
A Kossuth-kormány egészségügye Debrecenben 

Sajnálatos hadtörténeti közhely, hogy az 1848 őszén sike
resnek indult honvédelmi események december végén 
már válságosra fordultak. Október 15-én Ferdinánd 
császár Windischgrátz herceget az Itálián kívül állomá
sozó összes osztrák seregek teljhatalmú parancsnokává 
nevezte ki, aki október 3l-re kíméletlenül leszámolt a 
bécsi felkeléssel. December 2-án viszont a trónra már al
kalmatlannak tartott Habsburg helyére az alig 18 éves, 
tehát könnyen befolyásolható I. Ferenc József került, ő 
pedig a „hazai sikereken" felbuzdulva a magyar lázadás 
leverését rendelte el. Windischgrátz helyzetét meg
könnyítette, hogy egyrészt Görgey kellő haderő hiányá
ban a Duna két partján tervszerűen visszavonulni kény
szerült, másrészt Perczel tábornok parancs ellenére sem 
csatlakozott a fősereghez, hanem a Fejér megyei Mór 
mellett megütközött Jellasich csapataival és december 
30-án súlyos vereséget szenvedett (6). így az osztrák 
fővezérnek szabaddá vált a hadi útja a magyar főváros 
felé. 

Kossuth, a „magyarok Mózese" (1) szinte a Szilveszter 
előtti utolsó percben rendelte el az exodust kelet felé. 
A főváros kiürítésének szükségességét politikailag 
Kossuth, katonailag Mészáros Lázár hadügyminiszter 
indokolta meg. Akik mellette szavaztak, még nem tudták, 
mekkora megpróbáltatásokra vállalkoznak. A szabad
ságharc második esztendejének első napja tehát nem 
ígért „Békés, boldog, új esztendőt". Sőt! Pezsgőzés köz
ben a kormány tisztviselői csomagoltak, hogy a már lera
kott szolnoki sínpár hajnali szerelvényén azt a négy 

vagont a legfontosabb közérdekű kellékekkel megtöltsék. 
Főleg: a ruhabizottmány készlete, a fegyvergyárak köny-
nyen mozdítható felszerelése, a lőszerkészlet, az állami és 
egyetemi nyomda, végül, de nem utolsósorban az önálló ál
lamiságot jelképező Szent korona volt a legfontosabb. 
A kerekekre szerelt deszkabódékban személyeknek is ju
tott hely. Fűtés és világítás nélkül, mínusz húsz fokos hideg
ben. A szekérrel elindulok jobban jártak. Néha leszállhat
tak elgémberedett végtagjaikat kicsit megmozgatni, a vér
keringést felfrissíteni. Olykor egy-egy „kutyakaparó csár
da" is akadt, silány, de legalább forralt lőrével. A vasparipa 
az idő tájt csak Szolnokig „száguldott", a Tiszántúlon már 
egységessé vált a karaván. A fagynak megvolt azon előnye, 
hogy a vendégmarasztaló sártengert járhatóvá változtatta. 
A hósivatag még nem emelt nehezen áthatolható akadá
lyokat, a szél volt az egyedüli ellenség. A messze ellátható 
lapályon váratlan támadástól nem kellett tartaniuk, így 
bandukolt Kossuth népe az „ígéret földjének egyáltalán 
nem számító" hajdúváros felé. 

A gyorsfutár, id. Ábrányi Emil 1849. január 2-án este 8 
órakor adta át Poroszlay Frigyes polgármesternek 
Kossuth új évi keltezésű rendeletét az országgyűlés 
székhelyének áthelyezéséről. A derék városatya másnap, 
tehát január 3-án korán összehívta a közgyűlést, hogy is
mertesse a történelmi jelentőségű határozatot. Felhívta 
kötelező érvénnyel a figyelmüket, mindenki igyekezzen 
megosztani otthonát a menekültekkel, hogy „azok hiányt 
ne szenvedjenek" (1). A cívisvárosnak ekkor 30 ezer főnyi 
törzslakossága lehetett. 
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Kossuth Lajos január 7-én du. 1 órakor lépte át 
Pest irányból a Piac utcai őrállomás kapuját. Az akkurá
tusan vezetett naplókönyv 2265. számú bejegyzése sze
rint kiemelt betűkkel: KOSSUTH a magyarok MÓZESSÉ 
(1). 

A legnagyobb létszámmal a hadügyminisztérium ér
kezett. Megkapták a Piac utcai Beck-féle házat, a későbbi 
MÁV üzletvezetői épület 15 szobáját. Jellemző a zsúfolt
ságra, hogy Mészáros Lázár hadügyminiszternek a saját 
„portáján" nem jutott hely, így lelt baráti otthonra Török 
József kollégiumi orvostanár Hatvan utcai lakásában. 

A hadi helyzethez hasonlóan az egészségügyé is bonyo
lult volt. A Stáhly-féle 2. korszakban a nagytekintélyű 
tanárt a Honvédelmi Minisztérium már korábban tábori 
főorvossá nevezte ki (5). Ezzel megszűnt a polgári (nem
zetőri), valamint a hivatásos katonai egészségügy kettős 
ellátási rendszere, ez lényegesen megkönnyítette a maj
dani utód, Flór Ferenc nehéz feladatát. Mivel sem Stáhly, 
sem Sauer nem követte a kormányt Debrecenbe, az 
egészségügyi ellátás irányítása Töltényi János titoknokra 
hárult (10). Rutinja már volt, tekintélye még nem. A 
gyógyszerellátás is hiányt szenvedett. A páratlan munka
bírású Kossuth az olaszos Bignio farmakológust bízta 
meg a számvevői feladatok elvégzésével. Stáhly utódjá
nak megtalálása sem váratott sokáig magára. Előbb híre 
ment, hogy valahol a közelben tartózkodik a kórházszer
vezői képességéről híres Tormay Károly, de tekintélyben 
az elődjét még ő sem pótolta. Töltényi pedig szomorúan 
panaszkodott a kormányzónak január 21-én, hogy „a 
nyolc debreceni orvos és nyolc debreceni sebész közül 
egy sem tartotta érdemesnek magát az osztálynál jelent
kezni" (10). 

Megfelelő embert a megfelelő helyre, tartja a mon
dás. Ez 1849. január 22-én (tehát egy nappal Töltényi 
panaszos levele után) a kormánynak fényesen sikerült. 
Szemere Bertalan kormánybiztos bizalmasan jelentette, 
hogy Pest tisztiorvosa, a Rókus-kórház igazgatója, az 
Orvosi Tár egyik szerkesztője, a honi medicina óriása, 
a kötelességteljesítés mintaképe, a nemzeti érzés orvosi 
szimbóluma: Flór Ferenc főorvos a Felső-Tiszavidé
ken tartózkodik. Nem volt nehéz rátalálni, s azonnali 
hatállyal az egészségügyi osztály élére került. Ahogy 
Gortvay írja: „Flór érdeme, hogy a bomlásnak indult had
sereg egészségügye terén személyi és tárgyi vonatkozás
ban, továbbá a kórházi és gyógyszerellátás terén érezhető 
hiányon úrrá tudott lenni. Először szigorúan visszaállí
totta az orvosi személyzet fegyelmét, és rendezte a tábori 
orvosok rangfokozatait, rangjelzéseit és fizetését, továb
bá megtiltotta, hogy tábori szolgálatban álló orvosok 
állomásaikat elöljáróik engedélye nélkül elhagyják. 
Elrendelte, hogy a tábori orvosok kabátgombnyílásuk-
ban mindenki által könnyen megkülönböztethető fehér 
szalagot viseljenek. Azután keresztülvitte, hogy maga
sabb parancsnokságok orvosokat önkényesen ne ne
vezzenek ki és biztosította, hogy a hadseregcsoportok 
vezetői rendszeres jelentéseket küldjenek be hozzá az 
egyes csapattestek egészségügyi viszonyairól és a tábori 
egészségügyi intézmények szükségleteiről" (2). 

Flór főorvossal azonos időben került Obonyai János a 
debreceni kórházak élére. Ez utóbbi Spaczek János néven 
szerzett orvosi oklevelet 1846-ban. Már 1848. december 
17-én a pesti Károly laktanya igazgató főorvosa, Kossuth 

feltétlen híve, a gyakran bélpanaszokkal küszködő szó
nok-zseni egyik háziorvosa (7). A kormányt természete
sen követte Debrecenbe. A 30 ezer lakosú település lélek
száma ekkorra már másfélszeresére nőtt. Debrecen, az 
ország legvédhetetlenebb városa, mondták, nem indoko
latlanul. 

Sáncrendszerét lóval át lehetett ugratni. Hol volt ez a 
kővárak biztonságától, azért szorult mindig ez az Alföld
széli kalmárközpont a relatív biztonságát inkább meg
vásárolni. Még a sarc is olcsóbb volt, mint a szalmatetők 
csóvás kockázata. 

Maradt tehát afféle hátországi főváros, amelyben öt 
állandó tábori kórház működött. Az elosztó központ sze
repét a Szent Anna utca és a Varga utca sarkán lévő pi
aristák zárdája töltötte be, összesen 84 ággyal. A Posta
kert előtt téren (a Salétrom utca folytatása) lévő polgári 
kórház 59 beteget tudott fogadni (9). Kovács Pál deb
receni derék polgár 66 férőhelyes fiókkórházának helyét 
még nem sikerült azonosítani. A Fehérlő vendéglő
ben 10 beteget ápoltak. Kórház lett a dohánygyár (vagy 
Dohányabálda) sokhelyiségű épülete is. Szükség ese
tén rendelkezésre állott még a Református Ispotály (3), 
a kollégiumi betegszobák és magánlakások sora. Sze
rencsére az utóbbiakat nem kellett igénybe venni. 
Nagyváradon „kötszer és műszergyárat is állítattak fel" 
(8). 

A korabeli dokumentumok szerint május második 
felében „egyetlen hét alatt 12 827 katonát, vagyis az akko
ri magyar haderőnek közel 10 százalékát részesítették 
kórházi ápolásban. Felgyógyult 6543, meghalt 931, ma
radt kórházi kezelésben 5333. A sok halálozás a kolera- és 
hagy mázjárványnak tulajdonítandó" (1). 

Akkortájt a francia egészségügy sem tudott felmutat
ni jobb gyógyulási arányt. 

Érdekes, hogy a város első számú orvosa: Török József 
kollégiumi orvostanár a hadi ellátásban nem játszott 
kulcsszerepet. Hőgyes Endre emlékbeszéde szerint 
„1849-ben Mészáros Lázár hadügyminiszter két honvéd
kórház főorvosává nevezte ki, mely minőségben január 
1-től április végéig működött" (4). A január 1. biztosan 
elírás, mert a hadügyminiszter jóval később érkezett a 
városba. Az viszont valószínű, hogy „május havában Sze
mere Bertalan miniszteri tanácsossá nevezte ki az egész
ségügyi osztályhoz, melynek főnöke akkor Bugát Pál 
volt" (4). 

Egy biztos: Török József orvostanár a Nyáry Pál-féle 
békepárthoz húzott, erről tanúskodik bátyjához írott le
vele. 

Nemes gesztusra, újszerű szemléletre vall a rok
kantellátás megszervezésének terve. „A kormány a 
háború rokkant honvédéinek rokkantsági, az elesett 
altisztek és közvitézek özvegyeinek özvegyi nyugdíj 
fizetését rendszeresítette, amellett pedig a rokkantak
nak otthont nyújtó rokkantház felállítását határozta 
ePU). 

A megvalósítás ilyetén elmaradása nem rajtuk mú
lott. Tény, hogy Debrecen, az ország valóban legvédhetet
lenebb helysége közel öt hónapig volt a szabadságharc 
fővárosa. Innen indult el a diadalmas tavaszi hadjárat, 
valamint Budavár bevétele. 

Debrecen 1849-ben az egészségügy terén is felnőtt a 
feladatához. 
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