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Ritka kivétel a tanszékek történetében, hogy a leg
első professzor állítja legmagasabbra a mércét, 
mint kontinensünk két legkorábban felállított köz
egészségtani intézeténél, Münchenben Max Petten-
kofer és fővárosunkban Fodor József. A konvenció 
kötelez elve alapján elképzelhető az utódok hely
zete, nálunk Liebermann Leó tanáré vagy Rigler 
Gusztávé, aki kolozsvári, majd szegedi kitérővel 
került a csodált mester örökébe. 

Rigler Gusztáv, Fodor József legkedvesebb 
tanítványa, 1868. november 4-én született az Esz
tergom megyei Dunamocs községben, ahol apja 
káptalani gazdatiszt volt. Édesanyja nagyenyedi 
Losteiner Erzsébet, Losteiner Károlynak, a széki 
Telekiek udvari orvosának a húga. Édesapja korán 
meghalt, anyja újra férjhez ment, az eszes fiú pe
dig az esztergomi Bencés Főgimnáziumba került, s 
anyakönyvi adatai szerint kitűnő tanulónak bizo
nyult. Szerette szülőföldjét, ezért vett később a 
Dunamocs községgel szemben fekvő Süttőn családi 
házat. Ide járt haza, itt lakott évtizedekig fia, Rig
ler László megyei főhigiénikus, aki büszkén muto
gatta a família „ócskaságait", így nagyapja 48-as 
tiszti csákóját, a könyvtárat, apja dolgozószobáját, 
Pannónia egészségügyi leleteit. 

Maturátus után Rigler Gusztáv követve nagy
bátyja példáját, a fővárosi orvosi karra iratkozott. 
Az 189l/92-es tanév befejezése után kapott nemesi 
kutyabőrnél értékesebb diplomát, s a tífuszbaci-
lusnak a vizeletben való magatartását vizsgáló díj
nyertes dolgozatával rögtön felhívta magára a fi
gyelmet. Elsősorban Fodor Józsefét, korának egyik 
legjobb szemű tudósáét, akit HL Lechevalier pro
fesszor, a Waksman-intézet vezetője, A mikrobio
lógia három évszázada c. könyvében az immunitás
tan úttörőjeként említ. Rigler Gusztáv rövidesen 
Európa második közegészségtani intézetének első 
tanársegéde. 1894-ben már megírta Az egészségtani 
vizsgálatok módszerei című, közel 400 oldalnyi mű
vét, amely átfogó jellegében és áttekinthetőségében 
ma is példaszerű. Igényes könyv az igénytelen ha

zai higiénés viszonyok között, didaktikai bravúrral 
készült az „orvosok, orvosnövendékek, gyógyszeré
szek, tiszti- és iskola-orvosok számára kéziköny
vül". Ez a Fodor-iskola első nagyszabású összefog
laló szakirodalmi teljesítménye, amelyre az ösz
tönző mester is büszke lehetett. A fizikai, kémiai és 
bakteriológiai vizsgálatokat nagyrészt ő maga is 
elvégezte és szembesítette a külföldi tapasztalatok
kal. Lexikális ismereteinél csak a találékonysága 
bámulatosabb, hiszen a levegő, a víz és a talaj vizs
gálataihoz ritkán rendelkezett pettenkoferi appa
rátussal. 

Az alábbiakban egyrészt a könyvéből, másrészt 
egyik tanulmányából idézünk szó szerinti részletet. 
A vérsavó táptalaj készítésekor „az eltartásnál fi
gyelembe kell venni, hogy a condensátiós víz a 
kémcsövet elzáró gyapotdugót is lassan nyirkossá 
s így azt néhány a levegőből lehulló penészgomba 
tenyésztésére alkalmassá teszi, melyek fonálalak
ban átburjánzanak rajta. Ezen fonalak a dugó 
belső határán ismét levegőre jutva, spórákat ter
melnek; ezek lehullanak a vérsavóra, s azon szapo
rodván, használhatatlanná teszik". Továbbá a Ma-
thematikai és Természettudományi Értesítő 1896. 
évi kötetében a Duna vizét vizsgálva idéz egy né
met kutatót (Rosenberg), akinek „érdekes azon ta
pasztalata is, hogy a város alatt vett vízpróbákban 
sok volt az erjesztő és penészgomba, míg a város 
fölött vett próbákban, amelyekben a coccusok ad
ták a túlnyomó számot, azok hiányoztak". Vajon 
Rigler, miként később Fleming, ha feltette volna a 
miért kérdést, nem bukkant volna-e korábban a 
penicillin nyomára — esetleg Budapesten? Utópisz
tikus feltételezés, de a megfigyelés kétségtelenül 
tartalmazta az antibiotikus hatás felismerésének 
reális lehetőségét. Persze, hasonló analógiákat kínál 
az orvostörténet, ilyen közelit azonban ritkán. A 
félreértés elkerülése végett nem akarjuk derék hi
giénikusunkat a nagy Fleming előfutárává eről
tetni, inkább azon képedünk el, milyen közel jár
hat néha tudós egy nagy horderejű felfedezéshez. 
Csak az utolsó kérdést nem teszi fel. 

Egyébként a Duna vizét vizsgálva megállapí
totta, hogy a középtől a bal part felé közeledve a 
víz egyre szenny ezettebb és csak 12 km-re a város 
alatt éri el az óbudai hajógyár fölötti tisztaságot, 
noha a csatornák tartalmát már ülepítve juttatják 
a folyamba. Analizálta a temesvári mosniczai pró-
bakutak vizét, eredményeit az Orvosi Hetilap 
1897-es évfolyamában tette közzé, majd a követ
kező évben A typhus-bacillus vándorlása a talajban 
c. dolgozata jelent meg, volt sajnos módja a vizs
gálatokra. Részese Fodor József korai immunoló
giai kísérleteinek, bizonyítéka a közösen írt Das 
Blut mit Typhusbacülen inficierter Thiere c. dol
gozatuk, amely a Math. und Naturw. Berichte aus 
Ungarn 1898. évi kötetében jelezte külföld felé is a 
jelentős eredményeiket. Ugyanakkor „az egészség
tani vizsgálatok módszerei" tárgykörből magán
tanárrá habilitálták. A 30. életévében levő tudós
nak mindenki nagy jövőt jósolt. Akkor már a sú
lyos visszérgyulladással betegeskedő Fodor utódát 
sejtik benne, ám 1896-ban Rózsahegyi Aladár halá
lával megüresedett a kolozsvári közegészségügyi 
tanszék (három évig helyettes látta el), meghívták 



és nem tudott nemet mondani. Nem szólva arról, 
hogy a második egyetem első embere üresedéskor 
hamarabb megkapja a fővárosi tanszéket mint az 
első egyetem második embere. Hőgyestől Bókay 
Árpádig elég példát látott rá. Hogy mennyire így 
volt, bizonyítják az elkövetkező évek. Mielőtt 1899-
ben elfoglalta a kolozsvári tanszéket, tanulmányi 
u ta t te t t Ausztria—Svájc—Itália—Németország— 
Hollandia—Belgium—Anglia nevesebb intézetei
ben. Sajnos 1901 tavaszán meghalt Fodor József, 
s mindjárt szóba került az utódlás kérdése. A kari 
tanács bölcsen döntött, nem hívta fel rögtön Rigler 
Gusztávot, aki Kolozsvárt jóformán meg sem mele
gedett, hanem a ki tűnő Liebermann Leóra esett a 
választás, noha Rigler is beadta pályázatát . Nemes 
gondolkozását bizonyítja, hogy egyáltalán nem sér
tődött meg, de figyelmét eztán már inkább az ok
tatás és a gyakorlat kötötték le. A Fodor alapította 
Egészség c. folyóirat 1902. évfolyamában jelent meg 
szép emlékbeszéde, melyet az Országos Közegész
ségügyi Egyesület rendkívüli közgyűlésén mondott 
el. Egyben megmagyarázza, miért nincs Fodornak 
nagyobb iskolája. Azért, mert szűk intézetében 
egyszerre csak két embernek volt helye, így alig
ha lehetet t ideje népes iskolát nevelni. Nem be
szélve arról, hogy anyagilag sem volt vonzó a köz
egészségügyi pálya. A magyar orvosok és termé
szetvizsgálók XXXII. vándorgyűlése 1903-ban Ko
lozsvárt ülésezett, ezen az összejövetelen Filep 
Gyula tanársegédjével közösen tar to t tak előadást 
A gáz izzótestekkel való világítás hygienes értéké
ről, ugyanis azonos fénymennyiség mellett sokkal 
kevesebb gázt fogyaszt mint a lepkeláng, vagy az 
Argand-égő. A 14 vizsgált izzótest között a buda
pesti gyár tmányú Auer-féle jól megállta a helyét. 
A szép kiadású tudományos emlékkönyvben Rig
ler professzor ismerteti a kolozsvári közegészség
tani intézet múlt ját és jelenét, kiemelve Rózsahegyi 
Aladár hervadhata t lan érdemeit mind az intézet, 
mind a város csatornázásának megépítésében. Fo
dor ha tásának emlékére vizsgálatokat végzett a vér 
lúgosságának ingadozását illetően. Megállapította, 
hogy 1. A vizsgált baktér ium-mérgek a vér és a 
vérsavó lúgosságára úgy hatnak, mint a baktér iu
mok. 2. Kivétel nélkül valamennyi baktér ium-
töxin csökkenti a lúgosságot. 3. Ha a mérgezés ha
lálos, a csökkenés folytonos és nagyfokú a halálig, 
ha ellenben az állat kiállja, a kezdeti csökkenést 
emelkedés követi. Ugyanakkor figyelte az ant i-
toxinok hatását (különösen a diftéria és a lépfene 
antitoxinét), amelyek viszont emelik a vérsavó lú
gosságát, az emelkedés nem párhuzamos a befecs
kendezett anyag mennyiségével, az emelkedés 
gyors, de nem tartós. Élő emberből vet t vérben 
hasonló a helyzet, amelynek érdekességet tulajdo
nít, elsősorban elméleti szempontból. Purjesz Zsig
mond professzor negyedszázados tanár i működése 
alkalmából kiadott (1906) kötetben az Ideg- és el
mebetegségek vérének és vérsavójának lúgossága 
c. dolgozata jelent meg. Egészségesek vérét és vér
savóját összehasonlította a Dementia praecoxban, 
Dementia paralytica progresszivában és Epilepsiá-
ban szenvedőkével, s azt találta, hogy a betegeké 
ál talában 50%-kal csökken, a betegség előrehala
dásával még inkább. 

Igazi nagy vállalkozása a kétkötetes Közegész
ségtan és a fertőző betegségek, az első magyar köz
egészségtani tankönyv. Kiadóra nem lelt, így a sa
já t költségén jelent meg 1910-ben. Szép történeti 
bevezető után szomorú demográfiai helyzetünket 
ismerteti. Kilenc ország statisztikai adatai t össze
hasonlítva halálozási arányszámban csak a cári 
Oroszország előz meg bennünket , amelynek első
sorban közegészségügyi okai vannak. A csecsemő
halandóság meghaladja a 31%-ot, „elszomorító vi
lágot vetnek ezek a számok a gyermekápolás elma
radottságára a külföldiekkel szemben" — állapítja 
meg aggódó tárgyilagossággal. A több mint 1000 
oldalas két kötetet nehéz lenne röviden ismertetni. 
Tény viszont, hogy orvosgenerációk, higiénikusok, 
tisztiorvosok tanul ták belőle a prevenciót, baj ese
tén a hazai viszonyoknak legjobban megfelelő meg
oldást, nem utolsósorban az 1876. XIV. törvény
cikket a közegészségügy rendezéséről, amelynek 
paragrafusai segítenek eligazodni a szükséges és 
lehetséges teendők közepette. 1911-ben a Magyar 
Földrajzi Társaság Balaton-Bizottsága a Balaton 
hidrográfiájának megírásával Cholnoky Jenőt bízta 
meg, a függeléket hozzá Adatok a balatonparti ta
lajvizek ismeretéhez címmel Rigler Gusztáv készí
tette. A déli par ton: Szemes, Lelle, Boglár, Fonyód, 
Máriatelep, Balatonkeresztúr, Balatonberény és 
Balatonszentgyörgy, az északin: Badacsony, Bada
csonytomaj, Kisőrs, Révfülöp, Szepezd és Zánka 
községekben 109 kút vizét vizsgálta meg. Az északi 
parton a talajvíz mészsókban gazdag, azaz kemény, 
míg a déli par ton kevés a mész- és magnéziumsók 
mennyisége. A vizek elemzésében nagy rutinja ér
vényesült, hiszen már 1903-ban elkészítette mun
katársaival Erdély nevezetesebb fürdőinek a köny
vét. Szintén 1911-ben jelent meg já rvány történeti 
tanulmánya a koleráról, pontos címe: A magyar 
orvosok véleménye és gyógyításmódja az 1831.-i 
(első) cholera alkalmával. Nem mulasztja el k ihang
súlyozni a Galíciába hivatalosan kiküldött Köst-
ler dr. és Lenhossék Mihály Ignác protomedicus 
véleménykülönbségét a kolera természetét illetően. 
Az udvartól Köstler jelentése alapján a Helytar tó
tanács leiratot kapott, amely szerint a „cholera nem 
contagiosa", Lenhossék viszont contagiosusnak tar t 
ja, s ezek szerint intézkedett. A bécsi és a pesti 
orvosi kar között a kolera ürügyén valóságos harc 
tört ki, méginkább a kezelés megítélésében. Ügy 
tűnik, részünkről inkább rejtet t sérelmek fakad
nak fel, hiszen a Lembergbe küldöt t magyar orvos, 
Cziegler dr. ugyanúgy eret vág mint Leo dr. oszt
rák katonaorvos, leghangosabbak a homeopathák, 
közöttük viszont nincs osztrák—magyar ellentét, 
Rigler koleratörténete alapmunka, az Orvosi Heti
lap 191 l-es évfolyama is leközölte. Ez az esztendő 
igen eseménydús, két fontos dolgozata mellett ta
nulmányi u ta t te t t a közegészségügyileg fejlett 
Németországban és Dániában. Az első világháború 
kitörésének évében az Erdélyi Múzeum-Egyesület 
orvostudományi szakosztályának ülésén szomorú 
időszerűségnek tar tot ta ismét a koleráról beszélni, 
majd 1917-ben a kanyaróról , történeti bevezetővel. 
A legnehezebb időkben választották dékánná (1914 
—1915), igaz, ezt a funkciót már az 1907—1908-as 
tanévben is betöltötte, 1917—1918-ban az egyetem 



rektora. Amikor 1920-ban az egyetem költözni 
kényszerült, Rigler professzor nehezen hagyta ott 
a szívéhez nőtt várost. 1921-ben hollandiai tanul
mányút ra ment, ugyanebben az esztendőben az 
egyetemmel Szegedre költözött, ahol egy év múlva 
megjelent a Közegészségtan és járványtan rövid 
tankönyve, később újabb két kiadásban. Tudomá
nyos tisztségeinek a felsorolását mellőzzük. Szinte 
nem volt olyan közegészségügyi vagy közegészség
üggyel kapcsolatos országos intézmény, amelynek 
ne lett volna vezetőségi tagja. Szegeden szépen 
ünnepelték meg tanársága negyedszázados évfor
dulóját, imponáló kötet, színvonalas dolgozatok 
jelzik a megbecsülést. Magyarország 1878—1920 
közötti járványstat iszt ikáját 17 kötetben adta ki, 
mindvégig lelkes szervezője volt a tisztiorvosi tan
folyamoknak, a szegedi diák-menzának és interná-
tusnak. 

1926. július 20-án elhunyt Liebermann Leó, s a 
fakultás a tanszék betöltésére Fodor kipróbált ta
nítványát, Rigler Gusztávot akar ta meghívni, a 
miniszter azonban pályázat kiírását rendelte el. A 
fővárosi kar ezúttal is őt jelölte az első helyre, így 
végre világhírű mesterének a katedrájára kerülhe
tett . ,,Fogyó ereje növekvő lázában" bővíti a köz
egészségtani intézetet, újjászervezi az iskolaorvosi 
tanfolyamot, fejleszti a Collegium Medicum inter-
nátusát , a szegény hallgatóknak segélyt szerez, 
szünidőben kirándulni viszi őket a Balatonra, mun
katársai mellé beosztva, hogy közben a tókörnyéki 
forrásokat, ku taka t közegészségügyileg megvizsgál
ják, s kedvet kapjanak a higiénikus hivatáshoz. 
Andriska Viktor adjunktus szerint 1930 nyarán 
már járásképtelen, hordszéken viteti magát az is
kolaorvosi tanfolyamra. Agonizálva is vizsgáztatott, 
míg augusztus 20-án örökre el nem csendesült. 62 
esztendős volt, még megérhet te volna Flemingék 
felfedezésének világsikerét. Bizonyára csodálkozott 
volna, mi mellett ment el észrevétlenül. Ha a nek
rológok pátoszát hagyjuk elpárologni, egy markáns 
higiénikus marad vissza. Fodor u tán az egyik leg
különb, fél század távlatából ítélve. 

Szállási Árpád dr. 
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