Szakmai beszámoló a
Pasteur és Semmelweis nyomdokain. Szoboszlóiak a magyar orvostudományban
című időszaki kiállítás megvalósításáról
(pályázati azonosító: 204106/02222)

A kiállítás ismertetése
A Nemzeti Kulturális Alap Közgyűjtemények Kollégiuma 009/204/17 számú döntésével 400
ezer Ft összegű vissza nem térítendő támogatást ítélt meg a Bocskai István Múzeum 204106/02222
azonosítószámú pályázatára a Hőgyes Endre és Kenézy Gyula orvosok emlékére megrendezett,
Pasteur és Semmelweis nyomdokain. Szoboszlóiak a magyar orvostudományban című időszaki
kiállítás megvalósítására. A pályázati támogatást a szerződés szerint installációs költségre
fordítottuk.
A kiállítás megrendezését aktuálissá tette, hogy 2018-ban volt Semmelweis Ignác születésének
bicentenáriuma, valamint a Debreceni Egyetem Orvostudományi Kara létrejöttének centenáriuma.
Mindkét évfordulóhoz találunk kapcsolódási pontot a két hajdúszoboszlói születésű orvos
munkásságában. Hőgyes az Orvosi Hetilap főszerkesztőjeként Semmelweis munkásságát értékelő
írásokat jelentetett meg, Kenézy pedig – kiváló szervezőként – a Debreceni Egyetem
megalapításában és létrehozásában szerzett elévülhetetlen érdemeket.
A kiállítás két teremben, 32+41 m2-en tematikai egységekben mutatja be a két orvos szakmai
pályafutását, tudományos munkásságát és gyakorlati szervezőtevékenységét.
A kiállítás tematikai egységei:
1. terem – Hőgyes Endre (1847-1906) munkássága
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Életrajza és pályaképe
Orvosi működése Hajdúszoboszlón
Vesekutatásai
Az asszociált szemmozgások kutatása
Pasteur és Hőgyes veszettséggel kapcsolatos kutatásai – Hőgyes, a veszettség elleni
védőoltás továbbfejlesztője
6. Az Orvosi Hetilap főszerkesztője
7. Új utakon: hallásvizsgáló készüléke, a röntgensugár jelentősége
8. Hőgyes Ferenc orvos

2. terem – Kenézy Gyula (1860-1931) munkássága
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Életrajza és pályaképe
Debrecen egészségügye a 19. század közepén
A Bábaképezde igazgatója
A szabadkőműves
A Debreceni Egyetem szervezője
A honvédorvos
A nőgyógyász
Utolsó évei
Hajdúszoboszlói bábák a 20. században

A két teremben lévő tárgyak és dokumentumok nagyrészt a múzeum
gyűjteményeiből származnak, de más közgyűjteményekből is kölcsönöztünk azokból. Így köszönet
illeti Dr. Rosivall Lászlót, valamint a Semmelweis Orvostörténeti Múzeumot, a Semmelweis
Egyetem Központi Levéltárát, a Semmelweis Egyetem Központi Könyvtárát, a Debreceni Egyetem
Általános Orvosi Karát, a Tiszántúli Református Egyházkerület Nagykönyvtárát, a Déri Múzeumot.
Hőgyes Endre életére vonatkozó dokumentumokat, személyes tárgyakat, orvosi eszközöket, Kenézy
Gyuláról készült fotókat kölcsönöztünk ezekből az intézményekből.
A 400 ezer Ft NKA pályázati támogatást – a támogatási szerződésnek megfelelően –
kiállítási installációra fordítottuk. Ez két költség finanszírozását jelentette:
– Az Sz-Coop 97 Kft.-vel akril kiállítási vitrinburákat készíttettünk a műtárgyak és dokumentumok
bemutatására.
– A támogatás másik részéből kiállítási nyomatokat készítettünk az installációhoz. A Center Print
Nyomda Kft. készítette el az alábbi nyomdai termékeket: 5 db nagyméretű molinó; 80 db különböző
méretű, 3-mm-es habkartonra kasírozott tábla (ezeken vannak a kiállítás szövegei, fényképek).
Az NKA logóját, és támogatásának tényét feltüntettük a kiállítási impresszumon, ahogyan az a
támogatási szerződésben szerepel.
A kiállítás ismertetője és fotók megtalálhatók a múzeum honlapján is (www.bocskaimuzeum.hu).
A kiállítás hasznosulásának értékelése
A kiállítás eredményes, eddig csak pozitív visszajelzéseket kaptunk látogatóinktól. Végleges
adatok még nincsenek a látogatószámról és a bevételekről, mivel a kiállítás terveink szerint 2019.
május végéig lesz látogatható. Emiatt csupán részadatként közölhetjük, hogy eddig mintegy 300
vendég látta. Múzeumpedagógiai program megvalósítására és kiadvány megjelentetésére nem
pályáztunk. A kiállításban rendszeresen tartunk az érdeklődők, csoportok számára tárlatvezetéseket
a kiállítás kurátora, Nagy István muzeológus közreműködésével.
Hajdúszoboszló, 2019. január 28.
Nagy István
muzeológus

