
Havas Adolf 
Alig rajzolódtak ki a bőr- és nemi gyógyászat első 
nagy hazai iskolájának körvonalai, máris külön
böző gondokkal kellett szembenézni. Először a tan
székhiánnyal. A helyzet általában fordított szokott 
lenni, katedra (élén rátermett irányítóval) nevel is
kolát és nem az összeverbuválódott iskola kénysze
rít ki tanszéket. Pesten az utóbbi történt. Még élt 
a harcedzett veterán Poór Imre és tanári szinten 
már felsorakoztak: Schwimmer Ernő, Marsckalkó 
Tamás, Róna Sámuel, Török Lajos, a tanszék vi
szont nagyon-nagyon szerény körülmények között 
csak 1892-ben kapott közel teljes jogú oktatási ran
got. A felsorolt listához tartozott egyenrangú társ
ként Havas Adolf kórházi főorvos. E névsor jelen
tette a másik (kellemes) gondját a gyógyító kis-
szakmának, amelyből korábban külföldre olyan 
nagy nevek kerültek, mint Gruby Dávid, Kaposi 
Mór és Sigmund Károly. A közös parancsoló szük
ségszerűség természetesen a dermato-venerológiai 
betegségek hihetetlen mértékű elterjedése volt. 

Havas 1854-ben született a Veszprém megyei 
Szentgálon. Eredetileg Hamburger volt, a zsidó 
szülők abban az időben még adtak Adolf nevet a 
gyermekeiknek. Középiskoláit már a budapesti 
katolikus főgimnáziumban végezte. A medicina 
stúdiumait a kor (lassan kivesző) szokása szerint 
felváltva Bécsben és Budapesten végezte, minden
esetre orvosdoktori diplomát hovatartozási állás
foglalásként 1880-ban a pesti fakultáson szerzett. 

A patomorfológiai szemlélet kiteljesedésekor 
természetes, hogy a leendő klinikus előtanulmá
nyokat a kórbonctani intézetben végez. Nevét 
1881-ben rövidítette magyarosra, 1882-ben Schor-
dann-féle ösztöndíjjal Párizsban tett tanulmányi 
utat. A Hebra—Kaposi—Sigmund nevével fémjel
zett bécsi bőrgyógyászati iskola ekkor már egyre 
kevésbé állja a versenyt a párizsi Hőpital St. Louis 
világhíres gárdájával (Broqu, Besnier, Bazin, Da~ 
rier), Havas tehát a legjobb helyre került, de 



nála ez nem jelentett sem elfogultságot, sem 
kizárólagosságot (ahogy pl. a két Poórnál) a bé
csiekkel szemben. Sőt a koordinációs viták híve 
volt, szinte provokálva a tanulságos disputákat. 
Például a Kaposi által leírt lichen ruber acumina-
tus a párizsi Devergie szerint azonos a pityriasis 
rubra pilaris kórképével, s egy általa bemutatott 
eset alkalmával 1890-ben a budapesti Orvos Egye
sület ülésén összecsaptak a nézetek. Róna Sámuel 
Devergie, Schwimmer Ernő a Kaposi álláspontját 
képviselte. A Berlinben tartott X. nemzetközi 
kongresszuson Havas a témát újra ,,bedobta", ez
úttal nehezebb módon, de jobban felkészülve. 
Ugyanis a két kórkép közötti átmenetet mutatott 
be, Pertik szövettani feldolgozásával. A vitában 
részt vettek: Zeisler, Jadassohn, Róna, a kérdés az 
1972-ben kiadott Akadémiai Orvosi Lexikon sze
rint ma sem eldöntött. A diszkusszió részletesebben 
Poór Ferenc dermatológiatörténetében olvasható. 

Havas kezdetben foglalkozott Kaposi tapaszta
latai nyomán a naphthol és jodoform gyógyítási 
felhasználásával. Disznózsírban oldott 15%-os 
naphthol kenőccsel kitűnő eredményeket ért el a 
rüh, 5%-os borszeszes oldatával a herpes tonsurans 
maculosus, pyrogallus-savval vegyítve a pikkely
sömör kezelésében. Kapó silói eltérően nem észlelt 
viszont kedvező hatást a lupus erythematosus né
hány esetében. Ellenben a glycerines jodoform több 
alkalommal kedvező effektust fejtett ki. Tapaszta
latait az Orvosi Hetilapban közölte. 

Havast 1884-ben a bőr- és bujakórtan tárgy
köréből magántanárrá habilitálták, s a budapesti 
általános poliklinika bőr- és bujakórtani osztályá
nak rendelő orvosa lett. Főleg a szifilisz megelő
zése és a prostitúció kérdése foglalkoztatta sokat. 
Figyelemre méltó egy korai dolgozatának a címe: 
A venerikus betegségek prophylaxisa munkások 
között, továbbá A prostitutio reformja Budapesten 
és az országban, az Orvosi Hetilap közegészségügyi 
mellékletének millenniumi számában (nem ünnep
rontásként) szintén ezzel a súlyos problémával fog
lalkozott. 

Schwimmer tanár halála (1898) után az élgár
dában átcsoportosítások történtek. A terméke
nyebb-tekintélyesebb Róna Sámuel került a Szent 
István Kórház IX. számú bőr- és nemibeteg osztá
lyának az élére, az ő helyére (a Rókus V. osztálya) 
Havas Adolf, a Havas Adolf posztjára pedig Török 
Lajos pályázhatott. Az ágyak száma ekkor (1. Hol-
lán Henrik: A Rókus Kórház története, Budapest, 
1867) 144 volt. Közben a c. rk. tanári rangot is ki
érdemelte. 

Szívesen foglalkozott a fizikális gyógymódok
kal a dermatoterápiában. Már a kir. Orvosegyesü
let bőrgyógyászati szakosztályának 1905-beli ülésén 
tartott égy referátumot a methyl-aethyl-chlorid ke
verék fagyasztva gyógyító hatásáról az egyes bőr
megbetegedésekben. Az Orvosi Hetilap 1909. évfo
lyamában közli A szénsavhó-kezelés c. dolgozatát, 
amelyet Zeisler — Chicagóból a XVI. nemzetközi 
orvoskongresszusra fővárosunkba látogatott — pro
fesszor ajánlatára alkalmazott naevus pigmentosus, 
naevus spilus verrucosus, epithelioma nasi, lupus 
erythematosus, leukoma buccae et linguae, telean-

giektáziás hegek, ekzema, psoriasis vulgáris, lichen 
kezelésére. Szerinte a —70 fokos hőmérsékletű 
anyag csalánkiütésszerű vizenyős kiemelkedést 
okoz, alá először sárga, később sanguinolens savó 
gyűlik, a maximumot a 3—4. napon éri el, később 
egy-két héten belül pörkszerűen leválik, a helyén 
sima heg marad vissza. 

Amikor már Nékám professzor kezében volt a 
magyar dermato-venerológia irányítása, a többnyi
re csoportosan írott kiadványokban Havas főorvos 
mindig kapott feladatot egy-egy fejezet megírá
sára. 1910-ben elhunyt a nálánál fiatalabb szakmai 
vitapartner, de emberként jó barát Róna Sámuel. 
A Hetilapban ráhárult a végbúcsúztatás szomorú 
kötelessége. Mint a ranglétrán az elhunytat követő, 
megörökölte a Szent István Kórház IX. sz. osztá
lyát. Háború alatt rangidősként ő volt a „civil" 
dermato-venerológia irányítója. Nékám I. oszt. 
honvéd főtörzsorvos volt (1. Grósz Emil: Orvosi 
fakultás a háborús években), a fiatalabbak vala
mennyien katonák. * 

A Nékám szerkesztette 1917-es A nemi beteg-
ségek gyógykezelése c. kötetben Havas írt nagy
szerű kis összefoglalót az állati élősdiekről: rüh, 
tetvek stb. Érthető, hiszen a fiatal Guszman és 
Poór Ferenc már a venerológiai kérdésekben (leg
alábbis a legújabb elméleti eredményeket illetően) 
már tájékozottabbak voltak. Viszont az ugyancsak 
Nékám által összeállított A nemibajok leküzdésé
nek irányítása című vaskos kötetben már a gya
korlati tapasztalatait igénybe vették. A nemi bete
gek kötelező gyógykezeltetésének kérdéséről szóló 
fejezetben Nékám, Flesch Nándor és Török Lajos 
mellett ír e nagyon kényes-lényeges kérdésekről. 
Különösen a szociális részét, a betegpénztár szere
pét, a díjtalan kezelést, a táppénzt, de mindenek
előtt a felvilágosítás fontosságát, az utógondozás 
elengedhetetlen voltát hangsúlyozta. Elriasztó ada
tokat közölt a házaknál alkalmazott cselédek szifi
liszes számarányáról. Az általa megvizsgáltak 41,5 
százaléka volt fertőzött. Török Lajos ellenstatiszti
kája szerint a cselédeket tartó családok férfitagjai 
csak elenyészően csekély mértékben fertőződnek 
meg alkalmazottjaiktól, ami arra utal, hogy a cse
lédek nagy része ,,keresetkiegészítésképpen" titkos 
prostitúciót folytat. Bármit mutatnak is pro és 
kontra a kimutatások, abban egyetértenek, hogy a 
kezelést titkosan, határozottan, s legfőképpen in
gyenesen kell végezni. 

Ez a kötet már posztumusz jelent meg 1918-
ban. Ugyanis 1917-ben Schachter Miksa és Herczel 
Manó után december 5-én ő is elköltözött az ár
nyak birodalmába. Az Orvosi Hetilapban Guszman 
József búcsúztatta: „Mintaképe volt a jó orvosnak. 
Nagy tudása egyesült tapasztalásával, kitűnő em
berismeretével s kedves modorával. .. Nem hiszem, 
hogy egyetlen ellensége lett volna" — írta róla a 
kitűnő szifilidológus. 

Hatvan éve halott, de nevével a régi kiadvá
nyokban gyakran találkozunk. Olyan korban élt, 
amikor még egy Török Lajosnak sem jutott ka
tedra, aki pedig külföldi tankönyveknek volt fel
kért fejezetszerzője. 

Szállási Árpád 


