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Pest és Buda közegészségügyi helyzete és az itt „uralgott” járványos 

betegségek történelme az egyesítés idején 

 
 
1873-at írunk. A korszakváltás dinamizmusával telített a történelmi pillanat. A reformkor 
erjedésével megindult, de a szabadságharc bukásával hibernálódott nemzeti és társadalmi 
energiákkal mozdul ismét a kiegyezés után a feltörekvı polgárság, hogy a hazánkban még 
aktív feudális környezetben elfoglalja megilletı helyét és otthont teremtsen magának a 
fıvárosban. Ezt a nemzeti, és társadalmi igényt kodifikálja az 1873. december 22-én 
megjelent XXXVII. tc. Pest és Buda szabad királyi városok és az akkor még Pest megyéhez 
tartozó Óbuda egyesítésével. Egy nappal késıbb, december 23-án Budapest Fıváros 
törvényhatósági bizottságának elsı közgyőlésén tartja nevezetes utolsó beszámolóját Halász 
Géza Pest város akkor még aktív h. tisztifıorvosa „a fıvárosban uralgott” járványos 
betegségek történelmérıl. A beszámoló jelentıségét mi sem bizonyítja jobban, mint egy hat 
évvel késıbbi, 1879. augusztus 26-i közgyőlés határozata és azt követıen a Fıváros 
Tanácsának 36587/879. sz. végzése. Eszerint: 
 

„Tekintve azt, hogy a tisztifıorvosi jelentés oly tudományos érveket foglal magába, 
amelynek bírása a közegészségügy iránt érdeklıdı számára mindenkoron elınyösen 
felhasználható, a közgyőlés elhatározza, hogy ezen jelentés kellöszámú példányokban 
kinyomassék és az összes hazai törvényhatóságoknak megküldessék.” 

 
Hagyjuk hát peregni a képet és figyeljük mit mond Halász Géza, míg ott ülünk tulajdon 

világunknál gyérebb derengésben és a beszélı maga is rá-rávillantja vizsgálódásai fényét saját 
múlt és régmúlt idejére. 
 

„Mielıtt az egyes betegségek tárgyalására térnénk, nem felesleges a járványok 
kóroktanának történetérıl általában egy pár szót ejteni, de csak egy pár szót, mert 
nem tartozik ide e tan elméleteibe bemélyedni. De idetartozik a haladásra rámutatni, 
mely a legújabb idıben e téren tapasztalható. 
 

Most már nem az Isten haragja, a csillagok, üstökösök járásában égi s földi 
rendkívüli tünemények és földrengésben, vízáradásokban, a kutak mérgezésében, a 
világ egyetem betegségében s más balítélet, s ábrándszülte okokban keressük a 
járványok eredetét ; és nem akarják többé azokat a régi idık példájára oly 
gyógyeljárássál, mint az imádság, búcsújárás, vezeklés, böjtölés, önostorozás a 
társadalom bizonyos osztályai, a zsidók üldözésével, kiirtásával gyógyítani, 
megszüntetni. 

Jelenleg már nem kalandoznak a messze távolban, nem repesnek az elérhetetlen 
magasba, hanem a hozzánk legközelebb álló egészségi tényezıkben s ezeknek 
összehatásában keresik a kór gerjesztı és terjesztı okait, s ezeket teszik a buvárlat 



tárgyaivá. Alig bírnánk elsorolni azon temérdek buvárlatot, kísérletet s ezekbıl levont 
feltevényt, elméletet, melyek e téren indokolt napirenden vannak. 

Ezek közül a híres Pettenkofer, müncheni tanár által legnevezetesebbé lett 
„talajvizsgálat”. A talajvizsgálatnál tekintetbe vétetik a talajnak földtani, vagy egyéb 
tulajdonsága, jelesül annak nedvessége, hımérséke, növényi vagy állati szerves 
korhadó és rothadó anyagokkali szennyezettsége. 

Tekintetbe vétetik a talaj nedvessége és méretik a talajvíz ingadozása. Tekintetbe 
vétetik a talajlég áramlata, annak mennyi- és milyensége. 

A búvárlatok s kísérletek másik kiváló tárgyát képezik a fertızı kórokban 
szenvedık testében, a nedvekben, váladékokban, ürülékekben feltalált „apró 
szervezetek”, melyeknek különbözı neveket adtak; Naegeli szerint hasadó-gombáknak, 
mások szerint csírasejteknek, de leginkább bacteriumoknak hívatván. 

Állítólag ezen apró élı szervezetek, baktériumok okozzák a fertızı kórok 
létrejöttét, a fertızı anyagban – vírus – melyet fertınek nevezhetünk, ezek benne 
vannak, s ha a fertı a beteg szervezetén belül terem, tehát benntermı – entogén, a 
fertıt ragálynak – contagium – s a betegséget, a kórt ragályosnak hívjuk. A ragály 
tehát azon kóranyag, mely az emberi, vagy állati szervezetben ugyanolyan betegséget 
okoz, amilyennek teremtménye ı maga, és ebben folytatólag ismét újra képzıdvén, 
ragályozás útján emberrıl-emberre terjed. 

Ha pedig a fertı a szervezeten kívül a környezetben, talaj/ég, víz által képzıdik, 
tehát künn termı – ektogén – úgy gerjrıl, miasma van szó, s a betegség mely ezáltal 
támad, gerjesnek, miasmaticusnak mondatik. 

Van azután olyan betegség is, melynek fertıje künn és benn is teremhet, azaz 
nincs megállapítva, hogy mi módon terjed, ragály, vagy gerj, avagy mind a kettı által, 
itt tehát a fertı künnbenntermı, – amphigén – a betegség pedig gerj-ragályos, 
miasmatico-contagiosus, vagy ragálygerjes contagio-miasmaticus. Kétséget nem 
szenved, hogy ezen régi idı óta érvényben levı megkülönböztetés a fertızı kórok 
felosztásánál nagyon gyakorlati és jól használható. Ehhez alkalmazkodva a fentebb 
nevezett s mindjárt tárgyalandó kórok közül a himlı, a küteges hagymáz és roncsoló 
toroklob ragályos. Ez utóbbit már többen gerjesnek is tartják. Az alhasi hagymáz, 
keleti mirigyvész és cholera – gerjes és gerjes-ragályos. 

Az imént említettük, hogy az itt felállított megkülönböztetések a kórok 
osztályozását illetik, mert lényegileg sem a ragály, sem a gerj természetét nem 
ismerjük; mert ha elfogadjuk is a baktériumok létezését s azzal az élı ragályt, 
contagium vivum, még azt nem tudjuk ezek honnét keletkeztek, okai-e vagy okozatjai a 
betegségeknek, egyszóval a járványoknak oki viszonyai egyáltalában nincsenek 
felderítve. 

A kóroktan terén tett roppant fáradalmaknak, az irodalmi mővek halmazának 
még nincs kielégítı eredménye, nem a nyert tények, hanem a jó út választása képezi a 
haladást s a jövı reményét.” 

 
Halász Géza beszámolója folytatásában – a közegészségügy önmagában humánus 

jellegénél fogva is – rámutat olyan társadalmi összefüggésekre, mint a rossz táplálkozás, rossz 



lakás- és munkaviszonyok, a nyomor hatása a járványos betegségek lefolyására és terjedésére. 
Több járvánnyal kapcsolatban közli, majd az 1872–73-as cholera járványban statisztikai 
adatfelvétellel számszerően is kimutatja, hogy a megbetegedések és halálozások aránya a 
munkáslakta kerületekben jóval magasabb mint a belvárosban. E tekintetben már nem is volt 
csupán magára utalva. Ha itt nem is idézzük sorra azokat a kortársi és korábbi epidemiológiai 
tárgyú dolgozatokat, amelyekben már helyet kapott hasonló felismerés, nem kételkedhetünk 
abban, hogy olvasta az Orvosi Hetilap 187l-es „Közegészségügyi és Törvényszéki Orvostan” 
mellékletét. Ebben Kırösi József a kor neves statisztikusa írja: 
 

„Férfi és nı 20-ával, 30-ával egy nedves mindig sötét pincelyukban zsúfolva, beteg és 
egészséges közös zsuppágyon heverve, mely télen fagyos, nyáron büdös, ilyen ezrek és 
ezrek lakmódja a nagyvárosokban. Sajnos amely mérvben Pest inkább nagyvárosi 
jelleget ölt, ezen bajok annál határozót abban lépnek elıtérbe.” 

 
Ebben az idıben a fıváros lakosságának majdnem egytizede élt pincelakásokban. A 
mezıgazdaság fejletlensége miatt a 70-es évek elején aszályos vagy burgonyavészes 
esztendıben még éhínség pusztított az országban, és a skorbut járványszerően lépett fel. 

Az iparban 14–16 óra volt a munkaidı még a 80-as években is. A nıket és a 
gyermekeket a férfiak munkabérének egyharmad-egynegyedéért dolgoztatták. Nem valószínő, 
hogy Halász Géza reggelijéhez az 1877 óta már megjelenı Népszavát, vagy a korábbi 
Munkás Heti Krónikát olvasgatta volna, de néhány figyelemreméltó eseményrıl mégis tudnia 
kellett. Nyilván nem történhetett titokban a szabósegédek, pékek, serfızık, kárpitosok 
bérharca, különösen amikor a fegyvergyári és malomipari munkások csatlakozásával 1871-
ben utcai harcokban robbant ki. Nota bene ez a párizsi kommün éve volt. Egy évvel Halász 
Géza beszámolójának megjelenése után 1880-ban megalakult a Magyarországi Általános 
Munkáspárt. Programjában a polgári szabadságjogok és munkabér követeléseken túl már 
olyanok is szerepelnek, mint a vasút, a hajózás, a bányák államosítása, a földbirtok és a 
munkaeszközök társadalmi tulajdonba vétele. A humanizmus társadalmi „vallungjait”, 
változáskorú hıhullámait akkor is politikai hormonok főtötték. 

A kortárs és az ölelkezı nemzedék orvosi társadalmának vezetı alakjai haladó szellemő, 
emberileg is kimagasló egyéniségek voltak. Már a szabadságharc alatt vezetı szerepet töltött 
be az egészségügy szervezésében Balassa János, Sauer Ignác, Flór Ferenc, Pólya József. Ott 
találjuk a harcoló honvédség soraiban az orvostanhallgatók közül Korányi Frigyest és Bókay 
Jánost. A szabadságharc bukása után egyetemi bizottság bírálta el az oktatók magatartását és 
a nem kívánatosakat eltávolította. Bugát évekig vidéken húzódott meg, Schoepf-Merei 
külföldre menekült, Balassa az Újépület börtönlakója, asszisztensét Markusovszky Lajost 
eltávolították az egyetemrıl, Flór Ferencet internálták. 

Természetesen, mint a kapitalizmus haladó korszakának polgári intellektueljei, 
világnézetüket orvosi szemléletükön felül elsısorban társadalmi helyzetük determinálja. 
Materialista világnézet és szociális orientáltság mellett társadalmi optimizmus jellemzi lapjuk, 
a Markusovszky által 1857-ben alapított Orvosi Hetilap szemléletét. 
 



„Mindenütt ott fogjuk találni hogy az összezsúfolás, a célszerőtlen építkezés, az üde 
levegıhiány és rossz szellıztetés, az ürüléknek meggyőlése s a ronda víz azon 
hatányok, melyeknek azon vészes anyagnak támadását kell tulajdonítanunk, mely akár 
a küteges, akár a hasi hagymázt elıidézi. Ezek pedig olyan dolgok, melyek ellen 
küzdhetünk, melyeket emberi ész és akarat legyızhet” 

 
– hirdeti a lap tárcaírója 1864-ben. A fejlıdésért folytatott küzdelemben szükségesnek tartják 
a politikai harcot is, de a megoldást a kapitalizmus új korszakától várják. 
 

„Míg a népek emberi méltóságuk és szellemi szabadságuk visszaszerzése végett életre-
halálra küzdeni kényszerülnek, addig nem volt és lehetett érkezésük, sem tudományuk 
az egészséges élet törvényeit, s ezen élet nemzetgazdászati becsét kutatni, vagy annak 
feltételei létesítésérıl gondoskodni. Az új korszak feladata leend gondoskodni a soha 
kizárólag magántulajdonná nem válható lég és víz tisztaságáról, szabályozni az 
építkezést és lakást, elejét venni a fertızı kóroknak, kiirtani vagy legalább gyéríteni a 
senyves átszármazó bajokat, összhangba hozni a nevelést az ép fejlıdés törvényeivel, 
gondoskodni a munka és nyugalom közti arány megtartásáról.” (1868) 

 
Az ódai hangba azonban itt-ott már a tárgyilagosabb szemlélet, némi „elidegenedés” zamata 
vegyül. Például az a felismerés hogy: 
 

„A kultúra, szabadság és jogszerőség, a tudomány, közmőveltség, és vagyon részérıl 
nyújtott feltételekhez még egy pusztító kórnak – a cholerának – fellépte is 
szükségeltetett, hogy a mőveltség által elıkészült emberiség tettre szólítassék.” 

 
Az Orvosi Hetilap mellett az 1837-ben alakult Budapesti Kir. Orvosegyesület volt e 

kiváló, politikailag is érdekelt orvosok társadalmi, közéleti tevékenységének egyik 
legfontosabb színtere. Az Orvosegyesület indulásakor néhány lelkes tagot számláló vacsorázó 
társaság volt. Eredetileg mint a pesti gyakorló orvosok egyesülete a szakmai önmővelés 
mellett elsısorban érdekvédelmi céllal alakult. Rechnitz János az Orvosi Tárban már 1846-
ban arról panaszkodik, hogy 
 

„Pesten 300 lakosra jut egy orvostudor, nem számítva az alacsonyabb képzettségő 
sebészeket és az avatatlan gyógykontárokat”. 

 
A lakosok fele „nyomorú szegénysorsú”. A fizetı betegért megindult versenyben 
 

„…a fiatalabb a kevésbé elfoglalt része ennélfogva az orvosi közösségnek 
kénytelenítettik oly eszközökhöz folyamodni, mellyekre a tudomány elpirulva, 
elszégyenülve arczát elfordítja.” 
 
„Irigység, győlöltség s minden egyéb alacsony bőnök szabadon érintvék immár a 
tudomány közmővé süllyedt alá”. 



 
Történetünk idején az Orvosegyesület már nagymúltú, nagytekintélyő szakmai és 

társadalmi fórum. Saját könyvtáruk van, külföldi folyóiratokat járatnak, hogy a tagok 
követhessék a tudomány fejlıdését. Drámai hangú feljegyzés szól arról az elveszett idırıl, 
midın 1849 után 9 évig nem jelenhetett meg magyar nyelvő orvosi lap. 
 

„Rokitansky, Skoda, Virchow, du Bois-Raymond, Claude Bernard, Helmholtz és a 
reformátorok hosszú sora naponként gyarapították az orvostudományt, minden 
elmulasztott nap bérccel növelte a pótlandók halmazát.” 

 
Neves tanárok tartanak elıadást, hogy megismertessék saját munkájukat és az orvostudomány 
külföldi eredményeit a hallgatósággal. Itt tartja Semmelweis elsı elıadását a gyermekágyi láz 
kóroktanáról 1858-ban és az Egyesület síkraszáll mellette. Ismertetik Virchow szövettani 
munkásságát és már 1882-ben, a publikáció évében Balogh professzor beszámol Robert Koch 
felfedezésérıl, a tuberkulózis kórokozójáról, amely mint tudjuk Pasteur munkássága mellett 
korszaknyitó volt az orvostudomány történetében.  

Az elıadók között találjuk: Lumniczer Sándort, Kovács Sebestény Endrét, Arányi 
Lajost, Hirschler Ignácot, Balassát, Lenhossékot, Czermakot, Bókayt, Korányi Frigyest és 
Fodor Józsefet. Az Egyesület értékes pályadíjakat tőz ki a hazai tudományos munka 
támogatására. Továbbképzı tanfolyamokat indítanak orvosok részére. Nagy sikere volt 1871-
ben Scheuthauer szövettani tanfolyamainak. Az egykorú beszámoló szerint: 
 

„Egyletünk ıszfejő veteránjai versenyben a fiatalsággal a zord téli idıben a távol 
kórházi boncterembe tanulni siettek.” 

 
Rendszeres bemutató elıadásokat szerveznek az orvosi gyakorlat kérdéseinek megvitatására. 
Itt számol be Czermak 1858-ban a „gıg” (gége) tükör alkalmazásáról. 1861-ben Hermann 
Adolf „a. gyógyszereknek bır alá fecskendezésérıl” tart elıadást. Havonta és félévenként 
összefoglalásban ismertetik az „uralgó” betegségeket. Orvosi laboratóriumot rendeznek be az 
Egyesület helyiségében: „górcsı és vegykémszerek a szálláson tartassanak”, hogy a gyakorló 
orvosok korszerő vizsgálatokat végezhessenek. Ezek csak kiragadott példák. Rendszeres, 
lendületes szellemi tevékenység folyik. 

Az Orvosegyesület javaslatokat tesz egészségügyi kérdésekben és nemegyszer maguk a 
hatóságok fordulnak hozzá szakmai tájékoztatásért. A Helytartó Tanács felszólítására 1872-
ben foglalkoznak a ragályos kötıhártyalobbal. Ságodi Sándor alpolgármester kérdésére 1864-
ben: „ha valljon Pesten egy vízvezeték létesítése szükséges-e?” – annak „mielıbbi 
életbeléptetését” javasolják. Az 1866-os cholerajárvánnyal kapcsolatban felhívják a hatóságok 
figyelmét a mulasztásokra. 1870-ben bizottságot létesítenek a magas gyermekhalandóság 
tanulmányozására. Ezzel a kérdéssel a késıbbi években is foglalkoznak több ízben. 
Ugyanebben az évben az Országgyőlés 24000000 Forintot szavazott meg a fıváros 
szépítésére és közegészségügyi céljaira. Az Orvosegyesületben ismét bizottság alakult, hogy 
meghatározza a csatornázás legmegfelelıbb módját. Ebben az idıben Budapest még csak 
részlegesen volt csatornázva. A pesti és budai Duna-part szemétlerakó hely. Csak a fıbb utcák 



voltak kövezve. A Terézváros keskeny, sötét utcáival valóságos járványfészek, a Városliget 
szúnyogok tanyája. Ezen idı után éveken keresztül a fıváros közegészségügye és ivóvíz 
ellátása került az Egyesület érdeklıdésének középpontjába. Fodor József indítványára állandó 
közegészségügyi bizottságot hívnak életre, hogy érvényesítsék a közegészségügy 
szempontjait, mert 
 

„a fıvárosi nagy beruházások állandósíthatnak közegészségügyi hiányokat”. 
 
Külön öttagú bizottság foglalkozik 1877-tıl a megromlott vízvezetéki víz ügyével. Fodor 
József, a bizottság jegyzıje, vizsgálatainak eredményérıl jelenti, hogy 
 

„a víz szennyezett volt és sokhelyütt most is az, eziránt szaktársaim méltán 
panaszkodnak. Górcsıvel baktériumokat, spirilliumokat, diatomeákat, szırt és több 
más szennyezı anyagot leltek abban”. 

 
A pesti vízvezeték gondolata 1857-ben merült fel, de csak az 1866-os cholerajárvány hatására 
épül meg. A 70-es évekre azonban már ennek a vize sem volt elegendı, sem minıségileg 
megfelelı. Ismét cholerajárvány adta meg a lökést 1892-ben a káposztásmegyeri vízmő 
építéséhez. 

Nem a Királyi Orvosegyesület mőködése a tárgyunk, annyit azonban meg kell 
ismernünk belıle, hogy ne mozogjunk idegenül a kor történelmében. Nehéz elképzelni, 
hogyan tudott volna lépést tartani a medicina hazánkban a tudomány forradalmi haladásával 
világszerte az Egyesület mőködése nélkül. Hisz alig egy évszázaddal történetünk ideje elıtt 
még céhlegényként tanult fürdısök, borbélyok, sebészek is gyakorolták a gyógyítás 
mővészetét. Az egyetem különbözı értékő tanfolyamain képeztek ki orvosdoktorokat, 
sebészdoktorokat, sebészmestereket, polgári sebészeket és szülészeket, szülészmestereket, 
szemészmestereket, fogászmestereket, és csak 1872-ben indult meg az egyetemes 
orvosdoktori oktatás. Komoly probléma volt az egyetemi intézetek és klinikák elhelyezése is. 
A korszerő követelmények már kinıtték a Hatvani úti volt kolostorban összezsúfolt egyetemi 
intézeteket és kórtermeket. A fıváros mégsem járult hozzá a Rókus Kórház beteganyagának 
tancélokra való felhasználásához. A 70-es évek elején az egyetem számára kijelölt telket a 
Vámház építésére foglalták le, hivatkozással a gazdasági válság költségvetési problémáira. A 
haladó gondolkodású Trefort Ágoston miniszter minden jószándéka mellett talán ismét az 
egészségügy nagy protektora, az 1872–73. évi cholerajárvány támogatásának köszönhetjük, 
hogy utána megindult az egyetem fejlesztése. Az 1873–74. tanévben kezdi meg oktatni a jövı 
orvosait Fodor József az állam-orvosi tanszéktıl akkor különválasztott közegészségügyi 
tanszéken. 

A kép teljességéhez hozzátartozik, hogy érdekvédelmi és orvosetikai fórumként is 
tevékenykedett az Egyesület. Röviddel megalakulása után feliratban tiltakozik a 
Helytartótanácsnál a hírlapokban megjelenı orvosi reklámok ellen. Nem sokkal késıbb 
foglalkozik az orvosi díjszabások ügyével. A legtöbb indulatot az etikai témában az 1872-es 
cholerajárvány idején Buda helyettes polgármesterének körlevele kavarta fel, amely többek 
közt így hangzik: 



„Megilletıdéssel tapasztaltatott, hogy bizonyos orvos urak, ha éjjel beteghez hívatnak, 
minden némő kifogások által a náluk jelentkezıket elutasítani igyekeznek.” 

 
A levél végül kényszer alkalmazását helyezi kilátásba. Az Egyesület viharos tiltakozó 
győlésen utasítja vissza az illetéktelen beavatkozást: 
 

„járvány idejében a hatóságnak elegendı díjazott orvosról kötelessége mindenekelıtt 
gondoskodnia, nempedig a magánorvosokat kényszer fenyegetése mellett rendkívüli, 
egyéb polgárokra nem háramló terhekkel illetni.” 

 
Többször szóltunk már Halász Géza szakmai problémáiról, de még mindig nem 

ismerjük azokat teljes terjedelmükben. Most hallgassuk meg ebben a fontos kérdésben a 
gyakorló orvos véleményét is, Rózsay József tr. akadémiai levelezı tagot, a Rókus fertızı 
fiókkórházának fıorvosát. „Adatok a hagymáz ok tanához” címmel 1869-ben tartott 
akadémiai elıadásában kétségbe vonja a „lebészeti” (meteorológiai) viszonyok jelentıségét, 
majd megállapítja: 
 

a hagymázt elıidézı gerjnek lényegét nem ismerjük, de a gerj alatt semmi esetre sem 
értünk csupán légnemő vagy csak a légben ható anyagot; a gerj ételhez és italhoz is 
lehet kötve, ilyenkor mindig rothadó állati anyag szerepel.” 

 
Két évvel késıbb Rózsay ugyancsak az Akadémián tartott elıadásában többek között 

már ezeket mondja: 
 

„Nagy horderejőek mindenesetre azok a felfedezések, melyekhez Huilier jenai tanár 
búvárlatai következtében a mesterséges rizstermelésnél jutott: ugyanis földeríté, hogy 
midın a rizsnövényt cholera ürülékkel öntözé, az ebben rejlı gomba (cholera-gomba) 
a zsenge növénybe behatolt és annak szöveteiben elterjedve s bujádozva oly élısdi 
betegséget idézett elı benne, melynek következtében a növény elsatnyult, eltörpült. A 
gomba további fejlıdésében, átalakulásában ugyanazon gyümölcsöt, ugyanazon 
micrococcust érlelte meg a rizsnövény leveleiben, mely a choleraürülékben 
föltalálható. Hasonló folyamat jön létre Hallier szerint az emberi szervezetben midın 
a levegıben szállongó gomba a légzés közben a szájnyállal keveredik, s azzal együtt 
lenyeletve a bélhuzamba jut.” 

 
Hallier elgondolásait gúnyos meg nem értéssel fogadta a kortársi tudományos közvélemény. 

Meg kell emlékeznünk arról is, hogy nem állt biztosabb talajon a járványos betegségek 
klinikai diagnosztikája sem. Az indiai hányszékelés – a cholera – kivételével meglehetıs 
bizonytalanság uralkodik e betegségek klinikuma körül. Éppen kezdik elkülöníteni az eddig 
összetartozónak vélt betegségeket, a betegek pontosabb megfigyelése és a boncolási leletek 
alapján. Azért a himlı mellett még ott szerénykedik „a himlıke”. A hasi hagymáz még 
idıleges vadházasságban él a kiütéses tífusszal, bár egyre határozottabbá válik a kettı 
különválása. Halász Géza szavaival: 



 
„Még jelenleg is hánykolódik az orvosi világ a hagymáztan értelmezésével. Vannak 
akik legnagyobb kórítészünkkel Sauer Ignácz egyetemi tanárral egyetértvén agy-, 
tüdı-, bél, küteges-hagymázt különítenek el kórbonctani alapon. A legújabb áramlat 
ellenben még hashagymáz – typhus abdominalis – és küteges hagymáz – typhus 
exanthexmaticus – összetartozását sem akarja elismerni.” 

 
Ebben az idıben azonban, a 70-es éveken túl már kialakul a magyar orvostudományt 

késıbb európai szintre emelı pesti orvosi iskola is. Balassa János, aki megszervezte a pesti 
egyetemen a korszerő sebészeti oktatást és Európában az elsık közt operált érzéstelenítéssel, 
már nem él. Markusovszky Lajos, az egészségügy kiváló szervezıje áll az élen. Az ı nevéhez 
főzıdik az Orvosi Hetilap (1857), a Magyar Orvosi Könyvkiadó Társulat (1863) létrehívása, 
valamint a század utolsó harmadának egészségügyi reformjai: az Országos Közegészségi 
Tanács, az Országos Közegészségi Egyesület és nem utolsósorban a korszerő magyar 
egészségügy alapjául szolgáló 1876. XIV. t. c. életre hívása. 

Történetünkben azonban még csak 1873-at írunk és az éppen átvészelt nagy 
cholerajárvány tanulságaival gazdagodva át kell tekintenünk a fıváros egészségügyi helyzetét 
és le kell vonni tanulságait a jövıre nézve. Nem éppen hálás feladat. Nincs az egészségügy 
szervezetét és feladatait egységesen meghatározó törvényünk. Az 1876-os egészségügyi 
törvény még csak a legkiválóbbak képzeletében élt. Amikor hosszas huzavona után végre 
megjelent, nem hajtották végre a rendelkezéseit. Ennek nemcsak anyagi akadályai, hanem 
szemléleti okai is voltak. Teljes végrehajtására nem is gondolt a kormányzat. A 
törvényhatóságok nem sokat törıdtek az egészségüggyel és ha mégis, intézkedéseikkel inkább 
kerékkötıi voltak az egészségügyi munkának. Jellemzı, hogy a makói városi tisztiorvosnak 
annyi fizetése volt, mint az elsı bakternek. így érthetı, hogy még 1884-ben is 1248 körzeti 
orvosi állásból csak 785 volt betöltve. Ebben az idıben olvashatjuk lapjukban, az 
Egészségügyi Kalauzban keserő kifakadásunkat: „Quem dii odere”... akit az istenek utálnak, 
abból orvost csinálnak. 

Természetesen nem hasonlíthatjuk e derék közkatonákat Halász Gézához a Fıváros 
helyettes tisztifıorvosához, akinek rangos címei mellıl nem hiányozhatott az anyagi 
megbecsülés sem. És ha számunkra reménytelennek tetszı feladatokkal állt is szemben, az ı 
szemléletében mégis másként helyezkedtek el a dolgok. A fıváros közegészségügyének már 
az ı idejében is majd 200 éves dokumentált múltja van. A budai hatósági orvosok 
kataszterében anno 1714-tıl jegyeztettek fel az egymást követı tisztiorvosok név szerint, 
Herr Wolfgang Prunner-rel az élen. Pest város 1791. évi fizetési kimutatásában az 
egészségügyi személyzet 1262 Forint illetménnyel szerepel: két physicus, 2 sebész, 7 bába, 1 
kórházi gondviselı. 1847-ben már 7 orvost, 2 sebészt, 5 bábát tartanak nyilván. 1853-ban a 
hatósági orvosi teendıket Pesten egy tisztifıorvos és 6 kerületi orvos látta el évi 500 forintért. 

Budapesten a múlt század derekán alig volt esztendı, amikor valamilyen súlyos járvány 
ne tizedelte volna a lakosságot. Fıleg himlı, cholera, hagymáz váltogatta egymást, ezrével 
szedve áldozatait. A Rókus képtelen volt befogadni a sok beteget, ezért fiókkórházat nyitottak 
20–30 beteg számára, de ennek felszerelése oly szegényes volt, hogy a betegek az egyetlen 
nagy teremben a földön, egymás mellett feküdtek. A Bach-korszak alatt a legszükségesebb 



egészségügyi intézkedéseket sem foganatosították. Külön cholera kórházat sem állítottak fel, 
így a Rókust annyira megfertızték a cholera betegek, hogy a többi ott fekvık is százával 
haltak meg. 

Az 1866-os cholerajárványt már felkészülten várta a fıváros. Erre vonatkozó adatokat 
bıségesen találunk Halász Géza beszámolójában. Ideiglenes fiókkórházakat rendeztek be és 
orvosi járványkerületeket jelöltek ki. Hirdetéseken tették közzé a védekezésnek az egyéni 
higiénével kapcsolatos szabályait. Ellenırizték az élelmiszerpiacokat. Javaslatot tettek az 
ínségesek táplálkozási és lakásviszonyainak megjavítására. 
 

„Ekkor lépett elıször életbe a levesosztás intézete.” 
 
Elrendelték a terek, házak, vendégfogadók, csatornák, pöcegödrök, árnyékszékek, 
középületek, különösen az iskolák tisztántartását, vasgáliccal való fertıtlenítését. 
 

„A háztulajdonosok, ha utcai csatorna létezik kötelesek este 8 órakor 2–4 akó vizet az 
árnyékszékbe önteni.” 

 
A hivatalos felügyelet azonban laza volt, ezért 
 

„a félszabályokat is késedelmesen hajtották végre. Fı akadály Rottenbiller Lipót 
Pestváros nagynevő polgármestere.” 

 
Nem ismerte el a cholera fertızı jellegét, tüntetıen látogatta a fertızı kórházakat és az általa 
haszontalannak tartott intézkedésekre nem adott anyagi fedezetet. Végül a Helytartótanács 
cholerabiztost nevezett ki, aki megnyittatta a második járvány fiókkórházat és biztosította a 
járvány-kerületi orvosok 4 Forint napidíját. 

Az 1872–73-as járvány alatt továbbfejlesztették ezeket az intézkedéseket. Szigorúbban 
ellenırizték a rendszabályok végrehajtását és a mulasztókat megrovással és pénzbírsággal 
sújtották. Felhívták a lakosságot a betegség korai kezeltetésére: 
 

„A kontárok által javasolt óv- és gyógyszerek eltiltattak.” 
 
Minden házban fertıtlenítést rendeltek el és a szükséges vasgálickészletrıl gondoskodtak. A 
beteg ágyából a szalmát el kellett égetni. Felhívást intéztek valamennyi pesti orvoshoz, 
miszerint a cholerás betegekrıl tartoznak bejelentést tenni. 
 

„A szegény nép élelmezése és egészségtelen, rossz lakása tárgyában is tétettek 
lépések.” 

 
Ideiglenes cholera járványkórházak létesültek. Tiltva volt a Rókus kórházba cholerás 
betegeket felvenni. 
 



„A városrészekbıl pedig elegendı számú kosarakban a város költségén vitettek a 
betegek a cholera kórházba a minden városrészben a kapitányhivataloknál készenálló 
hordárok által.” 

 
A várost tizenöt járványkerületre osztották, mindegyikben járványorvos mőködött, A 
köztemetıkben külön halottas házat rendeztek be a cholerában elhaltak számára. 

A cholera elleni védekezés volt a legfejlettebb, a többi járványra már jóval kevesebb 
tellett. A hagymázzal kapcsolatban járványkórházak felállításáról értesülünk. Általános 
bejelentési kötelezettség nem volt, s így csak a kórházban ápolt betegek és a halálozások 
számáról van fogalmunk. Megrendítıen dokumentálják ezeknek a kórházaknak az 
egészségügyi viszonyait, hogy az orvosok és ápolók tömegesen estek a járvány áldozatául. A 
helyzet 1867-ben a jobb viszonyok ellenére még mindig nem változott. 

A himlı ellen megint szigorúbb rendszabályokkal igyekeznek fellépni. 
 

„Nincs borzasztóbb betegség a himlınél, mindazon tulajdonokkal bír, melyek miatt 
egy nyavalyától irtózni lehet. Járványos, ragályos, kínos, életveszélyes.” 

 
Az intézkedések hasonlóak, mint a cholera esetében. Felvilágosító iratot terjesztenek az 
egyéni védekezésrıl. Halász Géza szorgalmazza a védıoltásokat és kéri a közgyőléstıl a 
gyermekek kötelezı oltásának elrendelését. Javaslatára a Fıvárosi Tanács feliratban kéri a 
belügyminisztert, hogy intézkedjék 
 

„országos tehenészeti intézet felállítása útján jó és elég oltóanyag termelésérıl.” 
 
Szeretné megvalósítani, hogy valamennyi orvos jelentse a megbetegedéseket, ezért 
intézkedik, hogy a m. kir. Kereskedelemügyi Minisztériumtól a Fıváros Tanácsa 
bélyegmentességet kérjen a betegbejelentések számára. Az eredmény sajnos elmarad a 
várakozástól. A gyakorló orvosok közül, noha ezt a Budapesti Orvosegyesület is sürgette, 
kevesen tettek eleget a felhívásnak, nagy része azoknak sem, akik az egyesületben mellette 
voltak. Nem jelentettek az egyetemi és katonai kórházak sem. A Minisztérium nem 
engedélyezte a betegbejelentések bélyegmentességét. Nem lett eredménye az oltóintézetre 
vonatkozó kérésnek még évekkel ezután sem, noha az 1873-as bécsi III. Nemzetközi 
Közegészségügyi Kongresszus, amelyen fıvárosunk is képviselve volt, 5 szavazat ellenében 
szükségesnek tartja és ajánlja a kormányoknak a kötelezı bevezetését. Végre az 1876-os 
egészségügyi törvény rendeli el a gyerekek kötelezı védıoltását és országos tehénhimlı 
intézet felállítását. Mégis 1879-ben Pesten a gyerekeknek csak egynegyede kap védıoltást és 
a tehénhimlı intézet még várat magára. 
 

„Ami a többi fertızı járványt, vörhenyt, kanyarót, hörghurutot, vérhast stb. illeti – így 
Halász Géza – ezeknek a Fıvárosban alig van története, ezeknél az iskolák bezárásán 
kívül hatóságilag alig történt valami.” 

 



A heveny fertızı betegségek okozta járványok mellett a csecsemıhalandóság, a tbc. és 
a „bujasenyvkór”, a szifilisz volt a legégetıbb közegészségügyi probléma. A tuberkulózis 
halandósága a Fıvárosban 1850-ben 10000 lakosra számítva 65 volt, 1880 körül a 80 esetet is 
meghaladta. A csecsemıhalandóság 1874-ben 1000 élveszülésre 349. Miért nem szerepelnek 
ezek Halász Géza beszámolójában? Ismernie kellett e kérdéseket, de látnia kellett azt is, hogy 
nem jutna el a teendık korrekt szakmai megfogalmazásáig sem, bizonytalan adatok, elégtelen 
eszközök és tisztázatlan összefüggések zavarosában. Ne felejtsük el azt sem, hogy hazánkban 
az éppen kibontakozó kapitalista termelést máris kezdte lefékezni az 1872-es gazdasági 
világválság. Ilyen körülmények között természetesen a legégetıbb epidemiológiai problémák 
megoldására kellett az erıt fordítani. 
 

„Nem a gyér szülés, a még mindig túl nagy gyermekhalálozás gátol a szaporodásban, 
hanem az idınként fel-felmerülı járvány az, amely végigszáguldva az országban, nem 
válogatva nemben és korosztályban hegyen, síkon egyaránt szedi kérlelhetetlenül 
emberáldozatait.” 

 
Nem hisszük, hogy további részletek felderítésével hozzájárulhatnánk tárgyunk jobb 

áttekintéséhez. De tartozunk még azzal, hogy ne hallgassuk el, mennyi ıszinte tisztelettel 
néztük erıfeszítéseiket, meghajolva – ha nem is az eredmények – a helytállás etikai példája 
elıtt. 
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