági gondok miatt a kórház hivatalos 
átadására csak 1919. június 23-án került sor. Az átadást Király Jenő mellett dr. Szilvási 
Gyula bőrgyógyász főorvos, a tanácskormány egészségügyi népbiztosa hajtotta végre.  
A közkórház megnyitásáról a Soproni Vörös Újság 1919. június 24-i száma a következő-
képpen írt: „A kórház összes épületei, betegszobái, műtői a legpompásabban vannak felsze-
relve és ami még hiányzik, azt rövidesen pótolni fogják. Betegekkel van már majdnem tele az 
egész kórház és mikor a bizottság tagjai kikérdezték őket, mindnyájan a legmelegebb szeretet 
hangján beszéltek orvosaikról.”91 1919. július 8-án Guth népjóléti és egészségügyi népbiz-
tos is meglátogatta az új közkórházat és hangsúlyozta, hogy „a kórház a fővárosi klinikák 
színvonalán áll. Ha tervezett és szükséges kibővítések megtörténnek, egy teljesen kifogástalan, 
a legmesszebbmenő igényeket kielégítő modern kórháza lesz Sopronnak.”92

Négy osztállyal indult el a kórház, kezdetben csak a sebészet, a belgyógyászat, a 
nőgyógyászat és a bőrosztály működött. A sebészeti osztály a kórház főorvosa, dr. Ki-
rály Jenő és alorvosa, dr. Molnár Mihály alatt működött, a belgyógyászati osztályon 
dr. Hruby Ede és dr. Földes Mária folytatott gyógyító tevékenységet, a szülészeten dr. 
Gross Sándor, a bőrgyógyászaton pedig dr. Szilvási Gyula dolgozott (8. ábra). Már 
1920-ban felmerült a közgyűlésben egy szemészeti és gyermekgyógyászati osztály fel-
állításának a szükségessége.93

Király Jenőnek köszönhetően a kórház a 30-as években óriási fejlődésnek indult.94 
1930-ban a szemészeti és bőrgyógyászati osztály elhelyezésére új pavilon épült (9. ábra). 
1933-ban fül-, orr-, gégészeti szakrendelés, majd osztály létesült. 1937-ben a régi elme-
osztály átépítésével ideg- és elmefőorvos került az osztályra. Ebben az időszakban kez-
dődött el a gyógyítási munka mellett a tudományos tevékenység is, amit 1938 áprilisától 
Sopron városa is pénzügyi támogatásban részesített. 1941-ben korszerű nőgyógyászati 
műtő és szülőszoba került berendezésre a sebészeti műtő fölött. 

A második világháború időszakában stagnált a kórház fejlesztése. Az időszakot ál-
talánosan az jellemezte, hogy egyre több ágyat foglaltak le a sebesültek számára. 1944. 
december 6-i bombázás során találat érte a kórházat, ami szinte teljesen elpusztította 
a szemészeti és nőgyógyászati pavilonokat. A sebészeti épület súlyosan megsérült és a 
többi épületben is jelentékeny károk keletkeztek. Az épületkár 44 %-os, a berendezéseké 
84 %-os volt. A súlyos károk ellenére a kórház eredeti 330 ágyával tovább folytatta mű-

91   Soproni Vörös Újság I. évf. 58. sz., 1919. június 24. 4. 
92   Soproni Vörös Újság, Il. Évf. 69. sz., 1919. július 8. 4. 
93   MNL GyMSM SL, SVL, IV. 1401. a. Kgy. jkv. 1920. 58. 
94   Az 1930–1990 közötti évek történései többek között Eper Tivadar napjainkig forrásértékű munkája 
alapján kerültek bemutatásra. Eper Tivadar: Sopron és környéke egészségügyi intézménye. In: Sopron és 
környéke 1922–1990., Bp., 1992. 185–192.
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ködését, az osztályokat összevonták és az ágyak egy részét a folyosókon helyezték el. Így 
folytatódott a betegellátás nélkülözhetetlen munkája. 

Az 1945. év siralmas állapotban köszöntött a kórházra. Az osztályok többségét, de 
elsősorban a sebészeti osztályt a harcoló alakulatok sebesültjei, illetve a nyugatról hazaté-
rők, valamint az elhurcoltak, deportáltak töltötték meg. További működtetési problémá-
kat okozott az, hogy a II. világháborút követően a kórház épületeit a szovjet hadikórház 
részére kellett átengedni. Ebben a válságos időszakban a sebészet, szülészet, bel- és ideg-
gyógyászat, fül-orr-gégészet, szemészeti osztály átmenetileg a Széchenyi téren, az akkori 
leánygimnáziumban, a bőrgyógyászat a Győri úti mértékhitelesítő hivatal helyiségében, a 
fertőző osztály pedig a Balfi úti régi járványkórház épületeiben került elhelyezésre. 

1945. december 22-én Sopron Törvényhatósági Bizottsága oly annyira kilátástalan-
nak látta a kórház anyagi helyzetét, hogy határozatot hozott az intézmény állami keze-
lésbe adásáról.95 Az indokok között felhozták, hogy a város, mint kórházfenntartó nem 
tud anyagi segélyt nyújtani, mert a városi háztartás egyensúlyát biztosító jövedelmeit 
(erdő, mezőgazdasági területek) elvesztette, s ilyen körülmények között a közkórháznak 
a Vörös Hadsereg kivonulását követő újjáépítési költségeit, üzemeltetését, a bombasé-
rült pavilonok helyreállítását, az elpusztult berendezések pótlását nem tudja biztosítani. 
A kórház végül 1946-ban költözhetett vissza régi helyére, ahol 268 ággyal kezdődött meg 
a használható állapotban megmaradt épületekben a gyógyítás. A kórház városi fenntar-
tása is megmaradt, de a finanszírozási problémák továbbra is fennálltak, hiszen a kór-

95   MNL GyMSM SL, SVL, IV. 1401. a. Kgy. jkv. 1945. év 164–166. 

9. ábra. A Soproni Erzsébet Kórház Szem- és Bőrgyógyászati épületének homlokzati rajza. 
(MNL GyMSM SL, SVLt, Szakál anyag)
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ház 1947/48-as költségvetési előirányzatában a 777.100 forintos előirányzattal szemben 
820.800 forintos fedezetlen hiány állt.96 

1948-ban a kórház tíz osztályos főorvossal, egy rendelő főorvossal, tíz al- és segéd-
orvossal, hét irodai alkalmazottal, nyolc altiszttel, egy irodai kisegítő munkaerővel és 95 
ápoló és egyéb alkalmazottal működött.97 A kórház újjáépítése csak lassan haladt előre. 
A kedvező tendenciák között említhetjük, hogy 1949-ben nyitott meg a kórház intézeti 
gyógyszertára. 1950 májusától a rendi ápolónőket polgári alkalmazottak váltották fel az 
ápolási munkában. Az orvosok tudományos munkásságának támogatására 1950-ben or-
vosi könyvtár létesült. Az első hároméves terv során a sebészeti épület romos részének, 
valamint a tüdő B épületének helyreállítása 392.000 forintba került. A belosztály sérült 
tetejét 250.000 forintért 1950-ben javították ki. Ugyanabban az évben került sor a szem- 
és bőrgyógyászat épületének helyreállítására 700.000 forintért. Az 1950-es években to-
vább folytatódott a kórház felújítása, modernizálása. 1951-től 1956-ig a felújítási munká-
latokra 1.266.000 forintot költöttek, 1957-től 1959. év végéig végrehajtott munkálatok 
2.468.000 forintba kerültek. A kórházi ágyak száma folyamatosan bővült, 1947-ben 369, 
1949-ben 428, 1951-ben 435, 1955-ben pedig 445 kórházi ágy állt rendelkezésre. 1957-
ben önálló kórházi laboratórium, 1960-ban véradó állomás létesült.

1962-től a kórház mutatóiban újabb fejlődés jelei rajzolódnak ki. A korszak egész-
ségügyi politikájának részeként, az állampolgári jogon járó ingyenes orvosi ellátás vele-
járójaként a kórház betegforgalma többszörösére emelkedett, amely a kórház vezetését 
új kihívás elé állította, növelni kellett az ágyszámot. A felmerült igényeket az intézmény 
vezetése részben újabb építkezéssel, részben belső átszervezéssel, átalakítással oldotta 
meg, így a kórház területén fekvő orvos- és gondnoklakásokat kórtermekké alakították 
át. Az ideg- és elmeosztály részére új pavilont építettek. Így a kórház ágyszáma 501-re, 
majd a jelzett új építkezés lezárulásával 601-re növekedett. Mai szemmel visszanézve 
nem volt szerencsés, hogy az osztályok egy részén a szociális helyiségek, a közösségi és 
kiszolgáló helyiségek (pl. WC, mosdók, tisztító, fertőtlenítő) az ágyszám növelésének ál-
dozatul estek, és ezek helyett kórtermek kerültek kialakításra. A helynyerés érdekében 
több osztályos kislaboratórium is felszámolásra került. Ugyanakkor új osztályok sora is 
létesült, többek között 1964-ben egy új urológiai osztály, 1967 októberében egy újon-
nan kinevezett főorvos vezette anaesthesiológiai és intenzív osztály. Ebben az időszakban 
korszerűsítették (boxosítás) a gyermekosztály kórtermeit, és alakítottak ki ugyanitt elkü-
lönítésre alkalmas helyeket a fertőző betegek, illetve a különleges ápolást igénylő újszü-
löttek, kisgyermekek számára. A megemelt ágylétszámhoz igazítva bővítésre és technikai 
megújításra került a röntgenosztály (nagy teljesítményű röntgengépek beszerzése), és a 
kórházi gyógyszertár. E beruházások mellett a kórház területének infrastruktúrája is fej-
lesztésre került. 

Míg korábban az egyes pavilonokat földutakon lehetett megközelíteni, az 1960-as 
évebben megtörtént az utak portalanítása, burkolása, e belső úthálózat az egész napos 

96   MNL GyMSM SL, SVL, IV. 1401. a. Kgy. jkv. 1947. év 478–479. 
97   MNL GyMSM SL, SVL, IV. 1401. a. Kgy. jkv. 1948. év 508. 
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biztonságos használat céljából korszerű világítótestekkel lett ellátva. Ez az intézmény 
alapfunkcióit is meghaladó modernizáció jelezte, hogy a Sopron Városi Kórház a korsze-
rű gyógyintézmények sorába lépett. A nagyobb, korszerűbb telefonközpont mellett 20 
ágyas nővérotthon létesült. 1969–1974 során modern orvostechnikával ellátott intenzív 
terápiás osztályt alakítottak ki. Ezekben az években épült egy 90 ágyas ideg- és elmeosz-
tály kijózanító részleggel, és ez időszakban újíttatta fel és bővítette ki a kórház vezetése 
a központi laboratóriumot, amely a megszüntetett kislaborok munkáját is pótolta. Új, 
nagyobb kapacitású kórházi mosodát is építettek, a szennyes és az ételek gépi szállítására 
szállító brigád alakult. 

A kórház fejlődésének egy újabb szakasza 1974-től vette kezdetét. Országosan erre 
az időszakra datálódik a kórház-rendelőintézeti egység megteremtése, a szervezeti, pénz-
ügyi integrációt a Soproni Városi Kórház vezetősége sikerrel hajtotta végre. A szűkösen 
rendelkezésre álló pénzügyi források ellenére a fejlesztések nem álltak le. Megvalósult a 
távfűtés, új modern konyha, étterem, mosoda, kazánház, 40 férőhelyes orvos-nővérszál-
ló és új igazgatói traktus létesült. A kórházvezetés továbbra is nagy hangsúlyt fektetett a 
tudományos munkára, továbbképzésre, a Kórházi Évkönyv publikálási, megjelenési lehe-
tőséget biztosított a tudományos eredmények megjelentetésére.

Már 1972-ben a kórház vezetőségének igényére megkezdődött egy új pavilon, az 
úgynevezett műtéti blokk programterve. Bár a kiviteli tervek elkészültek, az ország gaz-
dasági nehézségei miatt a kivitelezés folyamatos késésben volt. Az építkezés csak nagyon 
lassan, 1981-ben indult meg. A következő esztendőben az alapok lerakása történt meg, e 
ténnyel új fejezet nyílt a Sopron Városi Kórház életében, mely a mai korszerű egészség-
ügyi komplexumba vezet el bennünket. 

A kórház fent vázolt fejlődését olyan nagy tudású orvos-igazgatók támogatták és 
irányították, mint dr. Király Jenő (1919–1949), dr. Greiner Antal (1949–1960), dr. 
Varvasovszky János (1960), dr. Hollós Richárd (1960), dr. Eper Tivadar (1960–1974), 
dr. Szabó Piroska (1974–1988) és dr. Rácz Attila (1988–1990). A teljesség igénye miatt 
itt szeretnénk megemlíteni a rendszerváltást követő szerkezeti és fenntartói változásokat 
is hozó évek orvos igazgatóit is, akik pályázati és fenntartói pénzek felhasználásával a kór-
ház további fejlesztését segítették: prof. dr. Baranyai Tibor (1990–1995), dr. Vargha Péter 
(1995–2002), prof. dr. Baranyai Tibor (2002–2012), dr. Korányi László (2012), dr. Mol-
nár Ágnes (2012–2014), dr. Korányi László (2014–2019), dr. Kulcsár Dániel (2019–).

A Balfi Gyógyfürdő Kórház

Régészeti leletek bizonyítják, hogy már a rómaiak is építettek fürdőket Balfon. Csatkai 
Endre és Mollay Károly 1550-re vezeti vissza a balfi fürdőház megépítését és üzemelte-
tését, mely Sopron város tanácsának kezelésében állt.98 I. Ferdinánd dokumentálhatóan 

98   A soproni és a balfi fürdő történetéhez ld.: Güntner Péter: A balfi fürdő története (1865–1914). In: 
Soproni Szemle 52 (1998), 28–43, 228–245., (a továbbiakban: Güntner 1998.), illetve Kincses Katalin Mária: 
A soproni fürdők a kora újkorban. In: Aetas, 1997. 1. sz. 17–48. (A továbbiakban: Kincses 1997.)
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1560-ban engedélyezte a városi tanács számára, hogy a falu területén feltörő meleg vi-
zet gyógykezelésre használja.99 A város bérlők segítségével üzemeltette a fürdőt, a bérleti 
jog általában 3–6 évre szólt és Szent György napjától (április 24.) a következő év Szent 
György napjáig tartott. 1680-ban Preiner Mátyás polgármester kezdeményezésére a ta-
nács a balfi fürdő értékesítése mellett foglalt állást, mivel a fürdő működtetését nem talál-
ta kellően rentábilisnak.100 Végül a testület a fürdő megtartása mellett döntött. 1716-ban 
a városi orvos ellenőrzési jogkörét kiterjesztette a város jobbágyfalvában található balfi 
fürdőre is. 1731-ben a fürdő felújítását kezdeményezték. 1773-ban került sor a fürdőká-
polna megépítésére (10. ábra).101 

A balfi gyógyfürdőről és annak gyógyvizéről a 17–18. századtól több munka és elem-
zés is megjelent nyomtatott formában. Az első balfi gyógyvízről készült munka Scholz 
Jeremiás soproni orvos nevéhez fűződik 1631-ből.102 Sajnos a mű címén kívül (A sopronyi 
birodalomban lévő Balffi feredő mérsékletes állapota természetinek, munkálkodó erejének és 
használatosságának magyarázó leírása), egyéb ismeretekkel a leírást illetően nem ren-
delkezünk, mert annak egyetlen példánya sem maradt fenn az utókorra. Az első ismert 

99   MNL GyMSM SI. IV. 1009. Sopron Város Kamarási Hivatalának iratai, 1560. évi kamarási számadáskönyv, 
146. p. A bejegyzés szerint 1560. március 10-én Pfleger Orbán, Sopron város bírája, illetve Sopron város 
jegyzője Bécsben járt a balfi fürdő császári engedélyeztetése ügyében.  
100   MNL GyMSM SL, SVL, IV. 1003. a. Tjkv, 1680. szeptember 6.
101   Kincses 1997, 25. 
102   Kincses 1997, 32.

10. ábra. Balfi fürdő alaprajza és homlokzati rajzának részlete 1833. 
(MNL GyMSM SL, SVLt, XXV. 5220)
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írás, amely a balfi fürdő kénes vizét is megemlítette és kiemelte, hogy a fürdő népszerű 
kúrahelynek számított, Rosner Mátyás ágfalvi születésű prédikátor wittenbergi doktori 
értekezése volt 1660-ban.103 Dalmady Zoltán 20. századi híres orvos, balneológus 1929-
ben megjelent könyvében két kénes 10–13oC-os forrást emel ki a balfi fürdő esetében, 
mely kénhidrogén tartalma miatt elsősorban mozgásszervi bajok gyógyítására ajánlott.104 

A 19. században a fürdő állaga rohamosan romlott. A város vezetésében 1880-ban 
fogalmazódott meg először komolyan a fürdő értékesítésének a gondolata, hisz tisztá-
ban voltak azzal, hogy a fürdő felújítására szánt beruházás hosszútávon nem térülne meg. 
1898 elején árverésre bocsátották a fürdőt, s 1898. február 11-én az egyetlen komoly 
jelentkezőnek, Wosinsky István ezredorvosnak (83. gyalogezred) 27.000 forintért érté-
kesítették.105 1898. április 8-án Wosinsky megkapta a Belügyminisztériumtól a „gyógy-
fürdő” elnevezés használatának a jogát, melynek feltétele állandó fürdőorvos jelenléte, 
gyógyszertár működtetése, fürdőszabályzat megléte, valamint a megfelelő higiéniai vi-
szonyok biztosítása volt (11. ábra).106 Wosinsky nagy beruházásokba kezdett, felújíttatta 
a meglévő épületet, bevezettette a telefont, zenecsarnokot, kávéházat, tenisz-, krikett- és 
tekepályát építtetett, az erdei utakat kivilágíttatta. Új források feltárására is sort kerített, 
így a források száma kettőről ötre emelkedett. A gyógyfürdőt modern orvosi eszközökkel 
szereltette fel, röntgen laboratóriumot alakíttatott ki, s új fürdőkúrákat (villamos fényfür-
dő, villamos kénfürdő, vasas lápfürdő) vezettetett be. Lítiumos palackozott gyógyvizet 
hozott forgalomba.107 Mindez a betegforgalom jelentős növekedését hozta magával.

A fürdő a második világháború háborús eseményeinek következtében 1945-ben 
szinte teljesen romokban állt.108 1952-ben került sor a fürdő államosítására, mely így a 
város tulajdonába került. Az Országos Tervhivatal által a fürdő felújítására biztosított 2 
millió forintos hitelkeret azonban megvonásra került, így a megkezdett romeltakarítá-
si, helyreállítási munkálatokat fel kellett függeszteni. Végül 1957-ben a MTESZ kezde-
ményezésére épült meg a volt bányász üdülő épületében egy 12 kádas fürdőház, melyet 
1960-ban további 8 káddal bővítettek. A hidegvizű balfi fürdő felújításával szemben az 
Egészségügyi Minisztérium a termálvizes fürdőket részesítette előnyben. Az új gyógy-
szálló és fürdő újjáépítésére az 1970-es években került sor Kun Attila Ybl-díjas építész 
tervei alapján. A munkálatok 1970. július 20-án kezdődtek meg, a befejező átadásra 1976. 
április 9-én került sor, ugyanakkor a fürdő már 1975. szeptember 1-e óta üzemelt. Szintén 
1975-ben minősítették gyógyvízzé a balfi vizet is. 

A fürdő területén új létesítményként került kialakításra a 180 ágyas gyógyszálló  
(A épület), a napi 500–600 fő fogadására alkalmas fürdő (C épület), ahol 21 db kádfürdő, 

103   Kincses 1997. 32.
104   Kincses 1997. 33. 
105   Güntner 1998, 33. 
106   Güntner 1998, 36. 
107   Güntner 1998, 38. 
108   A balfi fürdő 1945 utáni történetének összeállításához Zádor Alfréd tanulmányát használtam fel: Zádor 
Alfréd: A balfi gyógy- és ásványvíz hasznosítása. In: Soproni Szemle 32 (1978), 37–50.
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45 m2 vízfelületű medence súlyfürdővel, 2 db víz alatti masszázs, galvánkád, elektroterá-
pia, masszázs-helyiség, tornaterem, iszappakoló és kiszolgáló helyiségek kerültek elhelye-
zésre. A háború után kádfürdőként használt épületben alakították ki a személyzeti öltöző-
ket, irodákat, raktárakat, továbbá a telefonközpontot és a nyilvános WC-ket (D épület). 
Az egykori „bécsi házban” 40 ágyas idegenforgalmi gyógyszálló létesült a külföldi betegek 
részére (E épület). Az épület az eredeti állapotnak megfelelő tér és formaképzéssel ke-
rült helyreállításra. A volt Wosinszky-féle lakóházban (F épület) két orvosi lakás és öt 
kétágyas komfortos nővérszoba létesült. A fürdő kápolnája is renoválásra került. A terep-
rendezés magában foglalta a parkosítást is. A gyógyfürdő a Soproni Állami Szanatórium 
kezelésébe került. Míg az 1900-as évek elején mindössze 5–6 féle kezelés állt a betegek 
rendelkezésére, a felújítást követően 22 féle fizikoterápiás és physiotherápiás gyógykeze-
lés került bevezetésre. A felsorolt létesítményeken kívül kialakításra került egy központi 
ivócsarnok is. A beruházás építési költsége 108.674 m Ft-ot tett ki. 2004-ben került sor 
a Kneipp-wellnes részleg átadására, 2016-ban pedig egy átfogó eszközfejlesztés új terá-
piás lehetőségek előtt nyitotta meg az utat. A Balfi Gyógyfürdőkórház 2013. április 1-jei 
intézményi integrációt követően a Soproni Gyógyközpont részlegeként működik, 160 

11. ábra. A Balfi Fürdőtelep gyógyfürdő minősítést kapott, 1898. 
(MNL GyMSM SL, SVLt, XXV. 26.895)



349 A SOPRONI KÓRHÁZ JUBILEUMÁra

ágy áll rendelkezésre a mozgásszervi betegségben szenvedők kezelésére, rehabilitációjára.  
A balfi fürdő 1700-as években épült barokk vendégfogadóból átalakított részlege fizető-
vendégek számára kínál gyógyulási lehetőséget.

A Soproni Szívszanatórium109

Tömböly Dénes budapesti építész tervei alapján vette kezdetét 1943-ban a Magyar 
Újságírók Nyugdíjintézetének soproni „Ciklámen” üdülőjének építkezése (12. ábra).  
A munkálatok 1944-es befejezése előtt azonban a háborús események következtében je-
lentékeny károk keletkeztek az épületben. A félig kész épületegyüttes háború utáni ide-
genforgalmi hasznosítására több terv is született, mígnem az épület 1954-ben az Egész-
ségügyi Minisztérium kezelésébe került. A minisztérium tervei szerint TBC szanatóri-
um létesült volna az épület átépítését követően, mely azonban mind a város lakossága, 
mind pedig a városvezetés részéről heves ellenállásba ütközött. Végül a minisztérium is 

109   Az összeállítás alapját Boronkai Pál tanulmánya képezte. Boronkai Pál: Sopron újjáépítése. In: Soproni 
Szemle 14 (1960), 8–33.

12. ábra. A Soproni Szívszanatórium homlokzati rajza, 1941 (MNL GyMSM SL, SVLt, X. 237/1942.)
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elállt eredeti tervétől és a városrendezési tervhez, illetve a környék üdülőhelyi rendelte-
téséhez alkalmazkodva a TBC kórház helyett szívszanatóriumot létesített. A beruházás 
11 millió forintba került, a berendezések összköltsége pedig elérte a 3,5 millió forintot.  
Az Állami Szanatórium első tömbje 1955-ben került megnyitásra. A Várisi út 2. szám 
alatt a Lövérekben, parkosított, szubalpin környezetben megnyitott szívszanatórium ki-
váló orvosainak, modern felszereléseinek, hidroterápiás berendezéseinek köszönhetően 
Magyarország egyik legkeresettebb gyógyintézete lett. 

2013. április óta a Soproni Szívszanatórium a Soproni Gyógyközpont részeként 
működik. A 2012-ben indult 7 milliárd forintos fejlesztési program keretében jelentős 
műszerbeszerzési projekt indult meg. 2013-ban az energiatakarékosság jegyében ener-
getikai beruházásokra került sor, mely magában foglalta a fűtési rendszer, a homlokzat, 
a nyílászárók megújítását, korszerűsítését is. Az elismert kardiológiai ellátó központban 
évente közel 4000 beteg célzott rehabilitációs terápiáját végzik, ambuláns kardiológiai 
rendeléseken pedig több mint 2000 beteget látnak el havonta. 

Kitekintés

A rendszerváltás és Magyarország EU-s csatlakozása további új fejlődési lehetőségeket 
hozott, távlatokat nyitott mind a hazai egészségügy, mind a soproni kórház életében, 
mely jelentős fejlesztésekkel társult. Erről az időszakról a kórház két igazgató-főorvosa, 
prof. Dr. Baranyai Tibor és dr. Kulcsér Dániel készített rövid összefoglalást, amely szintén 
a Soproni Szemle jelen számában olvasható.


