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Vajda Károly, a hazai modern életbiztosítási orvostan megalapítója 

 
 
Az életbiztosítási orvostan hazai megalapítása világviszonylatban egyedülálló volt azáltal, 
hogy 1864-ben Dabasi dr. Halász Géza 
 

„akadémiai székfoglalójának anyagát az életbiztosítási orvostan körébıl merítette, 
olyan idıben, amikor ezen tudomány még a mővelt külföldön is gyermekéveit élte, 
…akinek a megállapításai még ma is teljes egészükben megállják helyüket”. 

 
Vajda Károly 1934-ben írott, idézett sorai Halász Géza tevékenységének elismerésérıl 

helytállóak voltak és maradandóak. Talán nem gondolta, hogy szakirodalmi kutató 
munkássága alapján az általa felfedezett korai elıd elismertsége ma is megjelenik. Ezt 
igazolja az a Halász Géza akadémikust ábrázoló emlékérem, amit a Magyar Életbiztosítási 
Orvostani Társaság és a Pest megyei Tisztifıorvosi Hivatal alapított 1998-ban. Ez az 
elismerés tükrözıdik abban a nemzetközi szakkönyvben is, amely világviszonylatban az 
életbiztosítási orvostan „bibliája”. Ennek a „Medical Selection of Life Risks” könyv legújabb, 
1998. évi kiadásának történeti fejezetében, a Magyarországról írt anyagban, Halász Géza 
méltatása is helyet kapott, egyikünk – Horváth – tollából. 

Kerekes Halász Gézáról írott emlékezésében idézi Vajda Károly „Az életbiztosítás 
magyar úttörıje” címő munkáját. Vajda Károly szép lelkére utalnak az alábbi gondolatok: 

 
„Ki volt az a majdnem teljesen elfeledett szerzı, aki 70 évvel ezelıtt akadémiai 
székfoglalójának anyagát az életbiztosítási orvostan körébıl merítette, olyan idıben, 
amikor ezen tudomány még a mővelt külföldön is gyermek éveit élte? S ki volt az a mai 
szemmel mérve is kitőnı szakember, akinek az életbiztosítási orvostan terén tett 
megállapításai még ma is teljes egészükben megállják a helyüket… Nagy 
fáradságomba és hónapokig tartó utánjárásomba került, míg irodalmi munkásságának 
maradványait felkutathattam, de ezért bı kárpótlást találtam ezen mővekben 
tudományos alaposságában, élet judíciumában és józan kritikájában.” 1 

 
Az I. világháború utáni idıszakban az életbiztosítási orvostannal foglalkozó orvosok 

közül egyedülállóan emelkedett ki Vajda Károly, a nagymőveltségő orvos, a Magyar 
Biztosítástudományi Társaság Orvosi Szakosztályának elnöke, több hazai biztosítótársaság 
életbiztosítási orvos-szaktanácsadója. 

Ahogy jelentıs lépése volt szakterületünknek, hogy Halász Géza megteremtette a hazai 
életbiztosítási orvostant, majd a századfordulón Hınig Izsó továbbfejlesztette és összefoglalta 
az orvosi kockázat-elbírálás tudnivalóit, úgy Vajda Károly sem maradt adósa a szakmának. 
Tovább folytatva elıdei tevékenységét, munkásságával megalapozta a hazai modern 
életbiztosítási orvostant. Ez a munkássága igen széles körő volt. 

                                                 
1 Kerekes L.: In memoriam Halász Géza (1816–1888). = Orvostörténeti Közlemények. 1978. No. 86. p. 113. 



Elıször, – ahogy Halász Géza, – tudományos ülésen, a Budapesti Királyi 
Orvosegyesület 1926. november 13-án tartott összejövetelén foglalta össze, amit akkor az 
életbiztosítási orvostan további fejlıdésérıl tudni lehetett. Az elıadás anyaga – szinte 
útmutatóként – megjelent az Orvosi Hetilap hasábjain, a lap 1926. évi 47. számában, „Újabb 
irányok az életbiztosítási orvostan terén” címmel. Ebben megállapítja Vajda Károly, hogy „az 
életbiztosítási orvostannak az utóbbi évtizedekben elért nagy fejlıdése mellett is örvendetes 
jelenség, hogy végre a hivatalos körök is elismerik az orvosi tudomány ezen ágának 
jogosultságát”. Felhívja a figyelmet, hogy az összes német egyetemen már oktatják a 
biztosítási orvostant heti 1–2 órában, mégpedig szigorlati tárgyként. A vizsgázónak tudnia kell 
azokat az alapelveket, amelyek szerint történik a testi és lelki állapotoknak a belgyógyászat, 
sebészet, szülészet–nıgyógyászat, szemészet, a bır- és nemibetegségek, valamint az 
elmegyógyászat területén a biztosítási orvostani elbírálás. Szorgalmazza a tárgy egyetemi 
oktatásának hazai bevezetését is. 

Vajda Károly ezen óhaja a közelmúltban és napjainkban valósággá vált és válik. Évek 
óta folyik már a budapesti Semmelweis Egyetem Igazságügyi Orvostani Intézetében a 
medikusok biztosítási orvostani oktatása és 1999-ben speciális kollégium formájában önálló 
elıadássorozat is indult (elıadója e sorok egyik írója, Horváth). A továbbiakban pedig orvos-
továbbképzési vonatkozásban nyílt lehetıség arra, hogy a biztosítási orvostan bekerüljön a 
továbbképzésbe, ugyancsak a budapesti Igazságügyi Orvostani Intézet keretein belül a 2000. 
év elejétıl. 

 
 

Milyen további új irányokra utal Vajda Károly? 
 
Megállapítja, hogy „a gazdasági viszonyok lényeges megváltozása folytán most igen sok 
ember olyan korban köt életbiztosítást, amelyben ez korábbi idıkben a legnagyobb ritkaságok 
közé tartozott. Azelıtt a 25–35. év közötti korban lévık kötöttek leginkább biztosítást, ma 
igen sok ember még az 50–60. év között is igyekszik halála esetére hátramaradottjairól 
gondoskodni. S ezzel bevonult az életbiztosításba az a kórkép, amellyel csak igen ritkán volt 
dolgunk: az arteriosclerosis.” 

Halaszthatatlannak mondja Vajda Károly, hogy a vérnyomás mérése, ami nem volt 
addig rutinvizsgálat a biztosítási orvosi vizsgálatkor, múlhatatlan szükségszerőség, ezt minden 
biztosítótársaságban meg kell követelni. Nagy terjedelmet szentelt a vérnyomás meghatározás 
kérdésének, az értékelésnek. 

Kiemelten foglalkozik Vajda Károly a betegségek közül ebben a tanulmányában például 
a diabetes mellitus és a tuberculosis kérdésével és számos olyan – ma is aktuális – 
problémával, mint az orvosi vizsgálat nélkül létrejött biztosítások, a közlési kötelezettség 
megsértése, a kockázatvállalás lépcsızése vagy a már biztosítottak átlagos élettartamát 
meghosszabbító évenkénti orvosi szőrıvizsgálat. 

A diabetes mellitus felderítésérıl érdekes biztosítási orvosi problémát fejteget Vajda 
Károly, ahogy azt az 1. ábrában feltüntetett szövegrész mutatja. 



Arra a kérdésre, hogy miért hangsúlyozza Vajda Károly a szigorú kautélák között 
történı vizsgálatokat, ugyancsak az Orvosi Hetilapban 1927-ben megjelent kazuisztikai 
közleményében ad választ esetismertetéseivel. 

A szőrıvizsgálatokról külön tanulmányt is megjelentetett Vajda Károly „Az amerikai 
életmeghosszabbító intézetekrıl” címmel, a „Népegészségügy” 1929. évi egyik számában. 

Nagyon hasznosnak ítélte meg ezt az 1914-ben elkezdett amerikai kezdeményezést, 
hogy az évenkénti vizsgálatokon részt vevı ügyfelek évi díjából a társaságok 3%-ot 
elengedtek, miért is azok szívesen elmentek ezekre. Az üzleti haszon abban mutatkozott meg, 
hogy e módszerrel a halál esetére kifizetett összeget sikerült 11%-kal csökkenteni a 
biztosítottak átlagos élettartamának a meghosszabbodása eredményeképpen. 

Megállapítja Vajda Károly, ha el is kell ismerni a társaságoknak a minél nagyobb üzleti 
haszonra való törekvését, nem lehet elzárkózni a kérdés nagy szociálhigiénés elismerésétıl 
sem. Erre utal az a fenti tanulságos statisztika, amit a New York-i intézet elsı tíz évi 
mőködésérıl kiadott adatok közül kiemelt. 

Vajda Károly rendszeresen közölt újabb és újabb esetismertetéseket szakfolyóiratokban. 
Elısegítette ezzel a biztosítási orvosi munkával foglalkozó kollégák tájékozottságát, 
továbbképzését. Ezen túlmenıen rendkívül széles körő irodalmi munkásságot folytatott, 
folyóirat- és könyvismertetéseket jelentetett meg. Nem indokolatlanul írta Vajdának a 
Semmelweis Ignác munkásságáról és életérıl szóló könyvét méltató kollégája, hogy „Vajda 
hatalmas mőveltségő orvos”. Eddig fellelt adatok szerint 1926-tól 1943-ig rendszeresen írt 
közleményeket orvosi és biztosítási szakfolyóiratokban, ezeket a következıkben 
összesíthetjük: 

 
Folyóiratok évfolyamai/összes oldalszám: 

1926/4, 1927/4, 1929/22, 1930/66, 1931/37, 1932/22, 1933/27, 1934/28, 1935/8, 1936/18, 
1937/14, 1938/11, 1939/15, 1940/3, 1941/7, 1942/1, 1943/1. 
Ha az oldalszámokat összeadjuk (288), könyvre való mennyiség! 
 

Vajda Károly cikkei, tanulmányai és könyvismertetései számtalan témát ölelnek fel. A 
biztosítási orvostani kérdéseken kívül több orvosi, népegészségügyi és orvostörténeti, sıt 
néhány mővészeti kérdéssel is foglalkozott. 

Érdekes témái: Hippokratész munkássága, örökléstani kérdések, psychoanalysis, 
munkaegészségügy, rokkantság, betegápolás, klimatikus tényezık, golyvakérdés, 
természetgyógyászat. 

Egyikünk – Horváth – történeti áttekintést adott a hazai életbiztosítási orvostanról a 
témakör mindmáig egyetlen, Fehér János, Horváth Imre, Lengyel Gabriella és Fogarasi István 
által szerkesztett kézikönyvében. Vajda Károlyra vonatkozó részleteket kiemeljük: 

 
„A Magyar Biztosítástudományi Szemle 1935. évi 1–2. számában dr. Vajda Károly hírt 
ad arról, hogy az 1934. év májusában Rómában lezajlott X. Biztosítástudományi 
Kongresszus két olyan tárgykört tőzött ki megvitatás tárgyává, amelyek szoros 
összefüggésben állnak az életbiztosítással. Az egyik a biztosítottak egészségvédelme, 
amely két évtized elıtt Amerikából indult ki és ma már majdnem az egész világra 



kiterjedt; a másik az orvosi vizsgálatok nélküli életbiztosítások ügye. Amerikában már 
20 év óta állanak fenn életmeghosszabbító intézetek (Life Extension Institute), 
amelyekben a biztosított felek idınkint a társaságok költségére megvizsgáltathatják 
magukat…”2 

 
Ugyancsak Vajda Károly már a Népegészségügy címő folyóirat egyik 1928. évi 

számában írja: 
 

„…A New Yorkban mőködı életbiztosító társaságok szindicatusa 1914 nyarán 
merészet és nagyot gondolt. Mindössze néhány heti elıkészítés után felállította az elsı 
életmeghosszabbító intézetet és egyrészt körlevelekben, másrészt a napilapok útján 
tudomására adta biztosított ügyfeleinek, hogy mindegyiküknek évenként egyszer 
jogában áll az intézet tanácsát díjtalanul igénybe venni. Ezen, még a tengeren túl is 
amerikai íző felszólításnak, azonban az elsı hónapokban csak igen kevesen tettek 
eleget, de teljesen megváltozott a helyzet, amint egy második felszólításban minden 
biztosítottnak évi díjából 3%-ot elengedtek, ha az intézet tanácsát igénybe veszi. 

Ami már most az elért eredményeket illeti, a New York-i intézet elsı 10(?) 
évének statisztikája áll rendelkezésünkre. Az évenként egyszer megvizsgált egyének 
halálozási aránya 9%-kal kedvezıbb volt a várt, illetve kiszámított halálozásnál, 
vagyis, ha bizonyos korosztályból 100-nak a halálát várták ezen 10 év alatt, úgy csak 
91-en haltak el. 

A biztosítótársaságok szempontjából tehát kitőnı üzletnek bizonyult az 
életmeghosszabbító intézet, annyira, hogy most már Amerika minden nagyobb 
városában mőködnek ilyen intézetek, ugyanolyan sikerrel, mint a New York-i. 
Természetes, hogy ezen mozgalom elıl Európa sem tudott teljesen elzárkózni úgy, hogy 
ma már 4 angol, 3 finn, 1 holland, 1 osztrák, 7 német, 1 csehszlovák biztosítótársaság 
vette fel mőködési körébe az amerikai társaságok profilaktikus tevékenységét. Ezekhez 
csatlakozott újabban 2 ausztráliai és 2 japán társaság. 
Németországban az „Allianz”, Svájcban a „Vita” karolta fel az amerikai eszmét, és 
egyrészt irodalmi felvilágosító munkával, másrészt idıszaki vizsgálatokkal igyekszik a 
célt elérni. Így a német társaság „Gesunderhaltung im Winter” címő röpiratot 90 000, 
a „Gesunderhaltung im Sommer” címőt 300 000, a „Tuberculosenmerkblatt”-ot pedig 
660 000 példányban terjesztette el biztosítottjai körében, azonkívül minden 
biztosítottjának évenként egy utalványt ad, amelynek alapján a társaság költségére egy 
tetszés szerinti orvossal megvizsgáltathatja magát. 

Ma Magyarország egyike azon kis számú országoknak, amelyekben az 
amerikai intézetekhez hasonló intézmény nem mőködik. Pedig talán felesleges 
hangsúlyoznom, hogy itt legalább olyan égetı szükség volna rá, mint más államokban. 
Reméljük, hogy a biztosítótársaságok itt is tisztán üzleti szempontból, minél nagyobb 

                                                 
2 Horváth I.: Történeti áttekintés a közel másfélszáz éves hazai életbiztosítási orvostan dokumentumainak a 

hitelességével. In: Életbiztosítási orvostan. Szerk.: Fehér J., Horváth I., Lengyel G., Fogarasi I. Budapest, 
1995. Medicina Könyvkiadó. p. 37. 



üzleti haszonnak elérése céljából, életbe fogják léptetni a biztosítottaknak idıszakos 
orvosi vizsgálatát…” 

 
Sem korábban, sem a késıbbi idıpontokban sincs hiánya szakirodalmunkban a 

minıséggel kapcsolatos észrevételeknek. Érzékeltetésként Vajda Károly cikkeibıl egy-egy 
részlet álljon itt. Ahogy már említettük, „Casuistica az életbiztosítási orvostan körébıl” 
címmel az Orvosi Hetilap 1927. évi 30. számában 19 esettanulmány-győjtemény jelent meg 
Vajda Károly tollából. Csak két eset a következık szerint. 

 
„…46 éves félnél a vizsgáló orvosok semmi eltérést nem találnak. Az elutasítottak 
jegyzékébıl kiderül, hogy a fél már évek óta cukorbajos, mire felkérik ıt, hogy az 
egyik orvos jelenlétében szénhidrát-dús ebédet egyék. A fél jóízően elfogyaszt a 
magával hozott 8 db cukorsüteménybıl 7 és felet, a 2 óra múlva bocsátott vizelet 
cukormentes. Az orvosnak feltőnik, hogy kiskutyája, amely különben él-hal a 
süteménymorzsákért, a rendelıszobában maradt fél süteményt megszagolja, de hozzá 
nem nyúl. Szacharinos, diabetikusok számára készített cukrászsütemény volt. Egy hét 
múlva az orvos által beszerzett sütemény elfogyasztása után a félnél 3 és fél százalék 
cukrot talált a laboratóriumi vizsgálat. Ilyen esetekben tehát mindig az orvos maga 
szerezze be a szükséges ételeket. 

Fıvárosi orvosnál, aki bevallja, hogy egy év elıtt pyelitise volt, a vizsgáló 
orvos nem talál semmit. A társaság kiállítja rendes díjak mellett a kötvényt, amelyet az 
orvos bevált. Nagyobb összegrıl lévén szó, a társaság ennek egy részét viszont 
biztosítani akarja. A viszontbiztosító társaság közli, hogy az orvost egy másik társaság 
pyelitis miatt hat hónapra reponálta és egy laboratóriumi vizeletvizsgálathoz 
ragaszkodik. Ez is teljesen negatív. A viszontbiztosító kifogásolja, hogy a 
laboratóriumi lelet nem bizonyítja, hogy az orvos a laboratórium vezetıjének a 
jelenlétében vizelt és ahhoz ragaszkodik, hogy a felet ugyanazon orvos vizsgálja meg 
teljesen, aki ıt annak idején reponálta. Ez meg is történik. A vizsgáló orvos 
jelenlétében bocsátott vizelet zavaros, a laboratóriumi vizsgálat is pyelitist állapít 
meg: a fél is bevallja, hogy pneumococcuspyelitise van, amely egyelıre minden 
kezeléssel dacol…” 
 

A Magyar Biztosítástudományi Szemle egyik 1934. évi számában olvasható Vajda 
Károlytól a következı: 

 
„…Nem szabad szemet hunyni azon óriási különbség elıtt sem, amely a gyógyító és 
vizsgáló orvos között fennáll. Amíg az orvosában bízó beteg minden elızményt 
pontosan közöl, minden észlelésérıl híven beszámol, panaszait ıszintén feltárja és már 
ezen ıszinteségével is helyes irányba tereli a vizsgálatot, addig a biztosítást kötni 
akaró fél teljesen helytelen mentalitással a vizsgáló orvosban a biztosítótársaság 
megbízottját látja, aki csak ennek érdekeit tartja szem elıtt. Ezen tévhitbıl kiindulva, 
mindent elhallgat, ami az ı nézete szerint a biztosítás megkötését megnehezíthetné 
vagy meghiúsíthatná. Az öröklésre vonatkozó adatokat elferdíti, kiállott betegségeit 



teljesen elhagyja, vagy kedvezıbb színben tünteti fel. Amellett a vizsgáló orvosnak 
aránylag igen rövid idı alatt kell ún. teljes statust felvennie, vagyis a fél minden 
szervét igen alaposan kell megvizsgálnia, mindig arra ügyelve, hogy a fél nem volt 
ıszinte. Azonkívül a vizsgálat kerete évrıl évre bıvül…” 

 
 

Vajda Károly orvos- és mővészettörténeti írásaiból 
 
Nem véletlenül említettük egyik elıadásunknak már a címében Vajda Károlyról, hogy 
„hatalmas mőveltségő”. Hadd bizonyítsuk e megállapításunkat azzal a közleménnyel, amelyet 
két részben, 1926-ban jelentetett meg a „Gyógyászat”-ban William Shakespeare orvosi 
ismereteirıl. (A cikk szövegének alapja az az elıadás, amelyet Buday Kálmán elnöklete alatt 
a Budapesti Királyi Orvosegyesület 1926. évi ülésén tartott.) Elıbb életrajzi adatokat találunk, 
különös tekintettel Stratfordra. Az ifjú a természetben megfigyelhette a jelenségeket, 
tanulmányozhatta az élıvilágot, megismerhette a gyógynövényeket. A legidısebb leánya dr. 
Hall, orvoshoz ment feleségül. Az akkori kor nem becsülte az orvosi hivatást, az Atheni 
Timon-ban Timon mondja: „Az orvosban ne bízzál, óvszere méreg, s többet öl, mint Te 
rabolsz.” 

Az igen gondos elemzés befejezı részét azért emeljük ki, mert Vajda Károly nagy 
mőveltségével ihletett sorokról van szó: 

 
„S ha felmerül a kérdés, miért olyan visszataszítók a legtöbb esetben a modern írók 
elmebajos alakjai, szembeállítva Shakespearenak sok-sok ilyen nemő betegeivel, ennek 
az a magyarázata, hogy Shakespeare nem szakkönyvekbıl és nem 
elmegyógyintézetekben szerezte ez irányú ismereteit, hanem a való életbıl merítette. 
Önkéntelenül Goethe-nek Eckermannal folytatott ez irányú beszélgetése jut eszünkbe. 
Ez megjegyzi, hogy mestere milyen hő természetességgel rajzolta meg munkáiban a 
rendellenes lelkiállapotokat. Goethe erélyesen tiltakozik ama feltevés ellen, mintha 
tébolydai tanulmányokat végzett volna: „megelégedtem azokkal, akik szabadon járnak 
és nem éreztem szükségét, hogy azokat is nézzem, akiket elzártak.” 3 

 
Shakespeare munkáiban igen nagy a száma a nem normálisan gondolkodó embereknek, 

s ez természetes is. Hiszen az összes emberi szenvedélyeket és szenvedéseket senki sem 
festette olyan széles alapon, mint ı. S hogy az ı nagy objectivitásában milyen kicsinyre 
taksálta a teljesen normálisan gondolkodó emberek számát, legalább szőkebb hazájában, 
annak kissé maliciosus bizonyítéka annak a sírásónak a megjegyzése, aki kijelenti, hogy 
Hamletet azért küldték Angliába, mert az ottani környezetben észre sem fogják venni, hogy az 
elméje meghibbant. 

Az bizonyos, hogy a céhbeli psychiater fog egy és más hibát találni Shakespeare 
elmekórformáiban, de a nézı vagy olvasó sokkal nagyobb gyönyörőséget fog lelni drámáiban, 

                                                 
3 Vajda K.: Shakespeare orvosi ismeretei. Elıadás. Budapesti Királyi Orvosegyesület, 1926. február 6. 

Gyógyászat. 1926. No. 66. p. 401. 



mint bármely modern vagy hypermodern drámaírónak mégoly hő és elmekórtani szempontból 
kifogástalanul megrajzolt kórképeiben. 

De hiszen Shakespeare-t nemcsak psychiaterek olvassák, hanem évszázadok óta 
gyönyörködnek mőveiben a szépet szomjúhozó emberek más milliói is és fognak 
gyönyörködni idıtlen idıkig. Ezeknek szemében pedig állani fog az, amit Arany János 
„Vojtina Ars Poeticá”-jában keresetlen egyszerő szavakkal, de annál mélyebb igazsággal 
minden költıi írásmőre nézve örök idıkre mint legfontosabb postulatumot felállított: 

 
„Nem a való hát, annak égi mássa 
Lesz, amitıl függ az ének varázsa.” 

 
A Budapesti Orvosegyesület ülésén, 1940-ben, Vajda Károly Nietzsche életének orvosi 

vonatkozásairól tartott elıadást. Kivonata megjelent az Orvosi Hetilapban, azért is idézzük, 
hogy emlékezzünk kedves szakfolyóiratunk hajdani közlésére: 

 
„40 esztendı elıtt halt meg Nietzsche és az utolsó, 15 évig tartó betegsége körüli viták 
még ma sem jutottak nyugvópontra. Évekig paralysis progressivának tartották, ennek 
azonban ellene szól már a betegségnek szokatlan hosszú tartama is. Majd atypikus 
paralysisre tették a diagnosist, ami azonban nem más, mint contradictio in adjecto. A 
ma már óriási és maholnap át sem tekinthetı Nietzsche-irodalom nemcsak nem 
tisztázta, hanem inkább még bonyolultabbá tette az egész kérdést. Fıleg betegsége 
aetiologiája tekintetében nem jutottak a kutatók egységes álláspontra. Míg Móbius a 
legnagyobb határozottsággal luetikus eredetőnek tartja a betegséget, addig igen nagy 
azoknak a tábora, akik bizonyítottnak tartják, hogy Nietzsche sohasem szenvedett 
syphilisben. Elıadó az öröklési viszonyok alapos mérlegelése után, tisztán a kétségbe 
nem vonható tények alapján igyekszik világosságot deríteni a nagyon is bonyolult 
kérdés lényegére. Szerinte enkephalomalakiáról volt szó, amelynek létrejöttében igen 
fontos szerepe volt az álmatlansággal kapcsolatos chloralhydrat-abususnak, 
nemkülönben a kétségtelen psychopathiás constitutiónak, amely már a legzsengébb 
ifjúkorban migraénes rohamokban nyilvánult, annál is inkább, mert ezek mind 
gyakoriságban, mind intenzitásban folyton fokozódtak. A szokatlanul nagyfokú myopia 
és a velejáró astigmatismus szintén fontos aetiologiai momentumok. Mindezek bıséges 
magyarázatát adják a 45 éves korban jelentkezett agyvérzésnek, amely idı elıtt véget 
vetett a kivételes génie csodálatos alkotásainak.” 4 

 
 

                                                 
4 Vajda K.: Orvosi vonatkozások Nietzsche életében. Elıadás. Budapest Orvosegyesület, 1940. november 22. 

Orv. Hetil. 1940. No. 84. p. 628. 



Orvosegyesületi adatok 
 
Johan Béla szerkesztette az 1925. évi Évkönyvet5, abban Vajda Károly két elıadására 
bukkanhatunk. 1922. november 11-én a neves Hutyra Ferenc elnöklete alatt hangzott el: 
„Orvosi vonatkozások Schopenhauer életében és mőveiben”. Az 1925. február 14-i elıadás: 
„Az Amerikai Életmeghosszabbító Intézet” (megtudjuk azt is, hogy hárman szóltak hozzá). 

A Budapesti Királyi Orvosegyesület Jubiláris Évkönyve6 a „rendes tagok” körében 
tünteti fel Vajda Károlyt, tagságának kezdeti évével és lakcímével: 1894. VIII. Szentkirályi 
utca 25/a. Ugyanezen kötet tájékoztat az 1935. december 21-i ülésrıl: Megemlékezés Tauffer 
Vilmosról. Néhány sora: 
 

„Az emlékbeszéd elhangzása után tartott közgyőlés egyhangúlag elfogadta Vajda 
Károly indítványát, amely szerint az egyesületnek azon tagjai, akik 40 évnél hosszabb 
idın át tagdíjat fizettek, s most rossz anyagi viszonyaik miatt erre nem képesek, a 
tagdíjfizetés alól mentesítessenek.” 

 
 

Vajda Károly írásai az „Egészség”-ben 
 
Orvostörténelmünk jelentıs kiadványa az „Egészség”, amelyet tudományunk óriása, Fodor 
József alapított 1886-ban. 1937-ben immár az 51. évfolyam látott napvilágot. A 2. és a 4. 
számban találtuk Vajda Károly gondosan összeállított tanulmányait a fertızı betegségek ellen 
küzdı, önfeláldozó orvosokról. A szerzı méltatja – többek között – Max Pettenkoffer, Rudolf 
Emmerich, Ilja Iljics Mecsnyikov, Charles Jules Henri Nicolle valóban hısies önkísérleteit.7 

Vajda Károly pályájáról, életmővérıl összefoglaló tanulmányt nem találtunk. Örülnénk, 
ha ilyen elıbukkanna, szívesen várunk ez irányú tájékoztatást. Elızıleg elıadásokban 
kíséreltük meg az értékes életút vázolását8 9 10 Vajda Károly gazdag életmővébıl csak a 
legfontosabbakat lehetett felidézni. Úgy véljük, ennyibıl is minden túlzás nélkül 
megállapíthatjuk, hogy munkássága olyan ismeretanyagot foglal egybe, ami alapjául szolgált 
a késıbbiekben és ma is Halász Géza akadémikus által elindított, szakmailag mindig nagyon 
igényes hazai életbiztosítási orvostani és orvos-szakértıi tevékenységünknek. 

Megjegyzés: Már említettük Vajda Károly dr. egészségügyi fıtanácsos lakcímét 
(Budapest, VIII. kerület, Szentkirályi utca 25/a). A helyszínre látogatva megállapíthattuk, 
hogy állami hivatal zárt épülete lett a korábbi lakóépületbıl és úgy látszik kívülrıl, hogy nem 

                                                 
5 Johan B. (szerk.): A Budapesti Királyi Orvosegyesület 1925. évi Évkönyve. Budapest, 1925. No. 62. p. 81. 
6 Salacz P. (szerk.): A Budapesti Királyi Orvosegyesület Jubiláris Évkönyve, 1837–1937. Budapest, 1938. No. 32. 

p. 308. 
7 Vajda K.: Orvosok önfeláldozó küzdelme fertızı betegségek ellen. Egészség. 1937. 51. évf. No. 34. p. 78. 
8 Horváth I.: Dr. Vajda Károly, a hazai modern életbiztosítási orvostan megalapítója. Elıadás, Magyar 

Életbiztosítási Orvostani Társaság és Magyar Gerontológiai Társaság Dr. Vajda Károly Emlékülése. 
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9 Horváth I., Vértes L.: Vajda Károly, a hazai modern életbiztosítási orvostan megalapítója. Elıadás. Magyar 
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10 Vértes L.: Adatok dr. Vajda Károlyról. Elıadás. Magyar Életbiztosítási Orvostani Társaság és Magyar 
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a legjobb mőszaki állapotban van. Javasoljuk és kérjük azonban emléktábla elhelyezését a 
jeles tudós, szaktekintély tiszteletére. 
 


