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Dr. Fogolyán Kristóf 1878. június 3-án
születettSepsiszentgyörgyön.Szüleikato-
likusszékelyörményekvoltak.Édesapja
ugyancsakaKristóf(1836-1922)nevetvi-
selteésegyikágavoltaMarosludasróla
Székelyföldrekerültnyolcgyermekesör-
mény családnak, s mint
ilyenSepsiszentgyörgyjó-
módú kereskedője lett. A
feleségeakézdivásárhelyi
– ugyancsak székely ör-
mény–Fejér Mária Rozá-
lia(1835-1917),a„Rudolf
Kórház” alapításánál köz-
reműködőFejér Lukácsnak 
(1815-1888)alányavolt.
A gyermekKristóf ele-

mi iskoláit a szülővá-
rosában végezte, majd a
nagyszebeniÁllamiGim-
náziumbanfolytatta,hogy
a német nyelvet is jól el-
sajátítsa. Közben a sep-
siszentgyörgyi iskolás-
társaitól sem szakadt el. Ezt bizonyítja
a Székely Mikó Kollégium zenekaráról
1895-benkészültfénykép,amelyenaze-
nekartagjaiközöttláthatóőis(ülve,csel-
lóval).
1896. június 26-án szerzett jó érettsé-

gi bizonyítvánnyal iratkozott be a Ko-
lozsvári Ferencz József Tudományegye-
tem orvosi fakultására. Tíz egymásután
következő félévben szorgalmas hallga-
tója volt az orvostudományoknak.A ter-
mészetrajzi elővizsgákat az első év vé-
gén,mígazelőszigorlatotamásodiktan-
évvégéntettele.Azakkoriszokásszerint
ahatodikfélévfolyamánönkénteskatonai

Kerek évforduló – 140 évvel ezelőtt született

Dr. Fogolyán Kristóf élete
szolgálatra jelentkezett, ésaBécsbenál-
lomásozócsászár-vadászezredbenazön-
kéntesiévelsőfelét leszolgálta.Gyakor-
latikiképzésecéljából-mármintorvos-
tanhallgató-akilencedikéstízedikfélév
folyamánönkéntesgyakornokkéntműkö-

dött.Azabszolutóriumel-
nyerése után1901. június
1-jétől mint szigorló or-
vostaközoktatásügyimi-
niszterabelklinikáragya-
kornoknaknevezteki.
Sebészi oklevelét Ko-

lozsváron szerezte 1901-
ben, és 1902. március
1-jén avatták orvosdok-
torrá. Erről a családi ha-
gyatékban lévő szűksza-
vú táviratból szerzünk tu-
domást:„Szombatondok-
torrá avatnak, Kristóf”.
Egy évig még Kolozsvá-
ronmaradtésakolozsvá-
riSebészetiKlinikánmű-

tőiéssebészetiszakvizsgáttett.
EztkövetőenNémetországbamentkül-

földitanulmányútra,senneksoránszámos
világhírnévnek örvendő professzor mel-
lettigyekezettismereteitbővíteni.Berlin-
benAlthausenklinikájánexternkéntszü-
lészetettanult,sközbenbejártMagherort 
és Dürsen magánklinikáira, ahol ugyan-
csakaszülészetésanőgyógyászatidősze-
rűkérdéseitsajátítottael.InnenDrezdába
ment, ahol LeopoldprofesszornálaKirá-
lyi Bábaképző Intézetben szülészmesteri
tanfolyamotvégzett.Ugyanakkorittgya-
rapította szövettani és laboratóriumi is-
mereteitis.AkésőbbieksoránLandautól 
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cystoskópiát, Joseftól és Lassartól bőr-
gyógyászatot és veneorológiát tanult.
Bergmanmellettsebészettelfoglalkozott,
Heubnertnél gyermekgyógyászatot tanult, 
sugyanakkor elsajátítja agége intubálás
technikájátis.
1904-ben hazatért Magyarországra és

Kecskeméten vállalt sebész orvosi ál-
lást. Itt kapta a sepsiszentgyörgyi – ak-
kori Ferencz József – kórház meghívá-
sát,amelynekelegettéve1906elejénha-
zatért.Elsőlépéskéntegyműtőtermetala-
kítottkiúgy,hogyazaddigikötözőtegy
fallalegynagyobbésegykisebbteremre
osztotta.Előbbilettaműtő,utóbbiakötö-
ző.Akórházkicsiablakaitmégugyaneb-
benazévbennagyobbakracseréltetteki.
1907-benDaday, mint akórház igaz-

gatója–valószínűanyugatot ismegjárt,
szenvedélyes alkotó, építő Fogolyán un-
szolására is – indítványozta, hogy aHá-
romszék vármegye tulajdonát képező
Groeder család alapítványának kamatait
fordítsákakórházfejlesztéséreésmoder-
nizálására.Eztazindítványtelfogadtákaz
illetékeseks3000koronátbocsájtottaka
kórházrendelkezésére.Ebből1347koro-
náértműszereket, és1140koronáért egy
modernműtőasztaltvásároltak.1909–ben
báróGroederhozzájárultahhoz,hogyaz
alapítványbóltovábbi2000koronáértegy
Röntgen készüléket is megvásároljanak,
melyet1910-benszereltekfel.Ugyancsak
1909-benelkészítettékakórházfőbejára-
tát is,mostmár az utcáról, de az erede-
tiudvaribejáratotismegtartva.Ugyaneb-
benazévbenelvégzikaz1907-benkérvé-
nyezettvillanybevezetésétis.
Ebben az időben a kórházmár annyi-

ratúlzsúfoltvolt,hogyterjeszkedniekel-
lett.Eztcsakúgytudtákmegoldani,hogy
felszámoltákazigazgatófőorvoskórház-
banlévőlakását,ésazépületdéli–amai

Kórház utcára néző oldalára – egy föld-
szintes épületet emeltek, amelyik amin-
denkori igazgatófőorvos lakása lett.Eb-
bőlegyösszekötőajtóntudottazorvosát-
menni–sürgősesetekbenakórházba.Ide
költözöttaztánFogolyánKristófisacsa-
ládjával,miután–1911-ben–Daday le-
mondása után – ő lett a kórházigazgató,
sőtettőlkezdveavárositisztiorvositeen-
dőketisellátta.
Daday és Fogolyán összefogásával a

kórházazaddigiévekhezképestrohamos
fejlődésenmentát.Sajnosígysemtudott
lépést tartanianövekvőszükségletekkel.
Az1853–banépítettkórház,márszűknek
bizonyult,ezértavármegyemegbízásából
Fogolyán doktor a fővárosba (Budapest-
re)utazott,hogy kieszközöljeabelügy-
minisztertől egy új kórház építésének az
engedélyezését.
A fővárosi utat siker koronázta.A ter-

vezésimunkálatokkalKós Károlyt – aki
a SzékelyNemzetiMúzeumot is tervez-
te–bíztákmeg.Ettőlkezdveéletreszó-
ló barátság szövődött a két rokonlelkű
emberközött,amitbizonyítazötvenév-
velkésőbbkeltezett levél is.KósKároly
ígyírerrőlamegbízatásról:„Avármegye
(…)amagarészérőlfelkértengem(levél-
ben)hogyFogolyándoktorralegyetértés-
ben,azőáltalaösszeállítottprogramalap-
ján készítsem el a kórházpavilonok váz-
lattervét, azok elhelyezését a terepen, és a 
megfelelő úthálózat tervét. Fontos köve-
telményvoltazépítésszelszemben,hogy
azépületegyüttesrendeltetésénkívülfe-
jezzekiaszékelyváros,aszékelynépsa-
játosépítő,formálószellemét”.
Sajnos, az első világháború kitöré-

se megakadályozta a pavilonrendszerű
kórházmegépítését, de a háborús körül-
mények között is lerakták őrkői kőből a
központiépületnekazalapját,ésrészben



Erdélyi Örmény Gyökerek 2018. május-június

43

elkészítettek néhány kisebb épületet, így
a hullaházat (amostani törvényszéki or-
vostaniépület).Ezenkívül„pirosba”fel-
építettékakésőbb lebontott adminisztrá-
ciósépületet.
Aháborúalatt avárosikórházvezeté-

semellettFogolyándoktormégahatszáz
ágyas vöröskeresztes kórházat is irányí-
totta. Munkája elismeréseként II. osztá-
lyúVöröskeresztkitüntetéstadományoz-
takneki.
1918–1920között,azűrzavarosátme-

neti időkben saját maga finanszírozta a
kórházműködését, és a későbbiek során
issokszegénybetegensegített.Előfordult
többalkalommal,hogysokgyerekescsa-
ládtól nem fogadott el pénzt szolgálatai-
ért.Afámaszerintabetegek„FehérAn-
gyalnak” hívták.
A sepsiszengyögyi egészségvédel-

mi hálózat kifejlesztését sajnos évekig
megakasztotta a háború, és annak kö-
vetkezményei.Míg a környező városok-
ban,mintBrassóban,Segesváronvégbe-
ment egy szakosodási folyamat, addig a
szentgyörgyi kórház megmaradt vegyes
kórháznak, ahol szakorvosi ellátást csak
Fogolyán doktortól kaptak a betegek.A
nem sebészeti és nőgyógyászati betegek
ellátása a kórház alorvosának, Csulak Sa-
munakahatáskörébeesett.
Fogolyándoktornyugtalanalkotószel-

leménekköszönhető,hogy1926-banfel-
építettékaKósáltaltervezettegyikpavi-
lontafertőzőbetegségekszámára,ésbe-
fejeztékahullaházat.Méglehetőségevolt
arégiműtőmelléegyújhelyiségetépít-
tetni, amelyikmárvalamelyest emlékez-
tetett egy korszerű műtőre, aztán ezzel
megisszakadtakórházfejlődése,ésavi-
dékikiskórházakszintjénmaradt.1923-
tólkezdveévenkéntfelülbíráltákszakmai
tudását, képességét,majd 1935-ben nem

megfelelőszintűnyelvismeretemiattren-
delkezési állománybahelyezték.Munká-
játalányarészéremegvett,aBazárésaz
öregFogolyánházaközöttfekvőHutera
Árpád-féletelkenlévőházkétszobájában
berendezett magán szülőotthonban foly-
tatta,otttovábbraishivatásánakélhetett.
1936.február17.-énminiszterirendelet-
teláthelyeztékKézdivásárhelyrefőorvos-
nak, ahonnan, ideiglenesen1936. április
1.-jén újra visszahelyezték Sepsiszent-
györgyre.
AhelyétDr. Bidu Valérvetteát,akihá-

rom évig vezette a kórházat. Folytatta a
központipavilonépítését,ésaztsikerültis
fedélaláhoznia.Igaznemazeredetiter-
vek szerint, hanem azt a lapos – bádog-
gal borított –  tetőt építették rá, amelyet
maisvisel.
1940-ben ismét Fogolyán Kristóf lesz

azigazgató,akifolytatjaaközpontipavi-
lonbefejezését.Szétválasztjaasebészetet
ésabelgyógyászatot.Asebészetésazúj
épületben,atízágyasszülészetiosztályaz
egykoriigazgatóilakásbanműködik.
Az 1943-ban felgyorsult kórházépí-

téstmegállította amásodik világháború-
nak Szentgyörgyön való átvonulása, pe-
digaközpontiépületmár-máraberende-
zés fázisáig jutott. Sajnos a visszavonu-
lókszintecsakazüresépületethagytáka
bennelévővaságyakkal.
Időközben Fogolyán doktor a Hutera-

féletelekkertjébenabrassóiHalász Kál-
mán építész tervei ésKósKároly utóla-
gostanácsaialapjánhozzáfogottegy-sa-
ját - négy emeletes szanatórium építésé-
hez.Sajnoseztatervétnemsikerültmeg-
valósítania, mert a kommunista rezsim
mindenvagyonátállamosította,későbbaz
előtteállóépületetislebontvaközigazga-
tásihivatalláalakítottaátanégyemeletes
szanatóriumnakszántépülettelegyütt.
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1945-től a háborúból hazatérő fia,Dr. 
Fogolyán Miklós leszazosztályvezetőfő-
orvosegészenaz1948-benbekövetkezett
államosításig. Még Fogolyán Kristóf is
dolgozott,kezdetbenrégiálmánakameg-
valósításán,azanyaéscsecsemővédelmi
hálózatkiépítésén.Akórházakállamosítá-
sautáneztbeleolvasztottákazEgyesített
KórháziHálózatba,ésőa járóbetegren-
delőben dolgozott 1953-ig. Ekkor meg-
támadtaagyilkoskór,arák,amelyellen
egészéletébenharcolt.
Dr.FogolyánKristófazonbannemcsak

orvosa,hanemegynagyonsokszínűalak-
ja volt Sepsiszentgyörgynek.A kelet-eu-
rópai polgárosodás legvirágzóbb sza-
kaszában született és élte le fiatal éve-
it,adottságaimelletttalánezismeghatá-
rozta az életfelfogását és pályáját. Ez se-
gíthetteátélniakétvilágháborúmérhetet-
len szenvedéseit, az interbellumban tör-
téntmegaláztatásokat,majdamásodikvi-
lágháborúutáninehézségeket,ésakom-
munistarezsimáltalvalóteljeskifosztást.
Törhetetlen lendülettel dolgozott min-
dig, a jelmondatává vált “Semper bonis
artibus”, azaz “mindig a jómunka érde-
kében”,ahogyszerettemondani,mégak-
kor is, amikorpártszékházatköltöztettek
azújonnanmegépített szanatóriumába,a
szülészet-nőgyógyászathelyett.
1905. január 6-án feleségül vette dr. 

Lukáts Adolf(1848-1924)jogászprofesz-
szor, egyetemi tanár és galántai Fodor 
Aranka(1858-1942)„ünnepeltszépségű”
lányát, Lukáts Gizellát(1883-1931).Adok-
torúreházasságrévénrokonságbakerült
azegykorihíresDr. Fodor Józseffel(1843-
1901),nemzetközilegelismerthigiénikus-
sal, a magyar közegészségügy megterem-
tőjével.Aházasságbólkétgyermekszüle-
tett:Miklós (1905-85)ésEdit (1908-95).
Lukáts Gizella az 1931. április 30-án

bekövetkezettkoraihaláláigméltótársaés
támogatója volt férjének. „Aboldog csa-
ládiotthonvalóságoskulturáliscentruma
volt a székely városnak, ahol annyi szó
esett, olyan sokmegbeszélés folyt iroda-
lomról,művészetről, ahonnan nemes tár-
sadalmi törekvések indultak ki…A szé-
kely nép nagyon korán veszítette el nagy-
asszonyát”- írják a Pásztortűz című fo-
lyóiratban1931-benmegjelent–Dr.Fog-
olyán Kristófnéról – szóló nekrológban.
Dr.FogolyánKristófaMegyeiOrvosiKa-
maraelnöke,valamintaRománKorona-
rendtisztikereszttulajdonosavolt.Sokol-
dalúelfoglaltságamellett a természetjáró
mozgalomnakisnagyhívevolt.1934-ben,
amikor Sepsiszentgyörgyön újra megala-
kultazErdélyiKárpátEgyesület,amáso-
dikvilágháborúigtartószakaszábanőke-
rül az EKE háromszéki szakosztályának
élére.
Fogolyándoktornagyzenei,képzőmű-

vészeti, történelmi műveltséggel rendel-
kezett.A zenét nemcsak szerette, hanem
diákkorától kezdve ő maga is művelte.
Nagyművészpártolóvolt.1927-benőés
MiklósfiahozzaaBrassóbanlebetegedett
Bartók Bélát Sepsiszentgyörgyre,ővolta
kezelőorvosa,ésa felgyógyulásautánő
vette rá Bartókot, hogy Sepsiszentgyör-
gyöniskoncertezzen.Dr. Koczka György 
belgyógyászfőorvos–akiszemélyesenis
ismerte - írja: „Az építészettel valahogy
úgyvolt,minthafőfoglalkozásalettvol-
na. Állandóan tervezett, rajzokat készí-
tett”.1954.április22-énhaltmeg.Porai
a sepsiszentgyörgyi katolikus temetőben
lévőcsaládisírkertbennyugszanak.
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