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Eckerdt (Elekfy) Lajos 1887-1946
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Or\ osdoktori tanulntanva
6 a budapesti Pázmanv Pc
ter Tudomanyeg\ etem or o
si fakultásán, majd a berlini
egyetemen folytatta. Diplo
máját 1910-ben szerezte, a
loszínúleg külföldön, hiszen
a pesti egyetem hallgatóinak
‘v égbizonyítvanyait tartalma
zó egyetemi quaesturáhan
nem szerepel a nee. Ezt
kö etően rövid ideig a nyír
egyházi Erzsébet Közkórház
helyettes alon osa. majd fél
éven át a szolnoki közkór
ház dolgozója volt. 1912.
marcius 22-én folyamodott a
budapesti szemészeti klini
kához díjas gyakornoki állá
sért. Később harmad, majd
másod tanársegéd olt, mely
állásról 1919. április 30-án
mondott le.

Az első ‘ ilágháborúhan
végig szolgált. es. és kir.

gvalogezred kötelékében
népfölkelő főorvoként.
majd zászlóaljorvosként gya
korolta hivatá’át a szerbiai
majd az orosz fronton. 191ö—
tol az 00. sz. hadtáp kórház
szemészeti osztályát vezette.
Katonai szolgálatával elnyer
te a \órös Kereszt II. osztá
l a bionz érdemérmét és a
koronas aranx érdenikeresz

tet. Tudását han i eseme—
nvek k’zben g\ alapította.

hiszen hiztu’an tudható.
hog\ a harcterról haziten c

részt vett 1916 június lú-an
a Nlagvarország Szeniorvo
ai Fg’, etlletenek hadi gvú
lésen.

Közben a nyíregyházi
kórház beteganyagáhan
egyre több volt a speciahs
ellátást igénylő slemés7eti
eset, aminek kezelése a se
hészeti osztály két kórtet
méhen történt, A tl7es évek
elején a kórházban ápoltak
7 °o-a volt szemészeti beteg,
fele-fele részben gyulladá
sos illetve sérülés, hályog
vagy daganat miatt műtétet
igénylő eset. Felmerült tehát
egy Önálló szemészeti osz

tály felállításának gondolata.
Vezetésére Eckerdt Lajost
szemelték ki. aki akkor még
a szernklinika tanársegédje
volt. Az 1918. november 16-
i Nvírviclék, már cikkében
arról adott hírt. hogy Eck—
erdt Lajos szemészeti osz
táh’ vezető egyetemi tanár
segéd munkába állt. A hírrel
ellentétben a vármegye köz—
gvűlése csak 1919. február
1-jétől fle\ este ki az Új főor
vost. aki est követően — fel
hagyva budapesti állását —

állt munkába. Fizetési beso
rolása a IX. fizetési osztály
1. fokozat. ha i bére 19.5 P
volt. Az lij osztlvt. az

eytébként a gürnőkóros be
tegek g óg kezelésére nem
teljesen megfelelő ‘( pad
6 /nban helveiték cl. A hat
kórteremben .szesen 16

ágyon gx ógvultak a bete
gek. Kesőbb került csak a
sebészeti épület hal szár

nvába 3ri ággyal és külön
mútő’ cl. Fckerdt doktor fü
ész .‘akorvos 1S \ olt. így
19A ószcig. dr. Keresztessy
Tib )F kincx e7eséig. ő látta
cl osztályán a fül—orr—gége—
betege kct s. I lozzá kerül
tek kezelcsre az iskolai tra—
mhoira szúréseken lelfede
7ett ‘.úho’. trachomások és
családtagjaik is. A szűrése
ket végzó orvosok és Eck
crdt 1.ajo áklozatos munká
jának köszönhetően a liar—
mincas-negyt enes e\ ek for
dulojára a ‘ arosbol szinte
eltúnt a trachoma. Se eszeti
teien specialitas a szaru
hart aműtetek köre \ olt.
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Nyíregyházi főorvosi eg
zisztenciájának megteremté
se után 1921-ben házasságot
kötött a diósgyőri vasgyár
igazgatójának lányával, Ond
rus Margittal. Három gyerme
kük született Katalin (dr.
Regdon Györgvné), Tibor és
Margit (Dohár Istvánné), A
kor divatja szel’int németes
hangzású nevét 19a3-ban
magvarosította Elekfv—re.

19a-i ősze sok szem edést
hozott Nyíregyháza számá
ra. Szeptember 6-án sző
nvegbornbázas. majd októ
ber végén a német és szov
jet csapatok között folyó
harcok számos sebesültet és
nélkülözést okoztak. A JA
ros ekkor többször is gaz—

dát eserélt. Eleklv fóor o’
Bátliori ILtdIi lakásáról csa—
ládjá al együtt beköltözött a
kórházba. Így éjjel—nappal
készen állt néhány kollégá
Já\ :il együtt. hogy mcntsek
az életeket. Ezt nem csak
or osi értelemben tették.
hanem a németek isszaté—
résck ir úg is. hog a sebe—
s(ilt szovjet katonákat a kór—
has piru. éihen hújtatták cl.
es esküjük szellemében
g\i )gvították a sebesülteket.
legyenek azok németek
011 )szok vagy magyarok.

\ \ áros felslabadulása
után Elekfv főorvos hozzá
látott a korház életének újjá
sze’rs czéséhez. hiszen a sze
méh Zet létszáma annyira le
csökkent, hogy a betegek
ellátása lehetetlenné vált,
hiány olt es7közökből és
gvógvszcrekhól. A fronton,
fogságban lévó ‘ ag elme
nekült inunkatátsakat Új al
kalmazottak felx ételével,
Vagy i régi. nyugdíjas kollé
gák tpl. dr. Spányi Géza,
Tőrös Béla kórházi gond
nok) isszahí ásával pótol
ta. Ebben az átmeneti idő
szakban lett ő a kórház ide
iglenes igazgatója, mely
posztot haláláig látta cl.
lagja volt a közalkalmazotti
igazoló bizottságnak. töb
bek között ő igazolta dr.
Oláh Dánielt. Részt .ett a
Magyar Orvosok Szabad
Szakszervezete Szabolcsi
Csoportja 19-G. junius V—i
megalalcításáhan és elnöke
volt mindaddig míg beteg
sége ágyhoz nem kötötte.
Dr. Erőss János főispán az
l9aa. novemberétől végzett

ideiglenes kórházigazgatói

munkájának elismeréseként

— kicnic’lve a legnehezebb
időkben végzett hasznos
Szervezési munkálatainak

értékét.. lOG. március li

en kiuskórházi tb. igazgató
fó )r\( )Sl d ínlet adományo

zott neki.



Tagja volt az Országos
Or os zö etségnek. Jelen
tősebb tUdorfláfl\’Os tevé
kenységet nem folytatott, i
szont gyakorló orosként
sokat köszönhetnek neki a
áros. a megye szemhete

gei. 2 éves Erzsébet Köz-
kórházi működése alatt sú
lyos tbc-t szerzett, mely ha
lálához vezetett. 19 i6. au
gusztus 22. délutánján tüdő
gyulladás végzett vele. A
kórház Saját halottjának te
kintette.

Eckerdt (Elekfy) Lajost a
hetvenes években méltatlan
támadások érték (OH 1975
126. évf. 30. 2811.). Vádlója
nem híresnek hanem
hirhedettnek jellemezte, és
a Volksbund szervezésével
ádolta. A fennmaradt do
kumentumok azonban ön
magukért beszélnek, az iga
zi humánus orvos mintaké
pe volt.

Emlékét a sebészeti tömb
falán elhelyezett orvosi arc
képcsarnok egyik plakettje
és az igazgatói épület falán
látható emléktábla ma is őr
zi. A Kállay Orvosi S7ak
könyvtárban rövid kamara-
kiállítás mutatja he életét.
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A XX. szazadhan és a’ ez
redfordulón működött Ma
g arországi s7emor\ osok
életrajzi adattára. Bp. 200a.


