
Egy kiváló epidemiológus 
a múlt századból 

Méltán lehetünk büszkék rá, hogy kontinensün
kön, sőt a világon a második önálló közegészség
tani tanszéket Budapesten állították fel. A mün
cheni Pettenkofer Intézetet illeti a prioritás. Hi
giénét az Államorvostan keretében Orvosi rendé
szet néven már 1793 óta oktatták fővárosunk 
egyetemén, az első tanára Schraud Ferenc volt, az 
utolsó 1845—1874 között Rupp János, a nagy pes
ti orvostanár-nemzedék igen középszerű tagja. 
Óriási minőségbeli változást jelentett, amikor a 
nagy szervező, Markusovszky szorgalmazása foly
tán Fodor József került a függetlenített közegész
ségtani katedra élére. 

A hosszú Rupp-korszak igazi epidemiológus-
higiénikus főorvosa Halász Géza (néhol Gejza, 
Gortvaynál Geyza) volt, akiről érdemei szerint il
lik megemlékeznünk halálának 90. évfordulóján. 

A Pest megyei Alsó-Dabason született 1816-
ban. Középiskoláit a Kiskunságban (Kunszentmik
lós, Kecskemét) végezte, majd a pesti orvosi kar
ra iratkozott. A kor szokása szerint pár tekintély
szerző szemesztert Bécsben hallgatott, ahol bizo
nyára nagy hatással volt rá a fizikális diagnosz
tika élő klasszikusa, J. Skoda. Halász Géza disz-
szertációjának a címe: „Orvostudori értekezés a 
kopogtatás és hallgatódzásról" (Pest, 1841), tehát 
két esztendővel a híres „Abhandlung über Per-
kussion und Auskultation" megjelenése után egy 
végzős magyar medikus a legkorszerűbb módsze
rekkel startolt a klinikum felé. 

Érdekes, hogy ez a diszertációja szerint szü
letett gyakorló orvos eleve milyen preventív szem
léletű volt, s mennyire pedagógus vénájú. Az Or
vosi Tár hasábjain az „orvosok kiképzésére ren
deltetett koródákról" írt figyelmet érdemlő cik
ket, majd úgyszólván állandóan szereplő az orvos
doktori oklevelének a megszerzési évében megala
kult Magyar Orvosok és Természetvizsgálók Mun
kálatai nevet viselő évenkénti gyűléseken. Érdek
lődése egyre inkább fertőző betegségek felé irá
nyult, mert ahogy a későbbi alapvető monográ
fiájában írta: „az orvosi tudomány legnagyobb 
kérdőjele a járvány". 

A negyvenes évek elején Pesten gyakorló or
vos. Már a negyedik nagygyűlésen a nagy tekinté
lyű Sauer Ignácz egyetemi tanár elnök mellé köz
felkiáltásai őt választották jegyzőnek, a hatodik 
(Pécs) összejövetelen pedig az eddigi gyűlések tör
ténetét ismertette. Okos okfejtése szerint a termé
szettudományok ilyetén való felkarolása egy meg
késett reformkort jelent, hiszen eddig elsősorban 
a politikáról és az irodalomról volt szó. Bene, Bu
gát, Flór, Jedlik, a két Kubinyi, Petényi Salamon, 
Wachtel Dávid nevei fémjelzik a szakmai színvo
nalat, s gyakorolnak vonzó hatást az összejöve
telekre. 

Állandóan visszatérő kérdés volt a krónikus 
kórházhiány. Az 1846/47-es esztendőben kiütéses 
tífuszjárvány lépett fel az egyre zsúfoltabb Pes
ten, a Rókus és fiókkórházai nem győzték befo-
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gadni a betegeket. Ekkor a közeli Bodzafa utcá
ban újabb 30 ágyas osztályt rendeztek be, a főor
vosa Halász Géza lett. Flór igazgató meg volt elé
gedve a meglehetősen mostoha körülmények kö
zött végzett gyógyító munkájával. 

A szabadságharc idején Halász politikailag 
passzív magatartást tanúsított, a tanszabadság és 
az egyetemi önállóság ügyben eltért a véleménye 
a vezető tanárokétól, ez (is) lehetett az oka a visz-
szahúzódásának. Egyik nevezetessége, hogy 1853-
ban Semmelweis Ignác mellett ő volt a Rókus má
sik fizetéstelen tiszteletbeli főorvosa (1. Tormay: 
Med. Topographie der Stadt Pes t . . . ) . Marku
sovszky köre 1857-ben megindította az Orvosi He
tilapot, ugyanebben az évben alakult meg az Első 
Magyar Általános Biztosító Társaság, amelynek 
1860-tól Halász Géza volt az első főorvosa. A Ma
gyar Tudományos Akadémia 1864-ben levelező 
tagjává választotta, székfoglaló előadásának cí
me : „Az életbiztosítás tudományos, különösen or
vosi szempontból",, teljes szövegét a Gyógyászat 
közölte le 1865-ben. Erősen történeti érdeklődésű 
egyéniség volt, Balassa Jánosról, de különösen Pó-
lya Józsefről 6 írta a legalaposabb méltatást, Kos
suth édesapjának Alsó-Dabason történt síremlék
leleplezésekor őt kérték fel a díszbeszéd megtar
tására. 

Gyakorló orvos, kerületi főorvos, biztosítási 
főorvos egy személyben, valamennyi időigényes, 
egész embert kívánó. Amikor Pest, Buda és 
Óbuda 1873-ban egyesült, elegendő erőt már nem 
érezve magában, önként nyugdíjba ment. A so-



kat idézett Magyar Orvosok és Természetvizsgálók 
nagygyűléseinek száma közel negyven. A légim-
ponálóbb összejövetel a megjelent kötetekbőr ítél
ve, talán az 1879-es budapesti volt. Szerkesztői: 
Gerlóczy Gyula és Dulácska Géza, A könyvekhez 
általában alkalmi kiadványokat mellékeltek. Ilyen 
pl. a XXI. vándorgyűléshez adott Orvos-Gyógy
szerészeti Műszótár, írta Barts József, Batizfalvy 
Samu-díjas munka. Gerlóczy és Dulácska az 
amúgy is vaskos öszefoglalóhoz egy háromkötetes 
nagyszabású művet készítettek, a címe: Budapest 
és Környéke Természetrajzi, Orvosi és Közműve
lődési Leírása, a járványtant fejezetét Halász Gé
za nyugdíjas főorvos írta. Külön kötetben is meg
jelent „A Budapesten uralgott Járványos Beteg
ségek Történelme, Különös Tekintettel a Chole-
rára". 

Tulajdonképpen ez a főműve. Az előszóból 
megtudjuk, hogy közvetlen nyugdíjba vonulása 
előtt, az 1872/73-as kolera járványos esztendőkben 
ő vezette a fővárosi tiszti főorvosi hivatalt. Inten
ciói alapján a közegészségi állandó bizottság ja
vaslatba hozta, „miszerint a betegedési esetek el
készített mintaíven, úgy mint a choleránál, beje
lentessenek". Ebben az időben vívta heves küz
delmét a járványok kialakulását illetően egyrészt 
a nagy tekintélyű Pettenkofer talajvíz ingadozási, 
talajlég áramlati, másrészt Naegeli csírasejtes, az
az bakteriológiai elmélete. Halász Géza az utóbbi 
mellett foglalt állást. Leírta, hogy „ezen apró élő
szervezetek, bacteriumok okozzák a fertőző kórok 
létrejöttét", azonban a folyamat még tisztázásra 
vár. Halász főleg Haeser műveire támaszkodva ad 
egy általános járvány történetet. Érdekes egybe
vágó véletlen, hogy miként Benedek István kor
társunk, ő is kétségbe vonja a kínaiak és a ja
pánok több ezer éves himlőtörténetét. Legalábbis 
a szokásos mindent ismerő tálalásban. 

A kiegyezés évében Pesten fellépő himlő jár
ványt főleg Rózsay József adatai alapján ismer
teti. Ekkor még nem volt kötelező a vakcináció, 
Halász Géza a meggyőzés és a morális presszió hí
ve, az iskolai felvilágosításé, akár a lelkipászto
rok által is. Az oltásról és újraoltásról bizonyít
ványt kell adni az orvosnak. A roncsoló toroklo
bot ismertetve, a Bibliától Brettonneau vizsgála
tain keresztül Bókai professzor statisztikai kimu
tatásaiig halad. Érdekes, hogy míg az angolok 
croup és a diphteritis között oki különbséget tesz
nek, addig a franciák szerint a hártyás croup 
mindig diphteritikus eredetű, Halász itt" is az utób
bi, helyes álláspontra helyezkedik. Bókai külön
választja a croup és a diphteria mortalitását, a 
kettő között nem szignifikáns 3%-os különbség 
van a diphteria javára. Nemek szerint a fiúgyer
mekeknél magasabb, kor szerint az idősebbeknél. 

Ami a tífuszt illeti, sokan még Griesinger 
után sem akarják elismerni a tífusz abdominális 
és a tífusz exantematikus különálló voltát. Igaz, 
ez kimondottan kórbonctani elkülönítés volt, Flór 
és Halász főorvosok azonban meggyőzőnek tar
tották. 

Ösztönös és experimentális epidemiológusunk 
igazi elemében a pestis és a kolera területén volt. 

A pestis a XVIII. század végén hazánk területén 
megszűnt. Vizsgálatra így nincsen mód, de Ha
lász szerint „bizton feltehető, miszerint bacteriu
mok itt is fognak találtatni". Találtak is. Az 1879-
es évben Oroszország asztrahányi kormányzósá
gában ismét megjelent, nem kis riadalmat okozva. 
Valamennyi szomszédos állam a határkordonok 
felállítása mellett kiváló szakembereket küldött a 
járvány tanulmányozására. Hazánkban Kovács 
József professzor vezetésével küldöttség ment Ti
sza Kálmán belügyminiszterhez. Havas Ignácz a 
karnál szorgalmazta a többszemélyes kiküldetést, 
de nem sok foganattal. A kormány egyetlen or
vost küldött ki. Azt viszont sikerült elérni, hogy a 
Volga vidékéről érkezett leveleket és egyéb tár
gyakat nagy tudású vegyészünk, Than Károly fer
tőtlenítse. Kovách Imre törvényszéki orvos még 
ez évben népszerű tájékoztató „brosúrát" írt a 
járvány lényegéről, megelőzéséről, orvoslásáról. 
Ezt a járványt, amelyről Arany Jánosunk így ír: 
„Rendre hullott a nép, mint mikor kaszálnak / 
Hull a fű előtte az éles kaszának" . . . a cárnő ke
gyence, a vaskezű Orlov herceg sem tudta meg
fékezni, hiszen itt láthatatlanok voltak a likvidá
landó ellenfelek. Érdekes Kovách Imre „elszólá
sa". A bőrtünet bolhacsípésként jelentkezik (sic!), 
csak azt nem tudhatta, hogy ezek valóban bolha
csípések. Kovách szerint az oroszországi többszö
rös zárvonalak és veszteglő intézkedések akadá
lyozták meg a továbbterjedését. 

Halász főorvos a legjobban a kolerajárványo
kat ismerte. Több okból. Végzése évében tört be 
Magyarországra először ez a félelmetes betegség, 
főleg a folyók mentén, tehát kezdettől közvetlen 
tapasztalatai voltak, nem utolsósorban az 1872/73-
as tisztiorvosi működése alkalmából. Ha statiszti
kailag összehasonlítjuk az 1831. évi megbetege
déseket (természetesen Pestre korlátozva) az 1872/ 
73. évivel, a mortalitás szinte azonos, azaz kb. 
50%. A különbség az, hogy az első rövidebb ideig 
tartott, tehát rapidabb lefolyású, malignusabb 
volt. Továbbá az elsőnél még nem szelektálták a 
felvételeket, míg az utóbbi esetben a barakk-kór
ház volt kijelölve. A vibriókat Koch csak később 
mutatta ki, Halász a kontagiózus jellegről feltét
lenül meg volt győződve. 

Nyugalomba vonulása után 1881—1884 között 
a ráckevei kerület függetlenségpárti képviselője 
volt. 

1888. augusztus 22-én hunyt el Budapesten. 
Megérte a legfőbb ellenségének, a kolera kóroko
zójának a felfedezését (1884), s egyáltalán a bak
teriológia diadalát, amelynek ő ösztönös megsej
tő je, de nem tudományos kutatója volt. 

Aligha vitatható, hogy a Fodor előtti idők ki
váló epidemiológusa. Járványtörténeti könyve 
forrásértékű. A kriminalisztikai érdeklődésű Rupp 
mellett nagy szerepet játszott ebben a járvány ver
te országban, ahol a baktériumok ismerete híján 
nagyobb ember sem tudott volna tőle többet 
tenni. 

Szállási Árpád 


