Király Jenő

1885. február 11-én született Celldömölkön Király Jenő orvos, az Erzsébet Kórház első
főigazgatója.
Az orvoscsaládba született fiú pozsonyi középiskolai tanulmányai után 1908-ban szerzett
orvosi oklevelet a Budapesti Tudományegyetemen. Néhány évig az egyetem Gyógyszertani
Intézetében dolgozott, majd gyakorló orvosi pályára lépett. 1908-ban a Sebészeti klinikán szerzett
műtőorvosi képesítést, és a Rókus-kórház sebészeti osztályára került.1914-ben címzetes főorvosi
címét már, mint a Magyar Vöröskereszt Erzsébet Közkórházának dolgozója kapta. Az első
világháború alatt a Vöröskereszt megbízásából a szófiai missziós kórház vezetője lett. 1918.
márciusában a Vöröskereszt visszahívta pesti kórházába.
1918. május 3-án nevezték ki a soproni Erzsébet Kórház igazgató főorvosává. Az intézményt 1949ig, a sebészeti osztályt 1961-ig vezette. Mikor a vezető megbízatást elnyerte a kórház új épületei még
nem készültek el: a kórház hivatalosan 1919 június 23-án nyitotta meg kapuit. Ebben az időszakban
négy osztály, a sebészet, belgyógyászat, nőgyógyászati- és bőrgyógyászati osztály működött. Király
Jenő vezetésével a kórházban magas színvonalú sebészeti munka folyt, és szakmai segítségét a kórház
bármely osztálya igénybe vehette. Munkáját a mindenkori vezetés elismerte: 1928-ban magyar királyi
egészségügyi főtanácsossá nevezték ki, 1953-ben Kiváló Orvosi címet nyert el, és 1961-ben a Magyar
Népköztársaság Elnöki Tanácsa Szocialista Munkáért érdemrendet kapott. 1961-ben vonult
nyugdíjba, de az urológiai szakrendelést a városban továbbra is ő végezte.
1969. február 8-án, gyógyítás közben érte a halál. Nevét Sopronban utca, az Erzsébet kórház
sebészeti osztályán pedig emléktábla őrzi. Sopron város Önkormányzata a város egészségügyi

ellátása területén végzett kiemelkedő orvosi, szakmai, tudományos tevékenység elismerésére Dr.
Király Jenő díjat alapított.
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