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Tahin Emma 

 
A közegészségtan, mint az orvosképzés része

1 
 

A budapesti orvosegyetemi Közegészségtani Intézet 

vázlatos története az 1874 és 1944 közötti idıszakban 

 
 
A közegészségtan egyetemi oktatásának története közegészségügyünk történetének is 
meghatározó fejezete.2 

A Királyi Magyar Tudományegyetem Orvosi Karán 1793-ban, a bécsi egyetemet is 
megelızve, az önálló tárgyak sorába került az államorvostan, amelynek keretén belül az elsı 
félévben a törvényszéki orvostant, a második félévben az orvosi rendészetet (politia medicát, 
az egészségügyi rendeleteket és végrehajtásukat) adták elı, vasárnaponként pedig az 
életmentést és az elsısegélynyújtást oktatták. Az államorvostan elsı tanára, Schraud Ferenc 
országos fıorvos a tárgy elsajátítandó ismeretanyagát ’Aphorismi de politia medica’ címen 
könyv formában is összefoglalta.3 A XIX. század elején már a kötelezı tankönyvek sorában 
volt Johann Peter Frank ’System einer vollständigen medizinischen Polizei’ címő mőve4 és 
Bene Ferenc e tárgyban írt ’Elementa politiae medicae’ címő5 munkája. A hygiéné 
tárgykörébe tartozó diaetetika kötelezı hallgatását 1813-tól írta elı a tanrend, a macrobiotica 
pedig 1833-tól került rendkívüli tárgyként elıadásra. Az egyéni és a szociális hygiéné 
kialakításának irányába tett lépésnek tekinthetı az 1848-ban készült, nemzeti szellemő, a 

                                                 
1 Lásd még a szerzı „A magyar közegészségügy története” c. tanulmányát a Tompa Anna által összeállított 

egyetemi tankönyv bevezetı fejezeteként. A teljes mő: Tompa Anna (szerk.): Népegészségtani ismeretek. Bp., 
2008. Semmelweis Kiadó. 364 p. Lásd még a témához kapcsolódó internetes anyagunkat: 
http://tudomanytortenet.hu/tankonyvek/a_kozegeszsegugy_tortenete/ (az anyag informatikai szerkesztıje: 
Gazda Ákos), valamint a Magyar Tudománytörténeti Intézet által összeállított, interneten hozzáférhetı 
anyagokat, amelyrıl a Magyar Orvostörténelmi Társaság honlapja ad felvilágosítást 
(www.mot.tudomanytortenet.hu/). 

2 Lásd bıvebben: Hıgyes Endre: Emlékkönyv a Budapesti Királyi Magyar Tudomány Egyetem Orvosi Karának 
multjáról és jelenérıl. Magyarország ezredéves fennállásának ünneplése alkalmával. Bp., 1896. Magyar 
Orvosi Könyvkiadó Társulat. pp. 35–39, 72, 118–119, 295, 397–398, 504–510, 675–680, 937–946. (A 
Magyar Orvosi Könyvkiadó Társulat könyvtára 74.); Gyıry Tibor: Az Orvostudományi Kar története 1770–
1935. Bp., 1936. Pázmány P. Tudományegyetem. pp. 3–39, 540, 625, 631–633, 649–650, 679, 683, 704, 
720–722, 741, 762, 766–768, 773, 777. (A Királyi Magyar Pázmány Péter-tudományegyetem Története 3.); 
Hahn Géza: A magyar egészségügy története. Egészségügyi szakiskolák tananyaga. Bp., 1960. Medicina. pp. 
26–29, 40–58, 69, 80–81, 110–111, 118–121, 154–160. (A gyakorló orvos könyvtára); A Budapesti 
Orvostudományi Egyetem jubileumi évkönyve [1769–1969]. Az Orvosi Kar alapításának 200. évfordulója 
alkalmából. Szerk.: Rigó János. Bp., 1969. BOTE. pp. 44–45, 64–65, 71.; A Semmelweis Orvostudományi 
Egyetem Klinikáinak és Intézeteinek története (1945–1975). Szerk.: Székely Sándor. Bp., 1976. SOTE. pp. 
55–57, 60–62, 169–170, 233, 261, 268, 277, 279.; Nagylucskay Sándor – Vedres István – Fodor Ferenc: 
Fıbb tendenciák a budapesti egyetemi Közegészségtani és Járványtani Intézet tudományos tevékenységében 
1874–1974-ig. = Egészségtudomány 18 (1974) pp. 216–221.; Vedres István – Fodor Ferenc – Nagylucskay 
Sándor: A 101. éves Budapesti Közegészségtani és Járványtani Intézet tevékenysége, fejlıdésének fıbb 
tendenciái az Orvosi Kar önálló Orvostudományi Egyetemmé válása óta eltelt 25 év alatt. = 
Népegészségügy 57 (1976) pp. 97–100. 

3 Schraud, Franc.: Aphorismi de politia medica. Avditorvm commodo concinnavit… Pestini, 1795. Kilian. 3 lev., 
176 p. 

4 Johann Peter Frank: System einer vollständigen medizinischen Polizei. 6 Bd. Vien, 1779–1819. 
5 Bene Ferenc: Elementa politiae medicae. Budae, 1807. Typ. reg. Universitatis. XVI, 294 p. 
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korszerő orvosképzés alapelveit lefektetı reformtervezet, amely szükségesnek tartotta az 
„éptan” (hygiéné) rendkívüli tanár által történı elıadását, amelyet az 1861-ben beterjesztett 
javaslat újra felvetett.6 

Az 1866-os kolerajárványt követıen a hazai orvostársadalom vezetı személyiségei 
beadványokban sürgették a közegészségügy rendezését, hangsúlyozva a hygiéné jelentıségét 
és oktatásának fontosságát. Az 1867-es kiegyezéssel a magyar orvosképzés és egészségügy 
kérdéseinek megoldása már a magyar törvényhozás és kormány illetékességi körébe került, és 
az egyetemen dinamikus változások kezdıdtek. 

A közegészségügy iránt nagy fogékonyságot tanúsító Trefort miniszter pártfogó 
támogatása és a széles látókörő, kiváló szervezı, Markusovszky munkája megteremtette a 
lehetıségét a hygiéné kibontakozó tudományának a hazai oktatásba, az orvosi és 
közgondolkodásba való beplántálásának.7 

Az önálló Közegészségtan Tanszéket 1874-ben hozták létre, és az újonnan épült Élettani 
Intézet épülettömbjében kapott helyet. A közegészségtan 1875-tıl kötelezı szigorlati tárgy 
lett, és 1893-ban bekerült a gyógyszerészképzésbe is.8 

A közegészségtan tanszék élére a fiatal és tehetséges Fodor Józsefet hívták meg, akinek 
érdeklıdése és elkötelezettsége a köz egészségügye iránt már hallgató korában magára vonta 
a figyelmet. 

Fodor a bécsi, budapesti tanulmányok és az orvosdoktori diploma megszerzése, a 
sebészdoktori, szemész- és szülészmesteri oklevél elnyerése után, a törvényszéki orvostan és 
orvosi rendészet tanára mellett lett tanársegéd, és a „tiszti orvosi eljárás tanából” magántanári 
képesítést szerzett. Tapasztalatait, megfigyeléseit nagy szorgalommal tette közzé 
Markusovszky lapjában, az Orvosi Hetilapban, amely a kor hazai orvosképzésének, 
orvostudományának, egészségügyének minden mozzanatáról hírt adott. Itt került szorosabb 
kapcsolatba, és kötött életre szóló barátságot a magyar tudományos életet meghatározó, a 
lelkes és tehetséges orvos-egyéniségeket maga köré győjtı Markusovszkyval és körének 
tagjaival, akik orvosi hivatásuk mellett nemzeti és társadalmi felelısségtudattól is áthatva 
törekedtek a hazai orvostudomány minden területének az elımozdítására. Fodor 1870-ben, 
Markusovszky ajánlásával, állami ösztöndíjjal külföldi tanulmányútra indult, hogy a hygiéné 
tudományát tanulmányozza, kutatásának módszereit tanulja és gyakorolja, és a kapitalizálódás 
élvonalában haladó államok közegészségügyi intézményeit és közállapotait, nagyvárosait 
megszemlélje. Hallgatta Pettenkofer hygiéné elıadásait, dolgozott Liebig, majd 
Reclinghausen és Hilger mellett. Különös figyelemmel tanulmányozta a közegészségügy 
gyakorlatának rohamos fejlıdését Angliában, és összevetette a hazai viszonyokkal. 

                                                 
6 Linzbauer, Franciscus Xaver: Codex sanitario-medicinalis Hungariae. Tom. III. Sectio 1. Budae, 1853. Typ. 

caes.-reg. scientiarum universitatis. p. 703.; Gortvay György: Az újabbkori magyar orvosi mővelıdés és 
egészségügy története. 1. köt. Bp., 1953. Akadémiai Kiadó. p. 80, 99, 222, 294.; lásd még Hıgyes id. mőve 

7 Lásd bıvebben: Gergely András: A kiegyezés elsı negyedszázada 1867–1890. In: Az Eötvös Loránd 
Tudományegyetem története, 1635–1985. Szerk.: Sinkovics István. Bp., 1985. ELTE. p. 203, 216.; Korányi 
Frigyes: Markusovszky Lajos. In: Az orvosi tudomány magyar mesterei. Balassa János, Markusovszky 
Lajos, Semmelweis Ignác, Korányi Frigyes, id. Bókai János, Fodor József. Kiad. a Markusovszky Társaság. 
Bp., 1924. M. Tud. Társulatok Sajtóvállalata. pp. 65–93. 

8 Lásd bıvebben: Fodor József: Közegészségtani tanszék és intézet. In: Hıgyes Endre: Emlékkönyv, pp. 504–
510.; Semmelweis Orvostudományi Egyetem Levéltára: 1/a Az Orvostudományi Kar tanácsülési 
jegyzıkönyvei 1878–1901. 
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Tanulmányútja után a kolozsvári egyetemen nyilvános rendes tanárként oktatta az 
államorvostant. 

A budapesti egyetemre történı meghívását és kinevezését követıen nagyszabású 
tervezetben foglalta össze a Közegészségtani Tanszék és Intézet feladatát: 

1. az orvosi pályára lépık megismertetése a „közegészség tudománnyal” elméletileg és 
gyakorlatilag, valamint bevezetésük a közegészségügyi búvárlás elemeibe; 

2. közegészségi, nevezetesen járványos és helyi népkórokra vonatkozó statisztika 
szervezése és vezetése; 

3. a fıváros területére vonatkozó föld-, légköri, egészségtudományi kutatások; 
4. vidéki (észlelı) állomások szervezése, a vizsgálatok végrehajtásának vezetése, 

ellenırzése, az eredmény tudományos feldolgozása, felmerülı járványok esetén a 
helybeli viszonyok tanulmányozása, búvárlatok az egyetemes tudomány 
szempontjából. 

5. Az Országos Egészségi Tanács tervezetét továbbfejlesztı elaborátuma a világon 
elsıként vetette fel: „központi észlelde” felállítását. A német nyelven is megjelenı 
cikk a külföldi viszonyok továbbfejlesztését is segítette (pl. a Reichsgesundheitsamt 
felállítását Németországban). 

Fodor a hygiéné elméleti és gyakorlati oktatását, ismereteinek terjesztését alapvetıen 
fontos feladatának tartotta. Nagy aktivitással (és elsıként) szervezte meg az iskolaorvosi és 
egészségtan-tanári rendszert, a tisztiorvosok képzését és a honvédorvosi tanfolyamot. 
Sokoldalú oktatómunkája nem maradt a tanszék keretei között. A közegészségtani ismeretek 
részévé váltak a jogászok és a mérnökök stúdiumának is. Szorgalmazta az egészségtani 
ismeretek, a gyakorlati hygiéné terjesztését is. Foglalkozott a környezet- és településhygiéné 
kérdéseivel (levegı, víz, csatornázás, lakáshygiéné). Aktívan közremőködött Budapest 
közmővesítésének a tervezésében. Tanulmányozta a hazai demográfiai viszonyokat, 
összefüggésüket a lakáshelyzettel. Elsıdleges célkitőzései közé tartozott a legfontosabb 
járványügyi kérdések megoldása, a cholera asiatica, a typhus abdominalis visszaszorítása. 
Kiemelte a tuberculosis kérdés szociálhygiénés vonatkozásait. Intézete, ahol kiváló hygiénés 
szakemberek nevelıdtek, a hazai egészségtudomány központjává is vált. 

A hygiéné minden területét az elmélyült tudós alaposságával és eredményességével 
mővelte. Eredményeit, felfedezéseit közzétette, a legfontosabbakat idegen nyelveken is. Az 
’Egészségtani kutatások a levegıt, talajt és vizet illetıleg’ a hygiéné klasszikus alkotása.9 
Felismerte a bakteriológia hygiénés jelentıségét, a vér baktériumölı képességének 
kimutatásával az immunológiát alapozta. Közéleti tevékenysége, közegészségügyi 
kérdésekben szaktanácsadói közremőködése, törvényelıkészítı munkálkodása, nemzetközi 
tudományszervezı aktivitása hatékonyan járult a hygiéné és a hazai egészségügy minden 
területének az elımozdításához. Fáradhatatlan munkásságát hazai és nemzetközi elismerés 
kísérte, az egyetem dékánjául, majd rektorául választotta, a Magyar Tudományos Akadémia 
és a külföldi tudományos társaságok felvették tagjaik sorába, a cambridge-i egyetem 
díszdoktorává avatta.10 
                                                 
9 Lásd bıvebben a Mathematikai és Természettudományi Közlemények XVI. és XVII. kötetében. 
10 Lásd bıvebben: Fodor József ny. r. tnr. felterjesztése a közegészségtani tanszék és központi észlelde ügyében. = 

Orvosi Hetilap 18 (1874) No. 28. 545–547. has.; No. 29. 565–568. has.; No. 30. 585–588. has.; Semmelweis 
Orvostudományi Egyetem Levéltára: 1/b 1868/69. 276., 1890/91. 600.; 1893/94. 701.; 1900/01.376.; 
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Fodor nagy szellemi örökségét tanszékén Liebermann Leó (1852–1926) vette át. 
Amikor 1901-ben Fodor utódjául hívták, hosszas lelki tusa után vállalkozott erre. Ötven éves 
koráig a hygiénével szembeni attitődje az volt, hogy: 
 

„a hygiéné, mint tudomány csupa határterületbıl áll, alig kerül-fordul az ember, már 
a határon van.” 

 
A bécsi tanulmányok után Innsbruckban, majd a budapesti Állatorvosi Fıiskolán orvosi 
vegytant oktató, vegytanból habilitáló, az Országos Chemiai Intézetet megszervezı, majd 
igazgató Liebermann érdeklıdésének középpontjában a biokémia állt. Meghívása idejére már 
megírta alapvetı dolgozatait az embrio- és cellularkémia s az élelmiszerkémiai-vizsgálatok 
területérıl. Kutatásait, laboratóriumi vizsgálatait mindig valamilyen átfogó közegészségügyi-
járványügyi probléma megoldásának a szolgálatába állította. Intézetében meghonosította a 
physiologiai-immunologiai irányzatot. Az immunitásról új elméletet állított fel. 
Tanulmányozta a szellemi munkaterhelés hatásait. Munkássága érintette az igazságügyi 
orvostant is. Nem hanyagolta el az egészségpolitikai és a tudományszervezési tevékenységet 
sem, mindemellett kiterjedt felvilágosító tevékenységet folytatott. 

A Közegészségtani Intézet élén minden területen tiszteletre méltó erıfeszítéssel küzdött 
Fodor örökségének megtartásáért és továbbviteléért, de a kormányzatban és az egyetemen 
belül futó erıvonalak a századforduló utáni idıben már nem találkoztak olyan szerencsés 
módon, mint Trefort, Markusovszky és Fodor esetében. Egyetemi pályafutásának küzdelmeit 
maga is összegezte: 
 

„Abból a 23 évbıl, ami eltelt azóta, hogy átvettem a közegészségtani tanszéket, 11 év a 
háborúra és a háború utáni rettenetes évekre esik, amelyekben a laboratóriumi 
normális üzem fenntartása is óriási nehézségeket jelentett.” 

 
A nehézségek ellenére töretlen szorgalommal, kimeríthetetlen invencióval folytatta 

kutatásai új területeit, élénk levelezésben állva a nemzetközi tudósvilág fontos 
személyiségeivel. A legújabb hazai és külföldi szakirodalommal gyarapította a tanszék 
könyvtárát. Széleskörő népegészségügyi programot adott, és az elsık között sürgette egy 
népjóléti és népegészségügyi minisztérium felállítását. Sokrétő munkásságához 

                                                                                                                                                         
Semmelweis Orvostörténeti Levéltár (továbbiakban: SOL), 132–135. fond; Fodor József. In: Hıgyes Endre: 
Emlékkönyv, pp. 675–679.; Hıgyes Endre: Fodor József tanár. = Orvosi Hetilap 44 (1901) pp. 198–199.; 
Hıgyes Endre: Fodor József. In: Az orvosi tudomány magyar mesterei, pp. 179–196.; Rigler Gusztáv: 
Emlékbeszéd Fodor Józsefrıl. In: Honoris causa. Fodor József születésének 150. évfordulójára. Szerk.: 
Virágh Zoltán. Bp., 1993. Magyar Higiénikusok Társasága. pp. 109–120.; Johan Béla: Az Országos 
Közegészségügyi Intézet – Fodor József elgondolásában (1932). = Egészségtudomány 37 (1993) pp. 156–
158.; Hahn Géza – Melly József: Fodor József élete és munkássága. Bp., 1965. Akadémiai Kiadó. pp. 24–
33, 53–68, 96–111, 113–120, 182–185, 169–171.; Melly József: Fodor József a magyar egészségtudomány 
megalapítója. In: Honoris causa, pp. 138–149.; Vedres István – Fodor Ferenc: Fodor József. In: A magyar 
orvosi iskola mesterei. Szerk.: Réti Endre. Bp., 1969. Medicina. pp. 129–134.; Kapronczay Károly: Fodor 
József. In: Historia medica hungarica. Tanulmányok és arcképek a magyar medicina múltjából. Szerk.: 
Antall József, Birtalan Gyızı, Schultheisz Emil. Bp., 1988. Medicina. pp. 53–55.; Antall József – 
Kapronczay Károly: Fodor József és az iskolaegészségügy. In: Honoris causa, pp. 43–52. 
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hozzátartoztak a Közegészségi Tanács és az Állandó Felülbíráló Tanács tagjaként készített 
elemzései és javaslatai. 

A hallgatóság számarányának jelentıs megemelkedése miatt teljesen új épület létesítését 
kérte, de legalább az intézeti átalány és költségvetés megemelését. Az általa felvetett egyetemi 
múzeum gondolata méltánylásra került, de megvalósításra nem. A közegészségtan 
óraszámának, a tárgy fontosságát megilletı növelését is kérelmezte. Ez a kérése eredménnyel 
is járt. A hallgatóság számára a nemi betegségek elleni védekezésrıl írt füzetecskéinek 
újrakiadását a jogi kar is kívánatosnak tartotta.11 

Tanszékén a korábban is pályázó Fodor tanítvány, Rigler Gusztáv (1868–1930) követte, 
aki „Az egészségtani vizsgálatok módszerei, különös tekintettel a tiszti orvosi vizsgálatokra” 
tárgykörbıl szerzett magántanári képesítést, és 1899-tıl a kolozsvári egyetemre kerülve, 
tanárként, majd rektorként igyekezett megvalósítani mindazt a hygiéné területén, amire Fodor 
asszisztenseként indíttatást kapott. Az I. világháború után a határokon kívül rekedt 
egyetemmel Szegedre került, ahol újjászervezte intézetét, és jól megválogatott demonstrációs 
anyaggal szerelte föl. A szegedi egyetemrıl meghívással került a budapesti egyetemre, ahol 
intézetének két új laboratóriumot harcolt ki (negyven dolgozó hellyel). A budapesti 
egyetemen is foglalkozott az iskola-egészségügy helyzetével. Újjászervezte az iskolaorvosi 
tanfolyamot és a tisztiorvosi szemináriumot. Folytatta az ország gyógyforrásainak vizsgálatát. 
Tankönyvét, amely a közegészségtan elsı magyar kézikönyve, átdolgozva újra kiadta. A 
sikeres, történeti alapon nyugvó járványkutatás elımozdítására orvostörténeti adattárat 
készített. Kiváló tanáregyéniség volt, elıadásai nemcsak magas színvonalúak, hanem 
lebilincselıek is voltak. Szegedi tanítványai, tanártársai és tisztelıi – köztük késıbbi 
budapesti professzor is- szeretetük és tiszteletük jeléül tanári mőködésének 25. évfordulóján 
emlékkötettel ajándékozták meg. A budapesti egyetemen a szegény sorsúak számára 
létrehozott Collegium Medicum vezetıjeként új alap létesítését szorgalmazta az intézmény 
jobb ellátására. A Collegiumot barátságos diákotthonná változtatta, tornatermet, kertet 
alakíttatott ki. Beadványokban sürgette a szegény hallgatók segélyezését. Sokirányú 
tehetségét mutatta számos szabadalma is. 

Professzori mőködése idején kezdte meg mőködését a Fodor József által 
kezdeményezett „központi észlelde”, a Rockefeller alapítvány támogatásával létrejött 
Országos Közegészségügyi Intézet, a hygiéné tudományának egyetemen kívüli központja. A 
hazai közegészségügy fejlıdésének új lépcsıfokát jelentı országos intézet létrejötte új 
körülményeket teremtett. Az egyetemi tanszéken és intézetben az oktató feladatok kerültek 
elıtérbe, és a tudományos munka is a területi tevékenységrıl az egyetemi intézet bázisára 
szervezıdött át.12 

                                                 
11 Lásd bıvebben: Semmelweis Orvostudományi Egyetem Levéltára: 1/a 1901–1926.; SOL, 161. fond; (Scheff-

)Dabis László: Liebermann Leó. = Népegészségügy 7 (1926) pp. 857–860.; (Scheff-)Dabis László: 
Liebermann professzor Autoergografiája. = Therapia, 1928. pp. 1–12.; Acél Dezsı: Liebermann Leó. = 
Gyógyászat 66 (1926) pp. 730–731.; Liebermann Leó. In: Biographia. Az Állatorvostudományi Egyetem 
elhunyt tanárainak és elıadóinak életrajza. Szerk.: Kovács Gyula, Fehér György. Bp., 1967. Mezıgazdasági 
Kiadó. pp. 84–85. 

12 Lásd bıvebben: Semmelweis Orvostudományi Egyetem Levéltára 1/a 1926–1930.; Uo. 1/b (az iktató és 
mutatókönyvek bejegyzései, a hozzájuk tartozó iratok hiányoznak!); SOL, 151–153. fond; Andriska Viktor: 
Rigler Gusztáv. = Orvosi Hetilap 74 (1930) p. 861.; Gyıry Tibor: Dr. Rigler Gusztáv. = Népegészségügy 11 
(1930) pp. 1029–1030.; Dr. Rigler Gusztáv. = Gyógyszerészi Közlöny 46 (1930) p. 199.; Szállási Árpád: 
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Riglert Darányi Gyula (1888–1958) követte a tanszék élén,13 aki budapesti, genfi, 
müncheni, kieli és berlini tanulmányok után bakteriológusként kezdte pályafutását. 
Magántanári képesítését szerológiából szerezte, és Riglerhez hasonlóan a szegedi egyetemrıl 
került a budapesti Közegészségtani Intézet élére. Vezetése alatt az intézetben a bakteriológiai 
és a kémiai irányzat erısödött fel, amely az intézeti munkában már team jelleget öltött. 
Egyetemi munkásságának fı elvét maga is megfogalmazta: 
 

„Minden ténykedésemben a zsinórmérték az volt, hogy szolgálja-e a kar érdekeit.” 
 
Oktató tevékenysége mellett élénk kapcsolatot tartott a nemzetközi tudományos élettel. 
Számos kongresszuson képviselte az egyetemet. Idegen nyelven is sokat publikált. 
Könyvtárgyarapító tevékenysége is figyelemre méltó. Dékánként részt vett az orvosképzés 
reformjának elıkészítésében. Bizottság elıtti felvételt indítványozott. Szorgalmazta a 
vizsgarend megszorítását. Javasolta, hogy a hallgatók a közegészségtan szigorlat elıtt egy 
hónapot töltsenek egészségvédelmi intézetben. Szükségesnek tartotta a hallgatók felvétel és 
diplomaadás elıtti orvosi vizsgálatát. 

A Közegészségtani Intézet nevének megváltoztatását is elıterjesztette. A „megelızı 
orvostan” elnevezést javasolta, mert tárgykörének a megelızést tartotta, és megítélése szerint 
így nem is tévesztenék folyton össze az Országos Közegészségügyi Intézettel. Az Egyetemi 
Tanács azonban titkos szavazással 11:2 arányban javaslatát elvetette. 

Tevékenységét és szemléletét jól tükrözi a hygiénén belüli szakososodást követı, a 
közegészségtan szinte minden területét magas színvonalon tárgyaló tankönyve, amelyet Fodor 
József „a nagy hygiénikus, dicsı tanszéki elıd” emlékének ajánlott. A tankönyv némely 
kitételére azonban rávetült a kor politikai árnyéka is. Személyes sorsa is utal a politika 
korszakváltására, 1944-ben nyugdíjazták.14 

 
* 

 
A fentiekben a pesti Orvosi Karon létrejött közegészségtani tanszék, intézet történetét 

összegeztük, röviden azonban a többi orvosi karon létrejött hasonló intézményekrıl is 
szeretnénk szólni.  

Kolozsvárott 1883-ban alapították a közegészségtani intézetet, Rózsahegyi Aladár 
vezetésével, utóda 1899-ben az a Rigler Gusztáv lett, aki késıbb átjött a szegedi, majd a pesti 
Orvosi Karra. Az egyetemen a magyar nyelvő oktatás 1919 és 1940 között szünetelt, 1940-tıl 
Lırincz Ferenc majd Faragó Ferenc vezette a közegészségtani intézetet. 

                                                                                                                                                         
Közegészségügyünk kiválósága: Rigler Gusztáv. = Orvosi Hetilap 121 (1980) pp. 2209–2211. 

13 Darányi fı mőve négykötetes közegészségtani kézikönyve: Darányi Gyula: Közegészségtan. 1. köt.: 
Társadalmi és egyéni hygiene; 2. köt.: Környezeti hygiene; 3. köt.: Fertızı- és népbetegségek; 4. köt.: 
Egészségtani vizsgáló eljárások. Bp., 1939–1942. MOKT. VIII, 535 p.; VIII, 264 p.; X, 414 p.; X, 472 p.  

14 Lásd bıvebben: Semmelweis Orvostudományi Egyetem Levéltára: 1/a 1930–1944.; Uo. 1/b (a mutatókönyvek 
bejegyzései); SOL, 110. fond; Simonovits István – Vörös László: Az Orvosegyetem története 1918–1950 
között. In: A Budapesti Orvostudományi Egyetem jubileumi évkönyve [1769–1969]. Az Orvosi Kar 
alapításának 200. évfordulója alkalmából. Szerk.: Rigó János. Bp., 1969. BOTE. p. 71.; Rudolph Zaunick: 
Julius von Darányi. = Deutsche Medizinische Wochenschrift 83 (1958) p. 1173. 
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Mint említettük, a kolozsvári professzor, Rigler Gusztáv Szegeden folytatta oktatói 
munkáját, itt tanított 1921 és 1927 között, utóda Veress Elemér, majd Darányi Gyula lett. 
1932-tıl Tomcsik József, azután Purjesz Béla, Lırincz Ferenc és Kanyó Béla vezette az 
intézetet. Lırincz 1940-ben a Kolozsvárott újra megindult magyar nyelvő egyetemi 
oktatásban vett részt. 

Debrecenben a szegedivel egy idıben, 1921-ben jött létre közegészségtani intézet, 
elıször Belák Sándor vezette, ıt Neuber Ede, 1934-tıl pedig Jeney Endre követte. 

Pécsett elsısorban magántanári elıadások formájában szervezték meg a közegészségtan 
és járványtan oktatását, az önálló intézet 1951-ben jött létre. 

 
* 

 
Budapesten tehát 1874-ben, Kolozsvárott 1883-ban, Szegeden és Debrecenben 1921-

ben jött létre az Orvosi Karon belül a közegészségtani intézet. Az intézetet (és az ahhoz 
tartozó tanszéket) vezetı professzorok jóvoltából az alábbi nagyobb tankönyvek, oktatási 
segédkönyvek születtek a közegészségtan témakörében 1874 és 1944 között: 

 
1873: Fodor József: Közegészségügy Angolországban. (507 p.) 
1877: Fodor József: Az egészséges házról és lakásról. (121 p.) 
1885–1886: E. Parkes – Rózsahegyi A.: A gyakorlati egészségtan kézikönyve. 1–2. köt. (569, 

588 p.) 
1894: Rigler Gusztáv:. Az egészségtani vizsgálatok módszerei. (372 p.) 
1896: A. Gärtner – Rigler G.: A közegészségtan alapvonalai. (435 p.) 
1898: Fodor József: A tiszti-orvosi kiképzés és minısités reformja, tekintettel az 

egészségtudomány és közegészségügy igényeire. (66 p.)  
1910: Rigler Gusztáv: Közegészségtan és fertızı betegségek. 1–2. köt. (860, 354 p.) 
1922: Rigler Gusztáv: Közegészségtan és a járványtan rövid tankönyve. (372 p.) 
1924: Liebermann Leo: Elıadások a hygiene körébıl. (58 p.) 
1933: Darányi Gyula: Az iskoláskor egészségügye. (666 p.) 
1935: Lırincz Ferenc – Lovrekovich István – Tomcsik József: Közegészségtan. 1. 

Bakteriologia, immunitástan, parazitologia. (619 p.) 
1939: Lırincz Ferenc (sajtó alá rend.): Vezérfonal iskolaorvos-egészségtantanárok számára. 

(387 p.) 
1939–1942: Darányi Gyula: Közegészségtan. 1–4. köt. ( 535, 264, 414, 472 p.) 
1942: Tomcsik József – Szporny Gyula – Kerbolt László: A községi egészségügyi 

közigazgatás gyakorlati útmutatója. (492 p.) 
1944: Faragó Ferenc: Népünk egészsége. (250 p.) 
 


