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ELŐSZÓ 
 
Az idő, mely feltartóztathatatlan áradatban csobog tovább, feledésének örvényébe 

kergeti bele a megemlékezésre nem méltó tetteket éppúgy, mint a nagy s csodálatos dolgokat; 
miként a tragédiaíró mondja – elővarázsolja az előttünk rejtett folyamatokat, majd fátyollal 
vonja be mindazt, ami szemünk előtt pereg le. A história az egyetlen hatalmas gát, mely 
szembe bír szegülni az idő rohamával s megfékezheti ezt az ellenállhatatlan áradatot. 
E tudomány átkarolja mindazt, amit össze tud gyűjteni az események felületéről, s ha 
megragadta, nem engedi többé e tetteket elmerülni a feledés mélységeibe. A bíborban 
született Anna Komnéné írásának első sorai ezek, aki tollat ragadott, hogy elmesélje és így 
kiragadja a feledés sodrából atyja, Komnénosz Alexiosz bizánci császár cselekedeteit (Anna 
Komnéné: Alexiasz. Fordította Passuth László). 

 
Ralovich Béla doktorban is valami hasonló szándék motoszkálhatott, amikor 

elhatározta, hogy feldolgozza azt a témát, aminek eredetileg „A magyarországi 
mikrobiológiai oktatás és kutatás története” címet adta. A kezdeti adatgyűjtést és az általános 
történeti rész néhány változatának elkészítését követően Ralovich doktor azzal a kéréssel 
fordult a hazai mikrobiológiai oktató és kutató műhelyek jelenlegi és korábbi vezetőihez és 
munkatársaikhoz, hogy saját intézetük, tanszékük, vagy kutatócsoportjuk történetének 
megírásával járuljanak hozzá a könyv megalkotásához. A Magyar Mikrobiológiai Társaság 
által is támogatott kezdeményezés kedvező visszhangra talált, számos kolléganő és kolléga 
küldte el az intézetével kapcsolatos történeti összefoglalót a szerzőnek. Később, a szerteágazó 
és rendkívül szövevényes anyag rendezése során, valamint az első szövegváltozatokat 
átolvasó pályatársak javaslatára a cím módosult, és gyakorlati okokból a 2011-re elkészült 
első rész az oktatástörténetre koncentrált. 

 
Nem volt könnyű vállalkozás a sokféle, számos szempont alapján csoportosítható 

dokumentumok áttekintése, és fény derült arra is, hogy egyes iratok és feljegyzések elvesztek, 
vagy jelenleg fel nem lelhetők: talán még lappanganak valahol, mint a gazdasejtjeikben 
rejtőző herpesvírus genomok.  

 
A történeti anyag változatossága tükröződik a szövegben: ha a források szűkszavúak, 

akkor inkább csak felsorolásokkal, kaleidoszkópszerűen kivetített pillanatképekkel 
találkozhat az Olvasó, míg a téma szempontjából lényeges eredeti művekből szó szerint idéz 
a szerző: ezek az idézetek nyelvtörténeti és tudománytörténeti kuriózumok is egyben. 

 
Szeretném azt is kiemelni, hogy Ralovich doktor számos esetben alapkutatást 

végzett a magyarországi levéltárakban. Ennek köszönhető például az első hazai 
mikroszkópokkal kapcsolatos adatok új megvilágításba helyezése, és a Magyar 
Mikrobiológiai Társaság megalakulásával kapcsolatos dokumentumok  bemutatása ebben a 
könyvben.  

 
Jómagam, és a 2011-ben alapításának hatvanadik évfordulóját ünneplő Magyar 

Mikrobiológiai Társaság Vezetősége nevében szeretettel ajánlom Ralovich Béla doktor 
művét minden kedves olvasónak. 
 
Budapest, 2011. június 14. 
 
          Dr. Minárovits János 

a Magyar Mikrobiológiai Társaság elnöke 
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ELŐSZÓ A II. KIADÁSHOZ 
 

Tisztelt Olvasó! 
 

Ön a könyvem II. javított és kiegészített kiadásának egy példányát tartja a kezében. 
Ennek megjelenését a Magyar Tudományos Akadémia nagyvonalú támogatása tette 
lehetővé, amit e helyen is hálásan megköszönök az Akadémia és az Orvosi Tudományok 
Osztály vezetőinek! 
Könyvem első kiadásában megjelent szöveg, sajnos, nemcsak lóhalálban készült, hanem 
mielőtt elkészült volna a teljes anyag, a határidő szorítása miatt, abba is kellett hagynom 
az írást. Emellett még erőmnek is a végére értem, ami az időhiány mellett, a szöveg 
kívánatos ellenőrzését tovább nehezítette. Választanom kellett, hogy megjelenik-e a 
könyvem a Magyar Mikrobiológiai Társaság Jubileumi Kongresszusára, a vezetőségnek 
tett ígéretemnek megfelelően vagy a kiadás eltolódik a bizonytalan jövőbe… 
 
Minden szempontot figyelembe véve a kiadás mellett döntöttem, vállalva annak minden 
ódiumát. Ennek következtében a szövegben nem kellően kiérlelt részek maradtak. 
Ezekért az első kiadás olvasóitól jóindulatú megértést remélek. Bízom abban, hogy a 
munka volumene és a leírt adatok érdekessége ellensúlyozta a szövegben maradt 
hiányosságok zavaró hatását. Az első kiadás óta eltelt hetek alatt megpróbáltam a 
szükséges pontosításokat és kiegészítéseket elvégezni. Remélem, hogy erőfeszítéseimnek 
meglett az eredménye. 
 
 
Balatonberény, 2011. november 15. 
 

 Tisztelettel: 
Ralovich Béla 
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az oktatásánál használatos szakkönyvek felsorolása, továbbá fotó-dokumentumok és kiadvány 
ajándékozása 
Némedi László (Budapest): Adatok a Fővárosi KÖJÁL / ÁNTSZ Intézete és a Magyar 
Hidrológiai Társaság (MHIT) történetéhez 
Németh Miklós (Szolnok): A SZOF műszaki- és gazdaságtudományi képzése során történő 
mikrobiológiai ismeretek oktatására vonatkozó információk 
Németh Rita (Keszthely): Mikrobiológiai ismeretek oktatása a Keszthelyi Vajda János 
Gimnáziumban 
Nyeste László (Budapest): A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen 
(BMGE) folyó mikrobiológia oktatás története 
Oroszi Beatrix (Budapest): A Magyar Hygiénikusok Társaságával (MHYT) összefüggő 
információ 
Padisák Judit (Veszprém): Segítség a VE-re vonatkozó információk összegyűjtéséhez 
Papp Gyula (Szeged): A SZTE SZAOGYC Farmakológiai és Farmakotherápiás Intézetben 
folyó mikrobiológiával kapcsolatos kérdések oktatása, valamint a Kolozsvári Egyetem és a 
Szegedi Egyetem történetével foglalkozó kötetek ajándékozása 
Perendy László (Budapest): Egyes idézett latin szövegek fordítása 
Pesti Miklós (Pécs): A Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar (PTE TK) 
történetével kapcsolatos adatok és fénykép 
Péter Mihály (Marosvásárhely): Az Erdélyben folyó oktatás történetével kapcsolatos 
észrevétel 
Prinz Gyula (Budapest): A MIKMT történetével kapcsolatos adatok 
Puskás Erzsébet (Miskolc): Az ÁNTSZ Észak-magyarországi Regionális Intézete 
mikrobiológiai laboratóriumai története és az ott dolgozók munkássága, valamint fénykép 
Raskó István (Szeged): Az MTA SZBK Genetikai Intézettel kapcsolatos adatok   
Remenyik Éva (Debrecen): A Magyar Dermatológiai Társulat (MDT) történetével 
kapcsolatos adatok 
Rozgonyi Ferenc (Budapest): Adatok a SE-en folyó mikrobiológia oktatás történetéhez és 
fénykép 
Röhlich Pál (Budapest): A Magyar Mikroszkópos Társaság (MMIT) történetével kapcsolatos 
adatok és fényképek 
Schmidt Katalin (Budapest): Budapesti Gazdasági Főiskola, Kereskedelmi, Vendéglátóipari 
és Idegenforgalmi Kar, Vendéglátás Intézeti Tanszék munkáját kiegészítő adatok és 
fényképek 
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Schneider Ferenc (Szombathely): A MIKMT történetével kapcsolatos adatok kiegészítése és 
ellenőrzése, továbbá fénykép 
Schneider Imre (Pécs): A PTE ÁOK Bőrgyógyászati Klinika történetével kapcsolatos adatok 
Seress Péter (Debrecen): Adatok a DE történetéhez 
Sevella Béla (Budapest): A BMGE-en folyó mikrobiológia oktatás története 
Skribanek Anna (Szombathely): A NYME Berzsenyi Dániel Bölcsésztudományi Karon  
folyó mikrobiológia oktatás története és fénykép 
Solt Katalin (Budapest): Tiszteletbeli tagokkal kapcsolatos információk 
Solti László (Gödöllő): A SZIE történetével kapcsolatos anyag korrekciója 
Sövényi Ferencné (Budapest): Szakképzéssel kapcsolatos adatok és tanácsok 
Sveiczer Ákos (Budapest): A BMGE-en folyó mikrobiológia oktatás története és fényképek 
Szabó István (Budapest): Az MGSZHK ÁDI  története és fényképek 
Szabó Nóra (Budapest): Az Országos Korányi TBC és Pulmonológiai Intézet Mikrobiológiai 
Laboratórium története és fénykép 
Szedlák Mária (Miskolc): Az ÁNTSZ Észak-magyarországi Regionális Intézete 
mikrobiológiai laboratóriumai története és az ott dolgozók munkássága, valamint fénykép 
Szegedi Zoltán (Debrecen): Adatok a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Kenézy Gyula 
Kórház-Rendelőintézet történetéhez 
Szentirmai Attila (Debrecen): A DE folyó mikrobiológiai oktató és kutatómunka 
történetével kapcsolatos egyes részek összeállítása és fényképek küldése 
Szeri Ilona (Budapest): Az MMT történetével kapcsolatos dokumentumok és fénykép 
Szigeti Jenő (Mosonmagyaróvár): A NYME Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar 
történetével kapcsolatos adatok ellenőrzése 
Szücs György (Pécs): A KÖJÁL/ÁNTSZ Baranya Megyei Intézetében folyó virológiai 
munka és kutatások története, továbbá fénykép 
Szűcs István (Miskolc): A ME-en folyó oktatás és kutatás történetével kapcsolatos anyag 
Takács András (Keszthely): A PE GK Növényvédelmi Osztályán folyó mikrobiológiai 
ismeretek oktatása 
Ternák Gábor (Pécs): A MIKMT történetével és a fertőző betegségek pécsi oktatásával 
kapcsolatos adatok 
Tímár László (Budapest): Az Orvostovábbképző Intézet tanszékeivel kapcsolatos 
információk 
Tompa Anna (Budapest): Adatok a SE Közegészségtani Intézete történetéhez és kiadvány 
ajándékozása 
Tóth Erzsébet (Budapest): Az ÁNTSZ Laboratóriumával kapcsolatos adatok 
Tóth János Attila (Debrecen): A DE történetével kapcsolatos adatok 
Tóth László (Debrecen): A Debreceni és a Sárospataki Református Kollégium eszköztárára 
és Földi Jánosra vonatkozó történeti adatok 
Tuboly Sándor (Budapest): A Magyar Zoonosis Társasággal (MZT) kapcsolatos adatok és 
fényképek 
Tukacsné Károlyi Margit (Nyíregyháza): A NYIF-val kapcsolatos adatok 
Ungváry György (Budapest): Az Országos Munka- és Üzemegészségügyi Intézet (OMÜI) 
történetével, valamint az Országos Tisztifőorvosi Hivatal (OTH) működésével kapcsolatos 
információk és nyomtatványok 
Vadász István (Pécs): A Pécsi Egyetemmel kapcsolatos fényképek 
Vadászné Kovács Nagy Sári (Dunaújváros): A közegészségügyi és járványügyi 
ellenőri/felügyelői oktatással kapcsolatos dokumentumok 
Vágvölgyi Csaba (Szeged): A SZTE TTIK mikrobiológia oktatásával kapcsolatos adatok és 
fénykép 
Várszegi Asztrik (Pannonhalma): Az együttműködés engedélyezése és a Száron tartott 
előadása szövegének elküldése 
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Vetter János (Budapest): A SZIE ÁK Biológiai Intézet története 
Véha Antal (Szeged): A SZTE MK mikrobiológia oktatásával kapcsolatos adatok 
 
A munkához az alábbi könyvtárak és levéltárak munkatársai adtak segítséget 
 
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem – Országos Műszaki Információs 
Központ és Könyvtár (Batalka Krisztina)  
Egyetemi Könyvtár 
Entz Ferenc Könyvtár és Levéltár 
Fővárosi Szent László Kórház Könyvtár (Zlinsszky Zsuzsanna) 
Honvédkórház - Állami Egészségügyi Központ Tudományos Könyvtár (Gyergyák Edina) 
Kaposi Mór Megyei Kórház Könyvtár 
Magyar Tudományos Akadémia Kézirattár (Tóth Gábor) 
Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár (Haffner Rita, Kiss Ildikó, Krón Katalin, 
Szegedi Nóra, Tömöry Pál) 
Magyar Tudományos Akadémia Levéltár (Hay Diana) 
Magyar Zsidó Levéltár (Penz Orsolya) 
MGSZHK Állategészségügyi Diagnosztikai Igazgatóság Könyvtára (Veress Jánosné) 
MGSZHK Állatgyógyászati Termékek Igazgatósága Könyvtára (Lévai Réka) 
Nyugat-magyarországi Egyetem Központi Könyvtár és Levéltár (Sarkady II Sándor) 
Országos Egészségpolitikai Szakkönyvtár (Palotai Mária) 
Országos Epidemiológiai Központ Fénykép Archívum (Gramantik Judit) 
Országos Epidemiológiai Központ Könyvtár (Szabó Erzsébet, Zólyomi Margit) 
Országos Élelmezés- és Táplálkozástudományi Intézet Könyvtár (Lázár Péterné, Suhajda 
Csilla) 
Országos Mezőgazdasági Könyvtár és Dokumentációs Központ (Károlyi Zsuzsa) 
Országos Széchenyi Könyvtár (Veress Katalin) 
Pannon Egyetem Georgikon Kar Kari Könyvtár és Levéltár (Henéziné Szalai Jolán, Joó 
Tímea, Pőr Csilla) 
Pannonhalmi Bencés Főapátság Könyvtár és Levéltár (Hirka Antal, Rábai László, Rékási 
József) 
Pécsi Tudományegyetem Általános Orvosi Kar és Baranya Megyei Kórház Irattár (Eiterné 
Klentz Johanna) 
Pécsi Tudományegyetem Általános Orvosi Kar Központi Könyvtár (Martos Veronika) 
Pécsi Tudományegyetem Általános Orvosi Kar Orvostörténeti Múzeum (Benke József) 
Semmelweis Egyetem Központi Könyvtár (Vincze János) 
Semmelweis Egyetem Bőr-, Nemikórtani és Bőronkológiai Klinika Könyvtár (Nyirfalvi 
Károly) 
Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar Könyvtár 
Szegedi Tudományegyetem Természettudományi Kar Könyvtár  
Szent István Egyetem Állatorvostudományi Kar Könyvtár és Levéltár (Orbán Éva, Pádár 
Éva) 
Szent István Egyetem Kosáry Domokos Könyvtár és Levéltár (Kissné Bognár Krisztina, 
Koósné Török Erzsébet, Princz Ágostonné) 
 
A fent említett személyeken kívül, a szerző hálás még: Bajzáné Nagy Györgyinek 
(Budapest), Brasch Bernadettnek (Pécs), Beczner Juditnak (Budapest), Dési Illésnek 
(Szeged), Farkas Józsefnek (Budapest), Fekete Mátyásnak (Székesfehérvár), Füzi II 
Miklósnak (Budapest), Gacs Máriának (Budapest), Herpay Máriának (Budapest), Kádár 
Mihálynak (Budapest), Kovácsné Domján Hajnalkának (Budapest), Malmos Gábornak 
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(Budapest), Radnai Zoltánnak (Budapest), Rodler Miklósnak (Budapest) és Tekes 
Lajosnak (Budapest) a tőlük kapott információkért. 
 
Végül, de nem utolsó sorban, köszönetemet fejezem ki feleségemnek és lányomnak, hogy az 
írással járó nehézségeket elviselték és segítettek, továbbá Kristóf fiamnak, Toronyi Zsoltnak 
és feleségének a könyv szerkesztésével kapcsolatos pótolhatatlan munkájáért, valamint Imre 
fiamnak az irodalom szolgáltatásáért, illetve Kovács Veronikának a borító tervezéséért, 
végül de nem utolsó sorban Bató Bernadettnek a nyelvi lektorálásért. 
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I. BEVEZETÉS 
 

1. MEGHATÁROZÁS 
 
Mit értünk mikrobiológia és mikroorganizmusok alatt? 
A mikrobiológia egy interdisciplináris alaptudomány, mely felöleli mindazokat az 
ismereteket, amelyeket a bakteriológusok, a virológusok, a mikológusok, a genetikusok, a 
molekuláris biológusok, valamint a növények és állatok speciális fajaival foglalkozó 
növénytanászok/botanikusok és állattanászok/zoológusok a mikroszkópos, a 
szubmikroszkópos, továbbá a molekuláris, valamint egyéb technikák és módszerek 
segítségével gyűjtöttek. A felsorolt vizsgálatok céltárgyai bizonyos fehérjék (prionok), 
nukleinsavak (viroidok, plazmidok), vírusok és fágok, a prokarióták (a tenyészthető és a nem 
tenyészthető baktériumok), az eukarióta növényi egysejtűek (moszatok/algák), az állati 
egysejtűek (véglények/protozoák), továbbá az egysejtű gombák.  
 
Definíciók: 
L-formák: sejtfal nélküli, szűrhető baktériumok 
Vírusok és fágok: nem sejtes, csak élő sejtben szaporodó, saját anyagcserével nem rendelkező 
ágensek, amelyek DNS vagy RNS molekulát, továbbá általában fehérje és  esetenként 
lipoprotein burkot tartalmaznak, valamint  enzimhatással is rendelkezhetnek. 
Viroidok: a klasszikus vírus definíciónak nem megfelelő, fehérje nélküli, egy szálú RNS 
molekulák. 
Szatellitek: nukleinsav molekulákból álló szubvirális ágensek, amelyek a gazdasejtben csak 
akkor tudnak szaporodni, ha a sejtben helper vírus is jelen van. A szatellit nukleinsav 
szekvenciája eltér mind a gazdasejt, mind pedig a helper vírus szekvenciájától. 
Prion: olyan fertőző, a fehérjebontó enzimek hatásával szemben rezisztens, fizikai hatásokkal 
szemben ellenálló fehérje molekula, amely az emberben és az állatokban fiziológiás 
körülmények között is jelenlévő fehérjék módosult szerkezetű változata. 
 
A prokarióták és az eukarióták közötti leglényegesebb különbség az, hogy míg a 
prokariótákban membránnal körülvett sejtmag és sejtorganellumok nincsenek, addig az 
eukariótákban maghártyával lehatárolt sejtmag és sejtorganellumok figyelhetők meg. Mind a 
prokarióták, mind pedig az eukarióták önálló anyagcserét folytató élőlények, viszont a vírusok 
(beleértve a fágokat, a viroidokat és a plazmidokat is) továbbá a prionok anyagcserével nem 
rendelkező, élő gazdasejt hiányában nem szaporodó, fertőző ágensek. Könyvünkben az 
egyszerűség kedvéért, az egysejtű élőlényeket, a fertőző ágenseket és a molekulákat a 
továbbiakban mikroorganizmusoknak nevezzük. 
 
Szinte napjainkig elfogadott nézet volt, hogy az élőlényeket 5 nagy egységbe lehet besorolni 
(a kékmoszatok, a baktériumok, a gombák, a növények és az állatok), és mellettük vannak a 
közéjük nem sorolható vírusok és molekulák. A prokarióták közé az első két egységet tették. 
Míg az egysejtű növényeket, állatokat és gombákat az eukarióták közé osztották. Jelenleg az 
egységes rendszertan kialakítása érdekében, az egyes egységek között fennálló kapcsolatok és 
az egységeken belüli rokonsági viszonyok megállapítása, a törzsfejlődés koncepcióját 
figyelembe véve, nukleinsav homológiai, genetikai, biokémiai, morfológiai, paleontológiai 
vizsgálatok eredményei alapján történik. 
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2. ÍRÁSUNK CÉLJA 
 
E könyv megírását indokolttá tette, hogy a mikrobiológia oktatásának és kutatásának 
történetével itthon, ilyen átfogó formában még senki sem foglalkozott. Sajnos idő- és 
terjedelmi korlátok miatt, tervünktől részben el kellett állnunk. Bár tisztában vagyunk azzal, 
hogy az oktatás és a kutatás nem szakítható el egymástól, mégis meg kellett alkudnunk és 
beérnünk azzal, hogy a jelenlegi első kötetben csak az oktatásról és a mikrobiológiával 
kapcsolatos társaságok történetéről adunk, nem teljes körű áttekintést. Annak ellenére, hogy a 
kutatóintézetekkel és a szolgáltató mikrobiológiai laboratóriumokkal, az azokban folyó 
tudományos munkákkal jelenleg nem foglalkozunk, a félreértések megelőzése céljából, már 
itt, elöljáróban leszögezzük, hogy az említett munkahelyeken dolgozó szakemberek általában 
fontos szerepet játszanak a mikrobiológia különböző szintű oktatásában és a mikrobiológiával 
foglalkozók szak-, tovább- és tudományos képzésében is. E munkahelyek nevei a Függelék 
21. és 22. Fejezetében tekinthetők meg.  
 
„AZ ÉLET ÉS A MIKROORGANIZMUSOK KAPCSOLATÁVAL, AZ ÉLŐLÉNYEK ÉS 
A VÍRUSOK RENDSZEREZÉSÉVEL” c. 3. Fejezet általános gondolatai után, a „4. 
ELŐZMÉNYEK” c. részben egy globális történeti hátteret kívánunk megrajzolni a 
kezdetektől az 1850-ig terjedő időszak vonatkozásában, az általunk legjelentősebbnek tartott 
külföldi és hazai adatok felsorolásával. A II. Fejezetben a mikrobiológia oktatásában, 1850-
től szerepet játszó, legfontosabb magyar személyeket és azok tevékenységét próbáljuk 
helyhez és időszakhoz kötött formában bemutatni. A III. Fejezetben a mikrobiológiával 
kapcsolatos tudományos társaságokra és szervezetekre vonatkozó adatokat gyűjtöttük össze. 
A Függelékben az általunk elért és jelentősnek ítélt dokumentumok másolatai tekinthetők 
meg. 
 
Mivel egyes oktató intézményeink keretei között, adott esetben nemcsak mikrobiológia 
oktatásával kapcsolatos tevékenységet végeztek/végeznek, előre jelezzük, hogy a nem 
mikrobiológiával kapcsolatos oktatómunkákra, továbbá az oktatás mellett természetesen 
végzett kutatások eredményeire, bármilyen jelentősek is, írásunkban nem térünk ki. 
Esetenként a határvonalat nagyon nehéz meghúzni és bizonyos, hogy ezt nem is minden 
esetben sikerült megfelelően megtennünk. Az ebből a tényből, továbbá a téma szinte 
áttekinthetetlen nagyságából, valamint a gyarlóságunkból kifolyólag bizonyos, hogy írásunk, 
minden törekvésünk ellenére sem lesz tökéletes, továbbá a „töménysége” miatt még könnyen 
olvasható sem, amiért az olvasó szíves megértését, már most előre kérjük. Írásunknak, 
reméljük, minden hibája ellenére, az az értéke meglesz, hogy enciklopédikus, teljességre 
törekvő és alapot ad a további részletes történeti kutatásokhoz, kiegészítésekhez. A mitológia, 
a feltételezések, a tévedések és a tények összevetésével próbáljuk megközelíteni és bemutatni 
a valóságot. Valószínű, minden jó szándékunk ellenére, ez sem fog teljes mértékben sikerülni, 
amiért ugyancsak számítunk jóindulatukra. Már itt jelezzük, hogy minden javító, kiegészítő 
észrevételt hálásan fogadunk. 
 
Minden téma esetében megpróbáltuk a legkorábbi publikációt vagy hivatkozást citálni. Az 
ennek érdekében végzett kutakodásunk során azt is megfigyeltük, hogy egyes tényekkel 
kapcsolatban, a különböző források, esetenként, eltérő adatokat közöltek. Mivel nincs mód 
arra, hogy minden egyes közleményt eredetiben megtekintsünk, az igazság kiderítésére nem 
tudunk vállalkozni. Írásunkban az általunk legvalószínűbbnek tűnő álláspontokat 
összegeztük. 
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További probléma, hogy a témában érintett, általunk megkeresett személyek közül – 
mindenkinek a címét sikerült megszerezni - sem mindenki reagált adatkérésünkre. Ezért az 
összeállításunk ennek következtében is szegényebb. 
Az írásunkban szereplő nevek után zárójelben feltüntetett évszámok az adott személynek a 
nevezett intézményben vezetőként végzett tevékenységének -tól-ig időpontját, a címszavak 
pedig vagy az intézmény vagy az oktatott és/vagy a kutatott szakterület nevét jelöli, esetleg a 
kinevezés formájára utal. A külföldi nevek írásánál a keresztneveknek csak a kezdőbetűjét 
írtuk ki, az angol szokásnak megfelelően, a családnév előtt. Egy-két esetben még a keresztnév 
kezdőbetűjét sem tudtuk kideríteni. A magyar neveket teljesen kiírtuk. Ezek között is 
előfordul néhány olyan keresztnév, amelyet nem sikerült azonosítanunk. A hiányzó nevek és 
adatok helyére kérdőjelet írtunk. Azon személyek esetében, akiknek a családneve változott, 
igyekeztünk mindegyik nevet / jellel elválasztva feltüntetni. Az egy családba tartozó, azonos 
nevű személyek esetében a családi név után római számot (I, II, III) használtunk a rokoni 
kapcsolat feltüntetésére, viszont az azonos nevű, de rokoni kapcsolatban nem lévő személyek 
esetében arab számot (1, 2) írtunk. Az orvosi szavak írásakor az „Orvosi helyesírási szótár” 
javaslatát vettük figyelembe. A baktériumoknak, a gombáknak és a vírusoknak a „klasszikus 
nevét” használjuk. Ahol indokoltnak tartottuk és a dőlt betűs szószerinti idézetekben a 
szavakat korhű írásmódban szerepeltetjük. Az egyes intézmények minden ismert nevét 
megpróbáltuk felsorolni a történeti részben. 
 
Az olvasó joggal megkérdezheti, miért foglalkozunk a mikroszkóp felfedezése előtti 
időszakkal, hiszen akkor még nem is ismerték a mikroorganizmusokat. Ez egy teljesen 
logikus felvetés. A tény viszont az, függetlenül attól, hogy az emberek tudtak e a 
mikroorganizmusokról vagy sem, azok már az élet kezdete óta léteznek. Sőt a mai gazdag 
élővilág a Földön feltehetően az ős egysejtű mikroorganizmuson keresztül és annak „utódai” 
anyagcsere tevékenységének köszönhetően alakult ki, és egyesek közülük, nem egy esetben, 
komoly problémát (az emberek, az állatok és a növények betegségei) jelentettek/jelentenek, 
míg mások a táplálkozásban (erjesztők, romlást okozók) és a földművelésben (lebomlás, N 
fixálás) játszottak/játszanak nagyon fontos szerepet. 
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3. AZ ÉLET ÉS A MIKROORGANIZMUSOK 
KAPCSOLATA, AZ ÉLŐLÉNYEK ÉS A VÍRUSOK 

RENDSZEREZÉSE 
 
A mikroorganizmusoknak a Földön játszott szerepe eredetileg három oldalról (az első a 
törzsfejlődés kérdése; a második, mint a bioszféra élő rendszerének komponensei és a 
harmadik, mint más élőlények kórokozói) volt megközelíthető. A múlt században, a 
tudományos ismeretek gazdagodásának eredményeképpen, egy újabb, negyedik szempont is 
felmerült. Nevezetesen a genetikai módszerekkel előállított, örökletes anyagában módosított 
mikroorganizmusok kérdésköre. 
 
Az élet az élő egyed és annak utódai, az élővilág sajátja, az élettelen ellentéte. Az élet 
jellemzője, szemben az élettelen anyaggal/világgal, hogy egy új minőség, a biológiai 
bélyegek jelentkezésével jár együtt. Jelen ismereteink szerint csak egy élet létezik, amely 
természetes körülmények között a Földünk bioszférájában található, és amely, mivel 
keletkezett, magában hordozza ellentétét, a megszűnést is. Az élet feltehetően az ősi 
mikrobiális formában jelent meg, majd kialakult a növényekre és az állatokra jellemző 
különbség. (Érdekes létezési forma a „tetszhalott” spórában vagy egy magban meglévő 
„lárvált” élet. Hogy ezekben a nyugalmi formákban milyen anyagcsere van, azt nem 
ismerjük. Mi ezt az állapotot az élet „liofilizált” formájának tekintjük.) Az élet a 
jelentkezésétől a megszűnéséig egy folyamatos jelenség. Jellemző tulajdonsága, hogy az 
egyedek egymás utáni direkt láncolatán keresztül marad fenn. Ennek eredményeképpen a 
mindenkori „legutolsó” egyed elvileg hordozza az összes elődje, időközben ki nem hígult 
vagy el nem vesztett „tulajdonságát/tapasztalatát”, valamilyen mértékben. Az említett 
tapasztalat tekinthető a legáltalánosabb értelemben az emlékezés, azaz a „tudat” 
legalacsonyabb fokának, ami nem más, mint egy élő egyedben a környezeti hatásokra 
kialakult és rögzült válaszreakció-képesség. (Az elmondottak alapján tartjuk érthetőnek, hogy 
egyes vallások miért vélik úgy, hogy a „lélek”, amit mi az emberi tudattal azonosítunk, 
„halhatatlan”.) Ma már a világ több kutatóintézetéből publikáltak olyan megfigyeléseket, 
melyek megkérdőjelezik a korábban képviselt „tiszta lap” feltételezést és a „veleszületett 
tudás valamilyen szintű létezése mellett” szólnak. Szerintünk ez utóbbi álláspont tartható 
valószínűnek. 
 
Az élő egyed tehát „egy keletkező/születő, létező, megszűnő, a környezetétől lehatárolt, azzal 
dinamikus egyensúlyban lévő, külső hatásra reagáló, örökítő képességgel rendelkező, 
szaporodni képes, működő anyagcsere rendszerek láncolata”. (E meghatározás első változatát 
2004-ben fogalmaztuk meg.) A Földön lévő élőlények, a mai gazdag formájukban, 
feltételezhetően valamilyen „ős egysejtűn” keresztül jöttek létre a törzsfejlődés 
eredményeként. (A prokarióták vizsgálata során észlelt polifiletikus eredetre utaló adatok 
gondolkodásra késztetők.) Az élet kialakulására vonatkozó könyvtárnyi irodalom közül csak 
Y. Tahama, valamint Gánti Tibor könyvét említjük meg, mint két érdekességet. 
E kérdéskörrel kapcsolatban még azt mondjuk el, hogy számunkra jelenleg elképzelhetetlen 
és megmagyarázhatatlan, hogy milyen körülmények között és milyen folyamatok 
eredményeképpen álltak spontán össze, a legprimitívebb élethez is minimálisan szükséges 
anyagok – a víz, a különböző atomok - szén, hidrogén, oxigén, foszfor, nitrogén és kén - , 
továbbá az ezekből felépülő kis és nagy molekulájú szervetlen és szerves vegyületek (pl.: 
fehérje, nukleinsav, lipoprotein, stb.), azzá a környezetétől legalább hártyával lehatárolt, 
anyagcsere folytatására alkalmas rendszerré, melynek kialakulása és működése 
elengedhetetlen volt az élet megjelenéséhez. Továbbá, hogy milyen szignál hatására kezdett 
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ez a struktúra működni, „miképpen húzódott fel az első élővé váló egység (egységek?) 
órarugója”? Másszóval, nemcsak a szükséges struktúrának kellett létrejönnie, hanem a 
végtelen környezet és a formálódó egység (egységek?) között az életre jellemző, a már 
korábban is létező fizikai, kémiai, energetikai jelenségek mellett, az új, az addig nem létező 
biológiai különbségnek is ki kellett alakulnia. Az álló „fogaskerekeknek”, az anyagcsere 
egyes elemei közötti „szabályozott” és „célirányos” energetikai folyamatoknak is el kellett 
indulnia, és a továbbiakban fenn is kellett maradnia, sőt valamikor egy sokszorozódásnak is 
meg kellett kezdődnie, majd később a kétféle nemiségnek is ki kellett alakulnia. 
 
Az élő egyed anyagi valóságot jelent, melyre érvényesek a természet törvényei, többek között 
az energia megmaradás és a termodinamika törvényei is. A. Katsuki szerint az élet 
lényegének megértéséhez az entrópia a kulcsfogalom. Az élő egyed létezésének pedig az az 
alapja, hogy a környezete alacsony entrópiájú állapotban legyen, és ő maga pedig kis 
entrópiájú anyagokat tudjon felvenni. 

 
Az élet kialakulásának, a végtelen és a véges, a mindenség és az egyed problémájának a 
kérdése évezredek óta foglalkoztatja az embereket. Ezekre a kérdésekre próbálnak választ 
adni az egyének (már aki), a vallások és a tudomány. Már 2004-ben leírtuk, hogy sem a 
mindenható Isten, sem pedig a végtelen, önmozgó világmindenség, a maguk teljességében, 
nem ismerhetők meg és lényegét tekintve mind a kettő ugyanazt jelenti.   
Hazai szakembereink írásaiban is régóta olvashatók élettel kapcsolatos gondolatok. Ezek 
közül jelentősége miatt röviden bemutatjuk a Pethe Ferenc 1815-ben megjelent könyvében, 
valamint a Barra István 1833-ban és György József 1836-ban írt disszertációjában 
olvasható elképzeléseket. Bizonyos, hogy ezen a hármon kívül még sok másikat is lehetne 
találni. 

Pethe K. F. Burdach könyve alapján fogalmazta meg 
saját természetfilozófiáját „…Volt egy időpillanat, mikor 
csupán csak életmívetlen anyag volt, melyet a víz tartott 
kapcsolva. A mágnesesség hatása által ebből a különb-
telenségből különbféleség állott elő, a feszes létrészek 
leváltak…” „…A föld bélit, ahova mi nem nyomulhatunk 
be, hihetőleg az ércek alkották, ezen feküdtek a 
kőségek…” „…Mindezekben a hegyféleségekben sohasem 
találni még most is életmívű testek nyomát, melyeknek 
pedig lenni kellene, ha ezen leválás idejekor már olyan 
testek voltak volna…” „…Éppen mindjárt a kezdeteredeti 
hegyfajtákra következnek a mészleváladékok, melyekben 
habarnicák (polypus) és fedeles (teknős) állatok, de 
szüken vannak. Akkor következett foszlángfakókő, 
melyben apróként mindig több állatplánták és 
teknősállatok, azután tökéletlen plánták…fordulnak elő. 
Most jön már egy rakás izreporraszakadt plántaállat 
(phytozoon) és plánta a tenger fenekére, és így azután 
vannak a kőszénágyások, melyek között foszlángkővek, 
plántatermények nyomatjával találtatnak.” „…Az 
életmivü alkotódás első fogát a tökélletlenebb életmivű 
Valók, a Rejtekéletműszerek foglalják el… Inkább 

egyfajta tagból (massa) állanak azok, igen kis külömbféleség van a részek között,…egy 
egyforma elegyformából állanak… az elegyszernek külömbfélesége nélkűl külömböző 
tzikkejeken. Nints nekik nembeli különbözéssek a kűlső világtól függőbbek, és a szerént, a 
mint az ő kűlső közösségei magokkal hozzák, könnyebben változnak egymássá és idegen 

Pethe Ferenz könyve 
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formába. Minden tekintetben a középtagot teszik azok a tökélletesebb életműszerek és az 
életmivetlen természet között. Ezért is azok, nem tsupán tsak tenyésztés által, hanem 
felbomlott állati vagy plántai alakból is teremnek; és, ugyanezért is voltak azok elébb a 
főldön, mint más életmivü dolgok,… a fakófoszlángkő már, azoknak a kővéválásit mutattják, 
mellyek a lappalfekvő formálódásban számszerént szaporodnak. Minthogy pedig a 
rejtekéletműszerek a felsőbb kiformálódás lehettségét magokba foglalják; tehát két seregre 
oszolnak azok, mellyek között eggyik az állati, másik a plántai természetet kaptsollja 
magához. Amahhoz tartoznak az ázalékállatok, szarukorallok, korallok, tengeritollak, 
tengeritsalánok, tengeritsillagok; ehhez a vízfonalak, hínárok kenderfűvek, spogyiák, zuzmók, 
mohák, súrlók. És, éppen minthogy azokban az ellenkezés, még tsak durva (éretlen) és 
tökélletlen; tehát inkább tsak kölömbtelenségei azok az állati és plántai természetnek; és 
ezért, állatplántáknak is (zoophyton), és plántaállatoknak (phytozoon) nevezik.” … Rapaics 
Raymund szerint ebben a műben találkozunk a hazai írások között először a biológia 
kifejezéssel. 
 
Barra az Aristotelesi természetfelosztás alapján a három természetország lényei rokonságáról 
beszélt, Ch. R. Darwint és sokakat megelőzve, a fejlődéselmélet alapján. Mikrobiológia 
szempontjából az alábbi szószerinti idézésre méltó gondolatok találhatók a műben: „Azon 
egyszerű, láthatalan, és bizonyos értelemben mathematikai pont (itt az atomokra gondolhatott 
– a szerző megjegyzése), a mellyben mind a három természetország alakzatjai (formázatjai) 
végtére elenyésznek, vagy inklább a honnan mindent testi formálódások kierednek; legyen 
előttünk egy szélső pont, egy végállás, a honnan az ellenpontra, a legtelyesebb s 
legtökélletesebb képzetjére felhágunk minden egyes országnak.” „…így fogjuk tapasztalni, 
hogy ez a három különböző természet ország nem egyébb, mint egy Életműves-egész, 
mellynek öszves részei, noha különböző természetüek, belső szoros atyafiságban állnak 
egymással s mindnyájan, ugyan azon közös kutfőbül buzognak ki. Ez a czélja a természeti 
rendszernek. Egy láthatatlan pontból fejlődik ki a látható test alakzatok első észrevehető 
csírája, a kemény – és folyó részek, a nehezelhetetlenek (imponderabilia) és a víz 
öszvetalálkozása, egyben ütközése által, amellynek főeszköze a mindeneket éltető, és képelő 
előerő (protodynamis),” „…tapasztalási esméretünkre nézve elég azt hinnünk a régi 
aegyiptomi s görög bölcselkedőkkel, hogy a víz alapműhelye minden testi származásoknak. 
Mert ugyan is abban származnak eredetileg, nem tsak az állati termények durvánnya; az 
öntények, magálatotskák, hanem abban fejlődik ki, a növényi életnek első észrevehető csírája 
is, a Priestley zöld anyagja.” „   A tenyésző természet, legelsőben a vizben késziti azon 
termékeny anyagot, melly az életműves dúrványból önténnyé vagy ázalékká változik, s 
formálja a lassanként magasabb tökéletességére emelkedő állat országot;…” (itt az élet 
kialakulása és a törzsfejlődés koncepciója olvasható – a szerző megjegyzése). Tézisei között 
kijelentette: „Az anyag, még az erő ugyanaságából minden tünemények könnyen 
megmagyarázható.” Továbbá „Mint a természeti, ugy a lelki ajándékok is a fajzás által 
közöltetnek.” Valamint „A természet egy hézag nélkül való berakott Egység; az üresség, és 
hijány nem abban, hanem az emberi lelki szolgálatokban van.” vagy „Az Epekórság egy tiszta 
járvány nyavalya.” Említette a csupa nagyító üveggel látható élőlényeket. Így foglalkozott az 
előállatokkal, az állatelevekkel, az állatelőkkel, az állatmorsákkal, állatok beteges vagy ép 
nedveiben laknak p.o. evben, genyben p.o. a rühmoly.” Az állatok mellett foglalkozott az 
alacsonyabb rendű növényekkel, a klorofillal, a növénysömörrel, a gombajéggel, a zuzmókkal, 
a gombákkal és a moszatokkal is. 
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Barra István könyve. 
György József könyvének címlapjáról az MTA 

Kézirattárában készült másolat. 

 
György József pedig a disszertációjában a következőket írta: “A teremtvények 
életmívtelenekre (levegő, víz, ásványok) és életmívesekre (növények és állatok) oszthatók. 
„…Golyó vagy hólyag idomban jelennek meg a legelső életmíves teremtmények, ugyan ezen 
idomban látjuk a tökéletesebbeket is életök legelső szakaszában. Mentől kevesebb s 
egyszerűbb életmívekkel bírnak, annál egyszerűbbek ök is; … Ön erejük által tápláltatnak … 
és … tartja fel, neveli s teszi a megért életmívességöket alkalmassá a szaporításra. … 
Származhatnak ugyan életmíves testek eredetileg most is, de csak a legtökéletesebbek (Nem 
világos, hogy ebben a mondatrészben mire gondol. Talán a már megcáfolt ősnemzésre, ami 
csak annyiban érthető, hogy a láthatatlan mikroorganizmusokról még neki sincs tudomása - a 
szerző megjegyzése) s ezek is később szaporítás által tartják fel fajokat. Történhet pedig ezen 
szaporítás vagy rügyek s önkéntes oszlás által…” (a szövegben említette a moszatokat és a 
gombákat – a szerző megjegyzése) „Tökéletesebbek lesznek lassanként az őket képviselő 
sejtek sejtszövetté egyesülnek s a növények tökéletlenebb idomai a pözs, tarjog, zákány, 
vízfonal, kocsony és gombafajok erednek. … Az alsóbb rendű növények teszik az átmenetelt az 
ásványokhoz, de ugyan azok a tökéletlenebb állatokhoz is, melyekkel közösen eredtek s 
erednek most is a vízben, egyszerre s párhuzamosan fejlődvén ki a két ország. 
…Legtökéletlenebbek itt az egyedül sejtszövetből álló Ázalékok, melyek e legalsóbb 
növényekkel közös eredetüek. Majd az emésztő és lélekző életmívek nyomai is megjelennek az 
Állatnövényekben, Hunyászokban…”. 
 
Hogy e gondolatok egyike másika mennyire élő, annak illusztrálására bemutatjuk Forgács 
Gábor 1996-ban megjelent cikkének első bekezdésének egy részét: „C. H. Waddington az 
evolúcióelmélet neves szaktekintélye a „The Nature of Life” c. könyvében írja 1960-ban: A 
fejlődés egy többé-kevésbé gömbalakú tojásból indul. Abból lesz egy élőlény, mely minden 
csak nem gömb…”. 
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A fentebb említett mezőgazdász, nyelvújító és szakíró, továbbá a két physicus írása alapján az 
olvasóban óhatatlanul felmerülhet az a gondolat, hogy az oktatásunk az 1800-as évek első 
harmadában talán nem is lehetett rossz. 

 
A Föld korát a különböző szakemberek 4.55 és 4.57 milliárd 
évesre taksálják és a végtelen egy pontját jelentő galaxisunkét, 
pedig 20 milliárd évesre tartják. A Föld életének kezdete után 
200 millió évvel már kialakultak az ősóceánok. A biokémiai 
szénciklus működésének beindulását és az élet jelenlétére utaló, 
üledékekben fellelhető mikroorganizmusok létezését igazoló 
morfológiai leleteket, amelyek prokarióta biomassza 
maradványoknak felelnek meg, 3.8 milliárd évesnek tartják.  
(Ezen adatok alapján a kihűlés, továbbá a korai kémiai és 
szerves evolúció hossza maximum mintegy 700 millió évre 
tehető, mely időszakot egyesek meglepően rövidnek tartanak. 
Ezért még azt is feltételezik, hogy az élet kialakulásához esetleg 
az űrből is érkezhetett „segítség” vegyi anyagok vagy maximum 
spóraszerű preformált élet alakjában.). 
 
A paleontológiai leletekben talált mikrobák „szálszerű” 
prokarióta szervezetek lehettek, melyek közül egyesek 100 C 
fok feletti tartományban is szaporodhattak (termofil 

baktériumok, metánbaktériumok). Feltételezhető, hogy a ma élő Archaeobaktériumok 
hasonlítanak elődeikre. 3,5 milliárd éves kövületekben már fotoautotróf cianobaktérium 
populációkat is megfigyeltek, amikor a környezeti hőmérséklet maximálisan már csak 70-75 
C fok körül mozoghatott. Ezen baktériumok tevékenységének tulajdonítják az oxigén 
megjelenését a Földön. A jelenlegi vizsgálatok szerint a prokarióták általában izolált sejtek 
lehettek, de néha az azonos sejtek laza aggregátumokat is képezhettek. Haránthasadással 
szaporodhattak. Az őseukarióta és annak „leszármazottai” a 2,5 és az 1,5 milliárd év közötti 
időszakban jelenhettek meg. Feltételezések szerint vagy prokarióta sejtekből sorozatos, 
fejlődést eredményező, mutációk eredményeképpen vagy prokarióta sejtek intracelluláris 
szimbiózisát követően vagy mindkét jelenség következtében alakulhatott (alakulhattak) ki az 
eukarióta (eukarióták). Az eukarióták esetében sejtmag, belső membránrendszer, többfázisú 
sejtciklus, sejtkapcsolat, differenciálódási készség és szemiautonom organellumok vannak. 
Szöveti szerveződés még vagy nincs (protozoák), vagy csak primitív kezdemény lehetett 
(algák, mikroszkopikus gombák). Viszont jellemző rájuk a telepképzésre való hajlam, mely 
differenciálatlan sejtek együttélését jelentette. Sejtosztódással vagy sarjadzással 
szaporodhattak. Szaporodásuk lehetett ivartalan vagy ivaros. A többsejtű növények, állatok és 
gombák feltehetően egy közös ősből jöttek létre az evolúció különböző fokán bekövetkezett 
elágazások eredményeképpen. A növényvilág törzsfájáról mintegy egymilliárd évvel ezelőtt 
ágazhatott le az az ostoros egysejtű, amely az állatok és a gombák utolsó közös őse volt. 
Vannak olyan gombák is, melyek ostor nélküli egysejtűből a vörösmoszatokkal közös ágon 
fejlődhettek ki. Az állatok törzsfejlődésének a csúcsán találhatók a ma élő emberek, akik 
valószínű ugyancsak egy közös „ősanya” (Éva) leszármazottjai. A prokarióták és az 
eukarióták törzsfájának egyik legfrissebb, de még nem végleges változatát, mely az M. 
Dworkin főszerkesztőségével 2006-ban kiadott monográfia első kötetének 20. oldalán 
található, az alábbiakban mutatjuk be. Az összekötő vonalak hossza a genetikai rokonság 
arányát tükrözi vissza. 
 

Mintegy 2,3 milliárd éves 
cianobaktérium alkotta 

üledékréteg a Dél-Afrikai 
Prekambriumi Transvaal 

Dolomitban. 
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A vírusok esetében, az életmódjukból következően, feltételezik, hogy azok valószínű, a 
növényi és az állati sejtek megjelenésével egyidőben vagy azok megjelenése után (tehát 
amikor már az élet létezett) alakulhattak ki, mert egyébként nem tudtak volna fennmaradni. 
Viszont olyan elmélet is létezik, mely szerint a vírusok őse/ősei (mert polifiletikusoknak 
tűnnek) valamikor valamilyen teljes értékű növényi és/vagy állati sejt (sejtek) lehetett 
(lehettek), melyből (melyekből) leépülést eredményező mutációk során jöhetett (jöhettek) 
létre az első vírus (vírusok). 
 
A jelenleg megfigyelhető ubiquiter előfordulású mikroorganizmusok a földi élet természetes, 
szerves, aktív résztvevői. Ezek, mint már jeleztük az elmúlt évmilliók során alakultak ki a 
természeti folyamatok eredményeképpen, és a tevékenységük nélkül sem a világ mai arculata, 
sem pedig a magasabb rendű élet nem létezne. A mikroorganizmusok a levegőt leszámítva 
(szennyezés révén ugyan ott is előfordulnak) a bioszféra (a vizek és a talaj), a teljes földi 
ökorendszer komponensei. Egymással, a többsejtű élőlényekkel (emberek, állatok, növények, 
és gombák) és az élettelen természettel alapvető jelentőségű a kapcsolatuk. (A. Katsuki 
szerint az „élő környezetünk nem más, mint élőlények kiterjedt életközössége, amelyet a kis 
entrópiájú anyagok használatának láncolata ciklikusan összeköt.”). Ez a bonyolult élő 
rendszer a maga teljességében, a végtelenül sok komponens és a számtalan környezeti feltétel 
és körülmény következtében, számunkra nagyrészt ismeretlen. 
 

 
A prokarióták és az eukarióták törzsfája M. Dworkin szerint.
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A rendszer egyes komponensei közötti kapcsolat, a jellegét tekintve, lehet: neutralizmus 
(látszólag egyiknek sincs a másikra semmiféle hatása), kommenzalizmus (egyik 
mikroorganizmus hasznot húz a másik jelenlétéből annak károsítása vagy segítése nélkül, 
azaz a másikra nézve látszólag közömbös), szimbiózis amely lehet, szinergista (mind a két fél 
egymásra van utalva, csak így tudnak létezni) vagy antogonista (mikor az egyik a másik 
létezését akadályozza - antibiozis), parazita (amikor az egyik a másik „betegségét”, 
pusztulását váltja ki). Az egyes kategóriákon belül további alváltozatok is előfordulnak. A 
paraziták közé tartoznak a pathogén vagy kórokozó mikroorganizmusok. Ez a tulajdonság 
lehet obligát vagy fakultatív. 
A mikroorganizmusok nemcsak egymással, hanem a különböző többsejtű élőlényekkel is 
rendkívül bonyolult kapcsolatrendszerben élnek. E kapcsolatrendszer létközegei a tengerek, a 
vizek, a talajok, valamint a többsejtű élőlények kültakarója, ill. béltraktusa, nyálkahártyája. 
 
A jelenlegi tudásunk alapján, az alábbi általánosabb nagy együttélési formák léteznek a 
teljesség igénye nélkül: 
- Alga és alga együttélés. 
- Gomba és alga együttélése, melynek eredménye a zuzmó. 
- Alga, valamint egysejtű állat összefonódása. 
- A baktériumok esetében megfigyelhető látens fág hordozás. 
- Egyes többsejtű (anya)növények gyökerein kialakuló, egyik fél számára sem káros, sőt 
esetenként kifejezetten hasznos, gomba vagy baktérium együttélés (pl.: N kötő baktériumok, 
mikorrhizzák). 
- A magasabb szervezettségű élőlények és az azok normál bőr, ill. bélflóráját alkotó 
mikroorganizmusok, továbbá az emberek, állatok, növények szöveteiben előforduló vírusok 
(látens vírushordozás) és a gazdaszervezet közötti kapcsolat. Az utóbbi esetben különböző 
behatásokra a hordozás manifeszt betegséggé alakulhat - herpes jelentkezése, vagy daganat 
keletkezése indulhat el. Ami a normál bélflórát, illetve annak tagjait illeti, az emberek és az 
állatok természetes fiziológiai állapotának, az ún. aspecifikus természetes rezisztenciájának 
kialakulásában és fenntartásában játszanak szerepet. Emellett a normál flórának antagonista, 
védő hatása lehet „idegen” mikroorganizmusokkal szemben, valamint a bélflóra 
komponensei által termelt egyes anyagcsere termékek (pl. B12 vitamin, stb.) egyes 
gazdaszervezetek számára nélkülözhetetlenek. Megemlítendő a kérődzők összetett 
gyomrában, valamint a rovarok béltraktusában előforduló mikroorganizmusok jelentősége, 
mivel ezeknek az egysejtűeknek az anyagcsere tevékenységének köszönhetően a gazda 
szervezete által különben nem emészthető táplálékok (pl.: a cellulóz, stb.) hidrolízise 
megtörténik, és így már hasznosíthatóvá válnak. Ismeretes még rákok és protozoák, halak és 
lumineszkáló baktériumok, stb. együttélése is. 
 
- Egy nem természetes jelenség a daganatos személy szervezetébe juttatott tumorlitikus 
vírusok vagy molekulák és a beteg szervezete, valamint az abban lévő daganat között 
kialakult kapcsolat. 
 
A mikroorganizmusok egymás közötti kapcsolatában antibiotikus, biocin effektust, 
kompetíciót, továbbá különböző interakciót és interferenciát figyeltek meg. Az antibiozis 
jelenségének felismerése adta meg az alapot az antibiotikumok előállításához, a velük végzett 
kezelés bevezetéséhez és a gyógyszeripar ezen ágának a kifejlesztéséhez. A biocinek 
ugyancsak szerepet játszanak a mikroorganizmusok egymás közötti kapcsolatában. A 
biocinek között van olyan (pl.: a nisin), amelyet eredményesen használnak az 
élelmiszeriparban, mint természetes tartósítószert. A vírusok esetében interakció és 
interferencia jelenséget tapasztaltak. Míg az első esetben az egyik vírus tulajdonsága 
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megváltozik a másik hatására, a második esetben az azonos sejtben lévő két ágens egyike 
gátolja a másik szaporodását. 
 
Ma már nem titok, hogy a talajra, a talajba és a vizekbe került növényi, állati és a napjainkban 
használt különböző mesterséges anyagok (sajnos egyes műanyagokat kivéve) miért bomlanak 
le rövidebb vagy hosszabb idő alatt (komposztálás, környezetszennyezés felszámolása), és 
azon sem lepődünk meg, hogy az emberek, az állatok, a növények, a gombák és a 
baktériumok is „megbetegedhetnek”, sőt az is természetes, hogy a legkülönbözőbb 
táplálékok, ha megfelelő módon nem óvjuk meg azokat, átalakulhatnak vagy 
megromolhatnak, továbbá, hogy a nedves, friss takarmányok veremben (mai szóhasználattal 
silóban) tárolva átalakulnak és ebben az új formában az állatok etetésére felhasználhatók. 
 
Ezen jelenségek nagy részét már évezredek óta ismerik, de azok okaikról csak az 1800-as 
évek első harmadától szereztek folyamatosan újabb és újabb ismereteket. Addig is azonban, 
az okok ismeretlen volta ellenére, a felsorolt jelenségek között voltak olyanok (pl.: 
erjesztés/fermentáció, komposztálás, stb.), amelyeket hasznosságuk okán, empirikus alapon, 
régóta alkalmaztak. Amikortól már, a tudatos kutatómunka eredményeként, e folyamatok 
lényege ismerté vált, az élet legkülönbözőbb területein, per analógiám, hasznosítani kezdték a 
mikroorganizmusokat, először csak laboratóriumi, majd manufakturális és végül ipari 
méretekben. Ezt a folyamatot, az egyes természetes mikroorganizmusok „rabszolgasorsba” 
taszításának is nevezhetjük. Mindezeknek a biológiai és kémiai alapja az, hogy egy adott 
egyed anyagcseréjét, megfelelő körülmények között és módon, bizonyos termék előállítására, 
átalakítására vagy lebontására fel lehet használni. Ez az emberi felismerés vezetett a mai 
gyógyszeripari,  vegyipari,  erjesztésipari,  húsipari,  tejipari,  mezőgazdasági,  bányászati,  
energetikai, valamint  környezetvédelmi mikrobiológia kialakulásához. Manapság már a 
megkívánt képességű mikroorganizmust, genetikai módszerek segítségével, mesterségesen is 
előállítják, valamilyen megfelelő donorból származó örökítő anyagnak a megfelelő 
recipiensbe való ültetésével vagy a feladat végrehajtásához szükséges enzimet(eket) nyerik ki 
és megfelelő környezeti feltételek mellett „dolgoztatják”. 
 
Szólnunk kell a baktériumok, a gombák és a protozoonok mező- és erdőgazdálkodásban, 
vizekben, biológiai növényvédelemben és környezetvédelemben játszott szerepéről is. Élő 
biopreparátumokat használnak a mezőgazdasági növénytermelésben a talaj ökorendszerének 
célszerű befolyásolására (pl.: N fixáló mikroorganizmusok, mikorrhizzák, gombák, stb.) és a 
lebontási folyamatok, a komposztálás meggyorsítására (pl.: cellulózbontó csírák). De 
alkalmaznak mikoherbicideket gyomnövények célzott pusztítása érdekében. Felhasználják a 
gomba pathogén gombákat a növényvédelemben és egyes baktériumok inszekt- valamint 
rágcsáló-pathogén hatását is hasznosítják a biológiai védekezésben (rovar- és rágcsálóirtás). 
Napjainkban a különböző környezetszennyezések enyhítésére, megszüntetésére is növekvő 
mértékben alkalmaznak mikroorganizmusokat (pl.: olajszennyezés, műanyagok lebontása, 
stb.). 
 
Nem pathogén mikroorganizmusok, szaprofiták/szaprotrófok, ha steril környezetbe (sterilnek 
nevezzük azt az anyagot vagy környezetet, amely mentes az élő baktériumoktól, algáktól, 
gombáktól, protozoáktól és a fertőzőképes ágensektől) kerülnek vagy emberi táplálékra, ill. 
állatok takarmányára jutnak, akkor szennyezést okoznak, és ha szaporodni is képesek, akkor 
különböző változásokat eredményezhetnek. A szennyezett anyag átalakulhat, megromolhat. 
Speciális körülmények között pl.: éretlen, károsodott vagy károsított szervezetű élőlényben 
(koraszülöttek, AIDS-esek, immunszupresszált, immundeficiens, stb.) vagy sebészi 
beavatkozások során ezek a mikroorganizmusok pathológiás elváltozást, betegséget és esetleg 
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az érintett egyed pusztulását is eredményezhetik. Ezeket az egyébként szaprotróf és bajt 
általában nem okozó csírákat fakultatív pathogéneknek nevezzük. 
 
A törzsfejlődés során nemcsak a mikroorganizmusok között alakultak ki olyan egyedek, 
melyek „parazita/élősködő életmódot” folytatnak. Az élősködő életmódot folytató 
mikroorganizmusokat, a gazdára kifejtett káros hatásuk miatt, kórokozóknak vagy 
pathogéneknek hívjuk. A pathogén képesség fokát a virulencia mértéke fejezi ki. A 
kórokozók a pathogenetikai tulajdonságaiktól, virulenciájuktól, a környezeti feltételektől, 
valamint a gazdaszervezet állapotától függően különböző fokú veszélyt jelenthetnek a 
megfertőzött egyedre. (Fertőzésnek nevezzük azt a folyamatot, amikor egy élő baktérium, 
alga, gomba, protozoa vagy egy fertőzőképes ágens egy élő szervezetbe bekerül és ott 
kolonizál. A kolonizáció alatt a megtelepedést értjük. Fertőzni csak élőlényt lehet! A fertőzést 
okozó mikroorganizmust hordozó egyed a fertőzött.). A pathogén képesség és a virulencia 
mértéke alapján a kórokozókat kockázati csoportokba sorolják. A kockázati tényező nagysága 
egy adott fajon belül is különbözhet törzsenként. (Pl.: Ismeretes olyan Salmonella typhi 
murium törzs, melynek már egy csírája is súlyos emberi betegséghez vezetett a szennyezett 
csokoládét fogyasztók között. Általában e törzsek átlagos fertőző dózisa több száz és több 
ezer csíra között szokott változni élelmiszer terjesztette megbetegedések esetén. A kockázati 
tényező alapján határozzák meg pl.: az élelmiszerekben előfordulható csírák számát és írják 
elő a legveszélyesebb kórokozók esetében a nulla toleranciát. A salmonellák jelenlétét 
illetően, éppen az előbb elmondottak alapján, a nulla tolerancia érvényes, azaz ezek a csírák 
élelmiszerekben nem fordulhatnak elő!) A fertőzés eredménye lehet tünetmentes hordozás, a 
hordozó egyed tulajdonságának megváltozása, akut vagy krónikus betegség, daganat 
jelentkezése és végső soron az egyed pusztulása. Betegségnek nevezzük egy gazdaszervezet 
azon állapotát, amely pl.: fertőzés hatására alakult ki és amely során a szervezetben 
különböző reakciók, anyagcsere változások figyelhetők meg. A megváltozott anyagcsere, a 
humorális és a sejtes folyamatok a védekezést, a kórok eliminálását és végső soron a 
gyógyulást eredményezhetik. Ezen folyamatok egyik fontos eleme az immunvédekezés, amely 
egy élő szervezet azon sejtes és humorális reakció formája, mely a szervezetbe került vagy 
abban keletkezett „idegen” anyag, az antigén – ezt a nevet Detre László használta először a 
világon 1897-ben - hatására indul el, és annak közömbösítését, kiküszöbölését, lebontását és a 
gyógyulást eredményezheti. A jelenség taglalása meghaladja könyvünk kereteit. Fontos, hogy 
tudjuk, nemcsak fertőzés okozhat betegséget, de csak a fertőzés alapján létrejött betegség 
terjed a fertőzött egyedtől az egészséges egyedre/be! Ahogy az azonos fajhoz tartozó csírák 
pathogenitása/virulenciája különbözhet törzsenként, ugyanúgy az azonos fajú 
gazdaszervezetek egyes egyedeinek az érzékenysége vagy rezisztenciája sem kötelezően 
azonos. Sem a kórokozók pathogenetikai képességének, sem pedig a gazdaszervezetek 
érzékenységének vagy rezisztenciájának a genetikai szabályozásával itt, az említés szintjén 
túl nem foglalkozunk, csak még annyit mondunk el, hogy az ún. rezisztencia gének átvitele 
pl.: a növények esetében a klasszikus szelekció és a keresztezés mellett napjaink egyik 
legérdekesebb kutatási területe, csakúgy mint az immunizáláshoz általában használható, 
„stabil” és antigenitás szempontjából megfelelő élő csírák vagy ágensek kutatása, előállítása. 
 
Egy virulens kórokozó pathogén képessége érvényesüléséhez, a fertőzéshez, az szükséges, 
hogy a fertőző mikroorganizmus az érintett élőlény valamelyik védőbarrierje sejtjeibe (pl.: 
bőrfertőzés esetén a hámsejtbe), vagy azokon keresztül mélyebbre, vagy a védőrétegen lévő 
mikro- vagy makro sérüléseken át közvetlenül a szervezetbe, aktív vagy passzív módon, 
bejusson, ott szaporodni tudjon és ennek eredményeképpen a pathogenetikai faktora(i) 
kifejtse(ék) hatását(ukat) vagy, hogy a barrier sejtjeihez került vírus számára legyen célsejt 
receptor, melyhez le tud kötődni és amelybe be tud kerülni. Ezt követően annak genetikai 
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állományát “átkódolva” szintéziseket indít el és a kórokozó képessége érvényre jut. Növényt 
egy baktérium vagy egy vírus csak hámsérülésen keresztül vagy „beoltással” tud fertőzni. 
A pathogenetikai faktorok különbözők lehetnek (pl.: enzimek, toxinok, stb.). A toxin termelés 
bekövetkezhet az érintett élőlény szervezetében (pl.: a tetanus vagy a diphtheria esetében) 
vagy a külső környezetben megtermelt toxin jut be az érintett alanyba valamilyen módon (pl.: 
ember esetében a Clostridium botulinum toxinja étellel). A baktériumok, az algák és a 
gombák között is vannak toxint termelő egyedek. 
 
A természet korábban említett komplex rendszerében élő mikroorganizmusokat a növénytan, 
az állattan, a bakteriológia, a virológia, a mikológia, a parazitológia, a molekuláris biológia, a 
talajtan, a hidrobiológia, az ökológia, az élelmiszer mikrobiológia és az orvostudomány, 
valamint az állatorvostudomány egyes diszciplinái keretei között tanulmányozzák. 
 
Az egyes kórokozókkal (baktérium, vírus, alga, gomba és protozoa) foglalkozhatnak általános 
mikrobiológusok, másrészt a kórokozó célszervezete rendszertani hovatartozásának (emberi 
és/vagy állati, növényi, gomba, baktérium) megfelelő egészségügyi vagy egyéb diszciplinák 
képviselői. 
A kórokozókkal, az élőlényekre kifejtett hatásaikkal, a megbetegedések diagnosztizálásával, a 
megbetegített élőlények kezelésével, ellenállásának fokozásával, az élőlény fajtájától - ember, 
állat - függően az orvostudomány és az állatorvostudomány (azokon belül a bakteriológia, a 
virológia, a parazitológia, a mikológia, a fertőző betegségek tana, a belgyógyászat, a 
bőrgyógyászat, a gyermekgyógyászat, a kórbonctan, a laboratóriumi diagnosztika, a 
gyógyszertan, a higiéné, az élelmezéstudomány és a takarmányozástan, stb.), a növények 
esetében (növényegészség-, a növényélet-, a növénykórtan, a növényvédelem, stb.), a gombák 
vonatkozásában a mikológia, továbbá a baktériumok esetében a bakteriológia és molekuláris 
biológia foglalkozik. A vírusok egymásra kifejtett hatását a virológusok, valamint a 
molekuláris biológusok kutatják. 
 
A fertőzött és a fertőző egyed elkülönítésével, a fertőzés origójának felderítésével, a fertőzés 
lokalizálásával, a terjedés módjainak megismerésével és a fertőzés bekövetkezésének 
megelőzésével az emberek és az állatok esetében a járványtan, a növények esetében a 
növényvédelem foglalkozik. A kórokozók különböző módon terjedhetnek az egészséges 
egyedek között (a levegő útján, élelmiszerekkel, víz útján, érintkezés során, közvetítők révén, 
stb.). Egyes ízeltlábúaknak, puhatestűeknek és gerinceseknek azért van pathogenetikai 
jelentősége, mert egy bizonyos kórokozó és fogékony gazda vonatkozásában köztigazdaként, 
végső gazdaként vagy átvivőként játszanak szerepet. Az átvitel vagy direkt formában történik 
mechanikai sérülés okozásával (pl.: kutyaharapással, macskakarmolással, szúnyog-, 
csecselégy-, bolha-, tetű-, atka-, levéltetű- vagy kabócacsípéssel, stb.) vagy közvetett módon 
például szennyezett ivóvízzel, élelemmel, házi légy vagy madarak közvetítésével. A fertőző 
megbetegedések lehetnek sporadikusak, amikor az egyes elszórtan jelentkező esetek között 
semmiféle összefüggés nem állapítható meg, vagy járványosak, amikor az egyes 
megbetegedések valamilyen formában (kórokozó, átvivő, időpont) egymással kapcsolatban 
állnak. Mi az Egészségügyi Világszervezet (EV) meghatározását követjük, mely szerint már 
két egymással kórok, átvivő és időpont szempontjából összefüggő fertőző betegség 
jelentkezése is járványnak tekintendő. 
 
Az élő mikroorganizmusoknak szerepe lehet az emberek, állatok és a növények bizonyos 
betegségeinek megelőzésében vagy kezelésében is. Jól ismert, hogy létezik az ún. látens 
fertőzés jelensége (pl.: az emberek vagy az állatok vagy a növények esetében). Ezen jelenség 
alatt azt értjük, hogy az illető valamikor egy adott csírával fertőződött, de a fertőzés nem 
vezetett manifest betegséghez, viszont a szervezetben beindította a már említett védekezési 
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mechanizmusokat és ennek eredményeképpen az adott élőlény védetté vált a látens fertőzéssel 
azonos kórokozók későbbi fertőzésével szemben. 
Élő csírákkal végzett kezelésekre több példa is ismert. Az egyik, talán legfontosabb, az élő 
mikroorganizmusokkal kiterjedten végzett immunizálás (immunizálásnak nevezzük azt a 
folyamatot, amikor egy szervezetet, egy bizonyos kórokozó fertőzésével szembeni 
eredményes védekezés kialakítása céljából, megfelelő antigénnel, oltóanyaggal kezelnek (pl.: 
bőr alá, izomba, szájon vagy légúton keresztül emberek és állatok esetében, ill. sejtekbe 
növények esetében, adhatunk be oltóanyagot). Az oltóanyag állhat betegséget nem okozó, ún. 
attenuált élő mikroorganizmusból vagy ágensből. Azonban gyakoribb, hogy elölt teljes 
kórokozót vagy ágenst, ill. kórokozókból vagy ágensekből készített kivonatot használnak fel 
immunizálásra. 
Megpróbáltak enterális fertőzésben szenvedőknek a kórt okozó pathogén csírák ellen ható 
fágokat adagolni, azok elpusztítása és a beteg gyógyulása elősegítése céljából, nem sok 
eredménnyel. 
Végül egyes enterális panaszok esetén különböző, élő tejsav baktériumokat tartalmazó 
készítmények – probiotikumok - fogyasztását javasolják a várható kedvező hatás 
reményében. 
 
A pathogén mikroorganizmusok mellett többsejtű paraziták (pl.: férgek) és különböző más 
élősködők, kártevők (pl.: atkák, rovarok) is léteznek, de ezek csak említés szintjén képezik 
könyvünk anyagát. 
 
Kezdetben a faj fogalom ismeretével sem rendelkeztek. Később, annak meghatározása után, 
hosszú ideig, a fajok változatlanságát hirdették. Majd a tények alapján lassan elfogadásra 
került a változások lehetősége, és megjelent az evolúció gondolata is. 
 

  
Arisztotelész Theophrasztosz Plinius műve fordítása 

idősebb 
G. Plinius S. 

 

Az élőlények rendszerezésével elődeink már régóta foglalkoznak, amit a fellelt írásos 
emlékek bizonyítanak. Például Arisztotelész „A növény- és ásványország”, „De animalibus 
Historiae libri IX” c. és egyéb más munkájában a növényeket fák, cserjék, füvek, az állatokat 
pedig vérrel ellátott állatok (emlősök, hüllők, kétéltűek, madarak, halak és kígyók), valamint 
vérnélküli állatok (lábasfejűek, rákok, kagylók, csigák, rovarok, pókok) csoportokba sorolta. 
Ő már megkülönböztetett kategóriákat (eidos, genos, genemegista). Tanítványa 
Theophrasztosz többszáz növényt írt le, és a kalapos gombát már növénynek tartotta. 
Egyébként ekkor és még sokáig, a gombákat csak mérges és nem mérges kategóriába 
osztották. G. Plinius S., az idősebb, a „Naturalis Historiae” c. művében az állatokat az 
életterük alapján (szárazföldi, vízi, repülők és rovarok) csoportosította. Ő utána voltak, akik 
ezeket az élőlényeket a veszélyességük, a hasznosságuk és a mérgességük, stb. vagy bizonyos 
anatómiai különbségeik - az illető állat szívének szerkezete, fogazata vagy lábainak száma, 
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felépítése, stb. - alapján osztályozták. A növények esetében döntő szempont volt az esetleges 
gyógyító hatás vagy egyéb praktikus tulajdonságok (pl.: illat, fűszer-hatás, stb.) megléte. Ez a 
magyarázata annak, hogy az ún. füveskönyvekben első sorban a gyógyhatásúnak vélt 
növények kerültek felsorolásra. 
Minden rendszerezéssel foglalkozó szakembert, több ok miatt sem tudunk felsorolni. Ezért a 
továbbiakban csak néhány általunk jelentősnek tartott szerző nevét fogjuk megemlíteni. 
 
A növényrendszertan vonatkozásában C. de l’ Écluse/Clusius, A. Caesalpino/Cesalpino és 
J. Ray neve ilyen. Míg Clusius természetes rokonságban nem álló növényeket csoportosított 
(fák, cserjék, félcserjék, hagymás, gumós, szép és illatos, szagtalan és nehéz-szagúak, stb.), 
addig Cesalpino már a természetes rokonság bizonyos elemeire (alaki hasonlóság és 
különbség) is figyelemmel volt, de még csak fákról, és cserjékről beszélt és mesterségesen 
rendszerezett. Az általa létesített XV fejezet közül az utolsóba osztotta a mohákat és a 
gombákat. Ray először használta a faj latin nevét. Emellett a sziklevelek figyelembe vételével 
elmozdult a természetes rendszertan felé. Az imperfect növények közé osztotta a plantae 
submarinákat, a gombákat, a mohákat, a harasztokat. C. von Linnaeus/Linné bár 
mesterséges rendszertant hozott létre, rendszerezési szempontjainak és az általa kidolgozott 
elveknek később óriási hatása volt. Használta a változat, a faj, a genus, a rend és az osztály 
fogalmát. Binominális elnevezést vezetett be. Növényrendszertanában kialakította az u. n. 
„chaos kategóriát”, melynek helyét a 24. osztályba tartozó virágtalanok között jelölte ki. Ide 
kerültek a gombák, az algák, a mohák és a harasztok. Bár kezdetben a fajok állandóságát 
hirdette, élete vége felé már a változatok létét is elismerte. B. de Jussieu fogalmazta meg a 
természetes alapokon álló növényrendszertan gondolatát. Osztályozása alapja a virágok 
megléte és hiánya, valamint a sziklevelek száma volt. A. P. de Candolle felismerte az 
anatómiai sajátosságok fontosságát (edénynyalábos és sejtes növények csoportja). A 
levéltelenek közé tette a mohákat, a zuzmókat és a gombákat. Lényeges volt Endlicher 
István László munkássága, aki először különböztette meg a Thallophytákat és a 
Protophytákat (algák, zuzmók). A gombákat a Hysterophyták közé tette. J-B. A. de Lamarck 
és később Ch. R. Darwin elméletének is hatása volt. A. Braun, A. W. Eichler és A. Engler 
munkája eredményeképpen alakult ki a fejlődéstörténeti növényrendszertan. A legutolsó 13 
csoportba sorolta a növényeket. Az elsőbe tette a Schyzophytákat és a következő 9-be az 
egysejtűeket. Ezt a rendszert módosította 1923-ban R. Wettstein, hét törzsbe sorolva a 
növényeket. 
 
Linné az arisztoteleszi állatrendszertantól alig eltérő saját állatrendszert (a szív felépítése, a 
vér színe, a hőmérséklete és egyéb más tulajdonságok alapján) hozott létre, amelybe hat 
osztály tartozott (emlősök, madarak, kétéltűek, halak, rovarok és férgek. Az utóbbiba sorolta 
többek között a molluscákat, az intestinákat, a testaceákat, a lithophytákat és a zoophytákat.). 
Később ?. Gmelin e csoportba sorolta az infuzóriákat. Ami az állatrendszertan további 
alakulását illeti C. Bonnet a fokozati sor, az ún. természeti lépcsők gondolatát vezette be. J-
B. A. de Lamarck először különítette el a gerinceseket a gerinctelenektől és hat fokozatot 
alakított ki. Az elsőbe sorolta az infuzóriákat és a polipokat (infusoriak/ázbarcsák, 
habarnicák/polypok). Emellett a származástan és a törzsfejlődés gondolatának magját is 
elvetette. G. Cuvier az összehasonlító bonctan és az őslénytan elvét alkalmazta, 
megteremtette a kataklizma elméletet és meghatározta az állatrendszertan vonatkozásában a 
törzs és a faj fogalmát. Ő négy főcsoportba (gerincesek, ízeltek, puhatestűek és sugarasok) 
sorolta az élőlényeket. A sugarasok között 5 csoportot különített el. Az 5-be tette az 
infuzóriákat. Ch. R. Darwin a tevékenységével a természetes, fejlődéstörténeti 
állatrendszertan kiteljesítéséhez járult hozzá. Kortársa T. H. Huxley Protozoákról és 
Metazoákról beszélt, és azokon belül további csoportokat különböztetett meg. A Protozoák 
között a Monera és az Endoplastica fajról beszélt. E. Haeckel korábban nem létező új 
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rendszertani kategóriákat állított fel. A múlt században már voltak, akik 30 törzsbe sorolták az 
állatokat. 
 
A mikológia megalapítójának C. de l’ Écluse/Clusius tartható. Linnével egyidőben P. A. 
Micheli, J. A. Gleditsch, majd később G. Bauhin, J. P. de Tournefort, M. du Tillet, C. H. 
Persoon, T. M. Fries és M. J. Berkeley foglalkozott a gombák leírásával és 
rendszerezésével. Mindegyik kutató gazdagította a korábbi ismereteket. Az igazi áttörést 
azonban H. A. De Bary munkássága jelentette, aki a darwini eszméket is figyelembe véve 
korszerű, új rendszertant dolgozott ki. A múlt században voltak, akik a gombákkal 
kapcsolatban úgy vélekedtek, hogy azok sem nem növények, sem nem állatok, hanem az 
eukarióták egy önálló regnuma. A mikológiával kapcsolatos ismereteket G. C. Ainsworth 
összegezte több fontos munkájában. Legújabban P. O. Wainright és munkatársai az RNS 
vizsgálatok eredményei alapján feltételezik, hogy a gombák egy külön nem homogén 
rendszertani csoportba tartoznak, és inkább az állatvilághoz állnak közelebb. A könyvünk 
témájába illő egysejtű mikroszkopikus gombák találhatók pl.: a nyálkagombák, a 
moszatgombák, a tömlős gombák és a sarjadzó gombák, stb. között. 
 
A mikroorganizmusok rendszertani hovatartozását különböző elképzelések határozták meg. 
Leeuwenhoek állatkának vélte azokat. Linné a „chaos kategóriába” sorolta őket. O. F. 
Müller, J. Ch. Rooshoz hasonlóan, úgy vélte, hogy az infuzóriák valahol a növények és az 
állatok között foglalnak helyet. G. C. Ehrenberg a véglényeket és a különböző 
baktériumokat is még állatoknak vélte. Endlicher István László az egysejtű moszatokat már 
a növények közé tette. von Seibold igazolta, hogy a véglények „csak” egysejtűek (tehát nem 
állatkák) és három évvel később osztályozta is a protozoákat. 1852-ben J. A. M. Perty a 
baktériumokat a növények közé helyezte. C. W. Nägeli 1857-ben, majd C. Davaine 1863-
ban a baktériumokat ugyancsak növénynek tartotta. Nägeli a gombák között a 
Schizomycesnek nevezett külön csoportba tette a baktériumokat. A. Braun rendszertana 
1864-ben a darwini elveken és a mikroorganizmusokkal kapcsolatos legújabb ismereteken 
alapult. A. Engler beszélt a schizophytákról és még további tizenhárom egységről. Az első 
tízben voltak egysejtűek, moszatok. (A másodikba a phytosarcodinek, a myxomiceták és a 
myxothallophyták, a harmadikba a flagelláták és a tizenegyedikbe az eumyceták, a kalapos 
gombák kerültek.) A schizophyták közé helyezte a schizomycetákat a baktériumokat és a 
schizophyceákat a kékmoszatokat. F. Cohn, A. Fischer és R. Wettstein is foglalkozott a 
baktériumok rendszerezésével. Az osztályozáshoz figyelembe vették a baktériumok alakját. 
Így beszéltek Coccaceae, Bacillaceae és Spirillaceae családba tartozókról. A családon belül a 
spóra megléte vagy hiánya, a csilló száma és helye, valamint az adott egyed biológiai 
tulajdonságai, festhetősége és szűrhetősége alapján kategorizáltak. A múlt század közepén E. 
G. D. Murray, A. G. Hitchens és R. S. Breed öt nagy csoportot állapított meg: 
Eubacteriales, Actinomycetales, Chlamidobacteriales, Mycobacteriales és Spirochetales. Az 
1960-as években három divíziót (a Schizophyceae, a Schizomycetes és a Microtatobiotes) 
említettek. A Schizomycetes divízió 10 rendből állt. A Microtatobiotes divíziónak két rendje 
volt a Rickettsiales és a Virales. Jelenleg a rickettsiák, a mycoplasmák és a fitoplazmák is a 
baktériumok között szerepelnek. Érdemes megemlíteni a külön rendszerezett ősbaktériumok 
öt csoportját is, melyek tagjai hőtűrők, sótűrők, sejtfal nélküliek, szulfátredukálók vagy 
metántermelők. 
Az M. Dworkin szerkesztette és a prokarióták biológiájával foglalkozó már említett 
kézikönyvben leírtak szerint a prokarióták abban is különböznek a növényektől és az 
állatoktól, hogy míg az utóbbiakkal foglalkozó tudományok kialakulhattak molekula 
vizsgálatok nélkül, addig a baktériumok közötti evolúciós kapcsolatok a molekuláris 
genetikai és egyéb vizsgálatok nélkül nem tárhatók fel. A genetikai vizsgálatok eredményei 
alapján megszületett fajmeghatározások, a korábbi filogenetikus tulajdonságokon alapuló 
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fajbesorolásokat átírták. A világon általánosan elfogadott aktuális baktériumrendszertant, 
1924 óta, mindig a Bergey’s Manual of Systematic Bacteriology legutolsó kötetei 
tartalmazzák. Ennek utolsó két kiadása (a legutolsó 2005-ben jelent meg) már az új genetikai 
szemléletnek megfelelően íródott. A két rendszer különbözősége jól megfigyelhető, ha 
összevetjük pl.: az orvos-, állatorvoshallgatók oktatásánál, továbbá a gyakorlati életben a 
járványtan és a fertőző betegségek esetében használt klasszikus neveket a jelenlegi 
legmodernebb rendszertani elnevezésekkel. Az eltérések felszámolása a zűrzavar elkerülése 
érdekében nagy bölcsességet és nemzetközi megegyezést igényel. 
 
Kezdetben a vírusokat a pathogenetikai és az ökológiai tulajdonságaik alapján nevezték el. 
Voltak, akik ezeket is a növények közé tették és szűrhető baktériumoknak vélték. Az 1930-as 
évek szemléletét jól demonstrálja a Preisz Hugó és a Went István által írt „Az általános 
kórtan vázlata” c. tankönyvből vett alábbi idézet: „…a szűrhető kórokozók helye a 
természetrajzi rendszerben teljesen bizonytalan. A baktériumokhoz való viszonyukat illetőleg 
ezuttal is utalunk arra, hogy egyes megfigyelések szerint bizonyos baktérium-féleségek 
kicsiny, filtrálható testek, az u. n. G-alakok képzése mellett szaporodnak. Ezzel kapcsolatban 
némelyek arra a lehetőségre gondolnak, hogy a filtrálható virusok tulajdonképen a 
közönséges baktériumok fejlődési cyklusának egy filtrálható phasisát reprezentálják. Egy 
másik felfogás a virusokat a protozoonokhoz sorolja s végül az is lehetséges, hogy az előbbiek 
az élőlények egy egészen különálló, eddig még meg nem határozható csoportjához tartoznak. 
Egy újabb nézet szerint e virusok, a génekhez hasonlóan, a legkisebb, legkezdetibb élet-
egységek (protosomák) egy formájának tekintendők. Bárhova soroljuk is ezeket az apró 
lényeket, annyi kétségtelen, hogy minden egyes idetartozó betegség virusának épp úgy más-
más fajúnak kell lennie, mint ahogy a különböző baktériumos, vagy protozoonos betegségeket 
is más-más mikroba-fajok okozzák… …A virusok egyik legjellemzőbb tulajdonsága az, hogy 
csak más élősejtek jelenlétében szaporodnak…”. Kezdetben a vírusok besorolásánál a 
számkatalogizálást is megpróbálták alkalmazni. 1950-ben vetették fel azt a gondolatot, hogy a 
virion szerkezete alapján osztályozzanak. A. M. Lwoff és munkatársai fogalmazták meg az 
osztályzás kritériumait az 1960-as években. Ezek a következők voltak: a genetikai anyag 
fajtája (DNS, RNS), a virion szimmetriája, a nukleokapszid szerkezete és mennyiségi adatok. 
Jelenleg a vírusgenom típusa, a vírus nukleinsav egy vagy kétszálúsága, a fordított 
transzkripció lehetősége és a vírusgenom polaritása alapján történik a besorolás a darwini 
elveket is figyelembe véve. A jelenlegi tudás alapján a vírusokat polifiletikus eredetűeknek 
tartják és a vírusrendszertanban is az általánosan használt rendszertani kategóriákat (rend, 
család, nemzetség, stb.) használják. Hazánkban a növényvírusokkal, azok elnevezésével és 
rendszertanával többen (Horváth János, Gáborjányi Richárd és Salamon Pál, stb.) is 
eredményesen foglalkoztak. A vírusok legújabb leírását és rendszertanát az Encyclopedia of 
Virology legutolsó kiadásában találhatjuk meg. 
A Nemzetközi Vírusrendszertani Bizottságban (ICTV) Magyarország nemzeti képviselője 
Nász István volt 2006-ig. Attól kezdve Benkő Mária a nemzeti képviselő. 
Az ICTV Adenoviridae Munkacsoportját Bartha Adorján vezette a hatvanas években, aki 
később tagja volt mind az Adenoviridae, mind pedig a Herpesviridae Munkacsoportnak az 
1990-es évekig. 1999-től az Adenoviridae Munkacsoportot Benkő Mária vezette 2005-ig. Őt 
váltotta Harrach Balázs 2011-ig. 
Nász István ugyancsak tagja volt az Adenovirdae Munkacsoportnak, majd ő utána a 90-es 
években Ádám Éva került ebbe a bizottságba 2009-ig. 
 
A növény és az állatvilág rendszerezésével már a korábbi évszázadokban foglalkoztak 
magyar szakemberek (pl.: Benkő József, Grossinger Keresztély János, Mitterpacher 
Lajos, Földi János, stb.). Ők is a klasszikus tanoknak megfelelően a növény-, az állat- és az 
ásványországot fogadták el alapkategóriáknak, és azokon belül végezték az egyes egységek 
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elkülönítését, csoportosítását. Margó Tivadar szerint kétféle koncepció létezett. Az egyik 
szerint a növény- és az állatország között valódi határok nem léteztek és a legalsóbb rendűek 
között átmenet lehetséges. A másik szerint vannak ugyan valódi határok, de azokat nem 
tudták megjelölni. Szerinte a domináló jellegek alapján célszerűbb a “szerves testecskéket” a 
két ország valamelyikébe sorolni, mintsem egy harmadik országot létrehozni ezen kétséges 
jellegű élőlények (Protisták) számára. Ami a mikroorganizmusok rendszertanával kapcsolatos 
hazai kutatásokat illeti, az 1850 utáni időszakból, a következőket tartjuk megemlítendőknek: 
 
A gombák leírását és besorolását több hazai szerző is végezte. E munkák közül figyelmet 
érdemel Linhart György öt kötetes „Schaedae Fungi Hungaricae” c. 1883-85 között kiadott 
műve, Moesz Gusztáv „A Kárpát-medence üszöggombái” c. könyve és Husz Béla 
„Növénybetegségeket okozó konidiumos gombák meghatározása és rendszere” c. tankönyve, 
valamint Kalchbrenner Károly és Hazslinszky Frigyes Ákos munkássága, továbbá 
hivatkoznunk kell Bánhegyi József, Galgóczy József, Jakucs Erzsébet, Novák Ervin 
Károly, Pazonyi Béla, Pelc Antal, Szentirmai Attila, Tóth Sándor, Ubrizsy Gábor, Vajna 
László, Vörös József, Zsolt János és a Szegedi Tudományegyetem, Természettudományi 
Kar Mikrobiológiai Intézet munkatársai tevékenységére, továbbá Jakucs Erzsébet és Vajna 
László által szerkesztett kézikönyvre. Az osztályozás problémái a Szodoray Lajos és 
munkatársai által írt szakkönyvben is szóba kerültek.  
 

 
 

Hazánkban az 1900-as évek elején használt növényrendszertan egy része. 
 
Érdemes még megemlíteni Tarpataki Mariann és Felkai Györgyi 1986-ban megjelent „Az 
emberi szervezet patogén mikrogombái Magyarországon 1974-1981 között” c. értékes 
munkáját, melynek eredményeit több mint 20 ezer minta vizsgálata során gyűjtötték össze. 
 
A mikroorganizmusok rendszerezésének kérdésével is többen foglalkoztak. Fekete II Lajos 
és Mágocsy-Dietz Sándor 1896-ban az „Erdészeti növénytan” c. könyvük második kötetében 
osztályozták az algákat és a gombákat a többi növények mellett. Az utóbbiak esetében már 
megkülönböztették a hasadó gombákat, a myxomycetákat, a phycomycetákat és a magasabb 
rendű gombákat, stb. Entz I Géza és Mágocsy-Dietz Sándor 1907-ben adta ki „Az élők 
világa. Növény- és állatország” c. könyvet. A növényrendszertant Tuzson János állította 
össze. Tizennégy csoportot különített el (I. Nyálkagombák, II. Baktériumok, III. Kék-
moszatok, … XII. Gombák, stb.). A XIX. század végén és a XX. század elején hazánkban 
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általában a 32. oldalon lévő ábrán olvasható rendszertant fogadták el. Soó Rezső, másokhoz 
hasonlóan, a baktériumokat és a vírusokat (az utóbbiak közé a rickettsiákat is beleértette) a 
növények közé tette. Növényrendszertanában a baktériumokkal foglalkozó fejezetet Pólya 
László, majd Bánhegyi József írta meg, míg a vírusokkal kapcsolatos részt Böszörményi 
Zoltán, majd a későbbi kiadásban már Bánhegyi József készítette el. J. Árpai „Baktérium 
meghatározó kulcsot” állított össze, mely Ruják László fordításában jelent meg magyarul. 
Rauss Károly és munkatársai a proteusokat és a shigellákat, Lányi Béla és munkatársai a 
pseudomonásokat, Szabó István Mihály és munkatársai a streptomycetákat osztályozta. 
Ralovich Béla az ICSB Subcommittee of Listeria tagjaként dolgozott 1972-1998 között, 
amikor az aktív részvétel hiányában lemondott. Szabó István az International Working 
Group of Mycobacterium Taxonomy (IWGMT) szervezettel működött együtt. 
 

Lányi Béla létrehozta az Orvosi Baktériumok Magyar 
Nemzeti Gyűjteményét 1962-ben és az illetékes világ, 
valamint európai szervezet tagja lett. Halála után ennek a 
munkának a folytatása Konkoly Thege Marianne, majd 
Szabó Zsuzsa Kurunczi Miklósné feladata lett. Az ipari 
jelentőségű mikroorganizmusok gyűjteményének 
létrehozása Deák Tibor nevéhez köthető. A kollekció 
1985-ben a Mezőgazdasági és Ipari Mikroorganizmusok 
Nemzeti Gyűjteménye nevet kapta. 1994-ben a Tanszéktől 
független szervezeti egységgé alakult, ettől kezdve a 
részleg vezetője Lehoczkiné Tornai Judit.  
 
A növényeket Fekete II Lajos és Mágocsy-Dietz Sándor 
1896-ban az „Erdészeti növénytan” c. könyvük második 
kötetében rendszerezte. Ebben a növényrendszertan 
történetével is foglalkoztak. A növényeket két körbe 
(virágtalan és virágos) osztották. A virágtalanok között 3 

törzset különítettek el. Az I törzsben, a Telepes növények között az 1. osztályba az 
algákat/moszatokat tették. A 2. osztályban a gombákkal foglalkoztak. Azon belül az I. 
sorozatban: a hasadó gombák, a II. sorozatban: a myxomycetesek, a III. sorozatban: a 
phycomycetesek és a IV. sorozatban: a magasabb rendű gombák szerepelnek. Jávorka 
Sándor elkészítette „A magyar flóra kis határozója” c. könyvét 1926-ban, amely akkor csak a 
harasztokat és a magvas növényeket tartalmazta. 1935-ben Fehér Dániel és Mágocsy-Dietz 
Sándor az „Erdészeti növénytan” c. könyvük újabb kiadásában a Wettstein-féle rendszertan 
alapján osztályoztak. Az egysejtűeket az első hét törzsben szerepeltették. Ezt követte a Soó 
Rezső-féle rendszertan. Ebben Soó két alapkategóriát, az egysejtűt vagy protophytát és a 
többsejtű telepes növényt vagy thallophytát különbözteti meg. A növényeket tizennégy 
törzsbe sorolta. Egysejtű növények az első tíz törzsben találhatók. A Jávorka Sándor és Soó 
Rezső által készített „A magyar növényvilág kézikönyve” c. munkában a virágtalanok között 
az algák - Szemes Gábor és Halminé Halász Márta szerzőségével -, a zuzmók, a mohák és 
az ehető valamint a mérges gombák szerepeltek. 1952-ben a Hortobágyi Tibor szerkesztette 
„Növényhatározóban” a mikroszkopikus gombákat és a tömlős nagy gombákat Bánhegyi 
József, a moszatokat pedig Hortobágyi Tibor írta le. A többi növénnyel foglalkozó egyes 
fejezetek Árokszállási Zoltán, Boros Ádám, Jávorka Sándor és Szatala Ödön munkája. 
Ezt a határozót, később átdolgozások és bővítések, továbbá szemlélet és szerzői változások 
után, még ötször adták ki. A 3. kiadásban már a baktériumok is helyet kaptak Bánhegyi 
József tollából, és a mű két kötetben jelent meg. Az 1968-ban megjelent negyedik kiadásban 
bővültek a baktérium- és a gombakulcsok. Az ötödik kiadásban, mely 1991-ben került a 
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boltokba, már figyelembe vették a legmodernebb elveket, és ennek megfelelően az 
élőlényeket Prokarióta és Eukarióta csoportba különítették el. A baktériumokkal foglalkozó 
részt Kecskés Mihály állította össze, a moszatokat felölelő fejezet Hortobágyi Tibor és 
Padisák Judit munkája. A mikroszkopikus és a tömlős nagygombákkal foglalkozó fejezetet 
Tóth Sándor készítette. A bazidiumos nagygombákkal kapcsolatos részt Babos Lorántné 
állította össze. A zuzmókat Verseghy Klára, a mohákat pedig Orbán Sándor írta meg. Az 
ötödik kiadás átdolgozva és változott szerzőkkel Simon Tibor szerkesztésében 2003-ban jött 
ki a nyomdából. Ennek elkészítésekor már a legújabb genetikai vizsgálatok eredményeit is 
figyelembe vették. A baktériumokkal foglalkozó fejezet Kecskés Mihály és Naár Zoltán 
munkája, az algákkal kapcsolatos részt Padisák Judit dolgozta át, a gombafejezetet Tóth 
Sándor egészítette ki, a bazidiumos gombákkal foglalkozó rész Babos Lorántné és Rimóczi 
Imre tudását dicséri. A zuzmók fejezete Verseghy Klára keze alatt született újjá, míg a 
mohafejezetet Orbán Sándor modernizálta. 
 
Az állatok rendszerezésével foglalkozó újabb írások közül először Hanák János „Az állattan 
története és irodalma Magyarországban” c. 1849-ben megjelent munkájával kell röviden 
foglalkoznunk. Ez a füzet egy történeti alapdokumentum. A szerző nemcsak a nemzetközi 
eseményeket (nagy vonalakban), hanem a hazai közleményeket (részletesen) is áttekintette. 
Ebben a művében mintegy 230 szakember nevét említette meg, és több mint 236 munka 
irodalmi adatait (köztük feltehetően az 1847-ig megjelent magyar publikációk nagy részét) 
sorolta fel. Hanák bizonyosan ismerte a mikroszkópot, mert többek között olyan 
személyekkel állt érintkezésben, mint Láng Ferenc Adolf vagy Frivaldszky Imre, stb. 
Ázalagtani és általános állattani kérdésekkel Margó Tivadar már 1860 körül intenzíven 
foglalkozott és ő adta ki magyar nyelven „A tudományos állattan kézikönyve” c. munkáját 
1868-ban. Ez egy világszínvonalú alkotás volt. Ő az állatokat nyolc csoportba sorolta. Az I. 
csoportba a Protozoákat tette. Ezek között beszélt a Rhizopodákról, a Gregarinidákról és az 
Infuzóriákról. Az első modern állatkatasztert a Magyar Királyi Természettudományi Társulat 
adta közre „A Magyar Birodalom állatvilága” címmel 1904 és 1918 között. Entz I Géza és 
Mágocsy-Dietz Sándor könyvében a VIII. törzsbe a véglények kerültek, mely fejezetet Soós 
Lajos állította össze. A Székessy Vilmos és Kaszab Zoltán szerkesztette „Magyarország 
állatvilága” c. új sorozatban a protozoákat Pellérdy László és Stiller Jolán írta meg. Wéber 
Mihály gondozásában hat szerzővel jelent meg egy állatrendszertan tankönyv 1955-ben. Az 

egysejtűek Biczók Ferenc munkája. Később 
Dudich Endre és Loksa Imre szerkesztett 
rendszertant, melyben protozoa és metazoa 
állatkör van, valamint 24 törzs szerepel. A 
protozoák az I. Állatkörben találhatók két nagy 
egységben. 1950 óta Móczár László több 
átdolgozásban adta ki az „Állathatározó” c. 
könyvét, melyben a véglényekkel foglalkozó 
fejezetet egyféle magvúakra és kétféle 
magvúakra osztva Soós Árpád írta meg. 1984-
ben is megjelent ennek a könyvnek egy új 
kiadása, melyet a szerkesztővel együtt 23 
szakember állított össze. A protozoák az első 
fejezetben szerepelnek. 
 
Röviden szólnunk kell a genetikai kutatások 
kezdetéről is. A klasszikusok ismerték a 
szelekciót és az oltást. Az 1700-as évek elejétől 
pedig már biztosan alkalmazták a növények Az MTA VEAB meghívója. 
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keresztezését mint lehetőséget. Majd felfedezték a két különböző nemű csírasejtet és azok 
jelentőségét a gyümölcs keletkezésében. Az 1800-as évek elején az állatok tulajdonságai 
öröklődésével kapcsolatosan először használta a genetika kifejezést Festetics Imre, majd a 
növények vonatkozásában az évszázad közepén J. G. Mendel tett jelentős megfigyeléseket. 
Festetics Brnoban közölte írását és Mendel ugyanott dolgozott, csak később. Ugyancsak a 
XIX. sz-ban ismerték fel a sejtmagot és a kromoszómákat. Már a XX. sz-ban beszéltek 
először a kromoszómák és azok szakaszai cseréjének a lehetőségéről és annak jelentőségéről. 
A század második harmadában ismerték fel a nukleinsavnak és a fágoknak a tulajdonságok 
átvitelében játszott szerepét. Ezt követte az 50-es években a nukleinsavak struktúrájának a 
tisztázása, és kiterjedté váltak a „génmanipulációs“ vizsgálatok. A múlt század végére 
általánossá vált a géntechnológia alkalmazása. 
 
Az elmúlt időszakban előállítottak genetikailag módosított mikroorganizmusokat, növényeket 
és állatokat is. Ezeknek a kutatásoknak a hasznossága (pl.: lehetővé vált célzott fermentációs 
folyamatok megvalósítása, bizonyos fertőzések elleni immunitás kiváltása, rovarok kártétele 
elleni védekezés - steril mutánsok kibocsátása útján - fertőzésekkel szemben rezisztens 
növények előállítása, stb.) mellett lehet rizikója is, különösen, ha pathogenetikai 
tulajdonságokat vagy pathogén mikroorganizmusokat módosítanak (pl.: reverzió). A 
módosított mikroorganizmusok vagy magasabb szervezettségű élőlények korlátlan „szabadon 
engedése” ugyancsak kockázatos lehet, mert ez a cselekedet a természet „normális” 
menetébe, az evolúció rendszerébe való beavatkozást, azaz a természetestől eltérő teremtést 
jelenti! Az ilyen tetteknek, csakúgy, mint minden gátlástalan emberi tevékenységnek, a 
természet szennyezésének és rombolásának a következményei és végeredménye beláthatatlan. 
Ezért kell a génmódosítás kérdését rendkívül óvatosan, csak a tudományos ismeretekre 
támaszkodva (nem pedig profit vagy „jótékonysági” megfontolások alapján) kezelni! 
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4. ELŐZMÉNYEK 
 

4.1. AZ EMBERI MEGISMERÉS TÖRTÉNETÉNEK 
SZAKASZAI 
 
Tudatában vagyunk annak, hogy minden rendszerezésnek vannak hibái. Ennek ellenére, 
didaktikai okok miatt, mi is megpróbáljuk a csoportosítás elvét alkalmazni. Úgy véljük, hogy 
nemcsak az emberi megismerés története szakaszolható - 4.1. - biológiai ismeretek alapján, 
hanem az orvostudomány története is felosztható - 4.2. - időszakokra mikrobiológiával 
kapcsolatos kritériumokat figyelembe véve. Az előbbi esetben négy szakasz - 4.1.1., 4.1.2., 
4.1.3. és 4.1.4. - különíthető el, az utóbbi vonatkozásában három periódus - 4.2.1., 4.2.2. és 
4.2.3. - állapítható meg. 
 

4.1.1. A KEZDETEKTŐL AZ ÓKORIG 
 
Az első időszak a „természetrajz” és az „ősnemzés” koncepciójának megszületése előtti 
korszak, melyről írásos emlékeink nincsenek. Azonban már ekkor is léteztek a 
mikroorganizmusok és a tulajdonságaiknak megfelelő hatásaik is jelentkeztek, függetlenül 
attól, hogy létükről és szerepükről bárki bármit is tudott volna. 
 

4.1.2. AZ ÓKORTÓL AZ 1600-AS ÉVEKIG 
 
A második szakasz Leukipposz, Empedoklész, Hippokratész, Demokritosz, Arisztotelész, 
Theophrasztosz, idősebb G. Plinius S., Celsus, C. Galenus és Avicenna tevékenységétől az 
1600-as évekig, vagyis az Ókortól az Újkor első harmadáig tartott. 
 

 
Leukipposz Hippokratesz Demokritosz Celsus 

 

 

 

 

 C. Galenus Avicenna  
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Tudjuk, hogy nemcsak velük egy időben, hanem előttük és utánuk is éltek Egyiptomban, 
Kínában, Indiában, Perzsiában, Hellászban és az arab területeken, stb., akik a természet 
jelenségeivel foglalkoztak. Európában azonban főleg e névszerint említett szerzők gondolatai 
jelentik a természettudományos ismeretek alapját. Ők már foglalkoztak az emberekkel, az 
állatokkal, a növényekkel, ásványokkal és a legkülönbözőbb természeti jelenségekkel. 
 
A föld, a víz, a tűz és a levegő jelentőségét hangoztatták. Ők voltak azok, akik a természettant 
létrehozták. Megfigyeléseiket és kutatásaikat, érthető okok miatt, csak makroszinten 
végezték, bár az atomisztika gondolata is tőlük származik, akárcsak az ősnemzés teóriája. 
 
Itt idézzük E. Schrödinger 1948-ban született írása egy részét: „T. Gomperz szerint: A 
modern atomelmélet sem csupán puszta hasonmása Leukipposz és Demokritosz 
elméletének: belőle származott, hús a húsból. E tétel belső – tárgyi – és külső – történelmi – 
indoklása még alaposabbá vált, amióta bebizonyosodott Leukipposznak az a vélekedése, 
hogy minden atom ugyanabból az anyagból áll. Itt gondolhatunk akár arra, hogy minden 
kémiai atom nukleonokból és elektronokból épül fel, akár pedig arra, hogy maguk az elemi 
részek is mind az „ősmassza” megjelenési formája és szétsugárzással meg párkeltéssel 
mindnyájan átalakulhatnak egymásba.” A természettörvénnyel és a szabadság gondolatával 
kapcsolatban pedig a következőket írta: „…A görögök szerint “a világ megérthető 
mechanizmus.” „…Ez a természeti törvényszerűség gondolata, amely egész mai tudományunk 
alapja és amelynek egész mai tudományunkat meg kellett előznie, mert csak ez adhatta meg a 
hozzávaló bátorságot.” Leukipposz szerint „…semmi sem történik véletlenül, hanem minden 
törvény- és szükségszerűen.” 
 
Demokritosz tanításából „…bizonyosra vehetjük, hogy minden esemény áttörhetetlen 
szükségszerűsége, az öröktől fogva való kauzális meghatározottsága világnézetének 
elhanyagolhatatlan axiómájaként világosan szeme előtt lebegett, amelyhez következetesen 
ragaszkodott, noha ennek etikára vonatkozó ijesztő követelményeit illetően csak nagyon 
nehezen csaphatta volna be magát.” „…Aki egyetért velem abban, hogy ez nem tisztán fizikai 
probléma, csodálni fogja Demokritoszt azért, hogy semmilyen kompromisszumos 
megoldással nem kisérletezett, hanem rendíthetetlenül kitartott az objektív természettörténés 
szigorú determináltságánál.””…Engem személyesen az egész kérdésben legjobban az a 
határozottság érint, amellyel a kauzalitás következményének kérlelhetetlensége már a 
legkorábbi természettudományos gondolkodásban felbukkant és ehhez a nyomasztó 
antinómiához (ellentmondáshoz – a szerző beszúrása) vezetett. Az antinómia kérdés röviden 
ki van fejtve a What is life? c. könyvem utószavában.” A jelen könyv szerzője a 2004-ben 
kiadott filozofikus írásában, a fenti idézetek akkori ismerete nélkül, csak az élete során 
tanultak alapján, hasonló gondolatokat fogalmazott meg. 
 
Ami az „ősnemzés” teóriáját illeti, azzal kapcsolatban pontosan ismernünk kellene, hogy 
Demokritosz mire gondolt. Ha az élet megjelenésének anyagi eredetére, akkor a jelenlegi 
ismeretek szerint valószínű, igaza volt, ha viszont már az élet megalakulása után, egy élő 
egyednek az élettelen, romló, szerves anyagokban gazdag környezetből spontán születésére, 
mint azt később sokan értelmezték, akkor nagy valószínűséggel tévedett. Az elvi lehetősége 
annak, hogy a világmindenségben valahol jelenleg is kialakuljon vagy létezzen élet nem 
zárható ki. 
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4.1.3. A MIKROSZKÓP FELFEDEZÉSE ÉS ANNAK 
HATÁSA 
 
A harmadik szakasz 1600-as években kezdődött el és a távcső, valamint mikroszkóp 
megjelenésének a következményeivel, valamint az „ősnemzés” cáfolatával jellemezhető. 
Ekkor indultak el a „mikro- és a makrovilággal” kapcsolatos kutatások és született meg a 
mikrobiológia, főleg R. Hooke és A. van Leeuwenhoek munkásságának köszönhetően. A 
mikroszkóp használata lehetővé tette a növényi, az állati és az emberi szövetek, valamint 
vegyi anyagok, ásványok, fémek és sok más szilárd anyag finomabb szerkezeti vizsgálatát is. 
Napjainkra már a legkülönbözőbb mikroszkópokat (ultra-, elektron-, polarizációs-, 
sötétlátóterű-, fáziskontraszt-, ipari-, metallurgiai-, lágyröntgensugaras-, térionizációs 
mikroszkóp, stb.) és mikroszkopizálási eljárásokat fejlesztették ki, és már az atomok is 
detektálhatók. 

 

4.1.4. A BACILLUS ANTHRACIS PATHOGENITÁSÁNAK 
FELISMERÉSÉTŐL NAPJAINKIG 
 
A negyedik időszakot elvileg 1755-től lehetett volna számítani, mert akkor ismerte fel M. du 
Tillet, hogy az üszög-gomba növények betegségét okozza, vagy 1775 óta, amikor O. F. 
Müller leírta a Vibrio lineolát. Ezeknek a felfedezéseknek a fontosságát, csakúgy, mint több 
más később felismert gomba okozta betegség és folyamat jelentőségét, még nem igazán 
ismerték fel, bár az új koncepció megszületéséhez a feltételek már megteremtődtek. 
 

 
R. Hooke A. van Leeuwenhoek O. F. Müller 

 
Azonban a pathogén mikroorganizmusok tényleges fontosságának a felfedezése utólag, 
minden szempontot figyelembe véve, 1850-re datálható, amikor egy emberi/állati halálos 
fertőző betegség kórokozójáról először vált nyilvánvalóvá, hogy ő felelős a kórképért. Ezután 
az érdeklődés növekedését és a vizsgálati feltételek javulását követően, gyorsuló iramban 
fedezték fel a mikroorganizmusokat és a természet legkülönbözőbb területein játszott 
általános jelentőségüket. Azonban ez a folyamat sem történt meg egy lépésben, egyik napról a 
másikra. Mintegy 50 év kellett ahhoz, hogy letisztuljanak az ismeretek és elcsendesedjenek az 
indulatok. A felismerések azóta sem álltak le, a folyamat még napjainkban is tart. A jelenhez 
vezető úton néhány kiemelésre méltó felfedezést feltétlen meg kell említeni, a teljesség 
igénye nélkül. Így a vírusok felismerését, a fertőzések kórélettanának nagybani tisztázását, az 
immunológia kialakulását, a genetika kibontakozását, a szűrhető baktériumalakok leírását, a 
fitoplazmák kimutatását, a prion azonosítását, a daganatkutatás egyes eredményeit és a 
biotechnológia általánossá válását. 
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4.2. AZ ORVOSTUDOMÁNY TÖRTÉNETÉNEK 
PERIÓDUSAI 
 
Ami az orvostudomány periódusait illeti, véleményünk szerint, a mikrobiológiával 
kapcsolatos ismeretek alapján, a következő három különíthető el: 
 

4.2.1. A KEZDETEKTŐL A FERTŐZŐ BETEGSÉGEK 
TERJEDÉSE MEGAKADÁLYOZÁSA ÉRDEKÉBEN SZÜK-
SÉGES ELSŐ TEENDŐK MEGSZÜLETÉSÉIG 
 
Az első az az időszak, amikor az emberi, az állati és növényi betegségekkel, vagy a 
természetben lejátszódó mikrobiális folyamatokkal kapcsolatosan semmit sem tudtak. 
 

4.2.2. SEMMELWEIS IGNÁC MEGFIGYELÉSÉIG ÉS AZ 
ANTISZEPSZIS MEGSZÜLETÉSÉIG 
 
A második periódus jellemzői azok a felismerések, hogy egyes beteg személyeket vagy 
állatokat, a környezetükben lévő egészségesek megvédése érdekében, el kell különíteni, mert 
a ragadós kór terjedése csak így állítható meg. Továbbá, hogy a halálos lefolyású 
betegségeket egyesek túlélhetik, és azok általában többször már nem kapták meg ugyanazt a 
betegséget. Valamint még azt is felfedezték, hogy milyen módon lehet az egészségeseket 
előzetes beavatkozás (variolatio) segítségével egy halálos kórral (himlő) szemben védetté 
tenni. A betegek empirikus alapon történő kezelését is végezték. Sőt 1847 előtt már 

felismertek néhány mikroorganizmust, köztük néhány növény, állat 
és ember pathogén gombát is, melyek igazi jelentősége azonban 
még nem tudatosodott. 
 
Ez a periódus Semmelweis Ignác Fülöp megfigyeléséig, az 
ismeretlen bomlott szerves anyagok gyermekágyi lázban játszott 
pathogenetikai jelentőségének felismeréséig és egzakt igazolásáig, 
valamint az e fertőzés ellen való védekezés, az antiszepszis elvének 
a megszületéséig és tudatos alkalmazásának elkezdéséig tartott. Az 
igazsághoz azonban az is hozzá tartozik, hogy a kéz- és az 
eszközhigiéne jelentőségét az orvosi gyakorlatban már egyesek 
Semmelweis előtt is hirdették.  

 

4.2.3. 1847-TŐL NAPJAINKIG 
 
Semmelweis működésének köszönhetően egy új, a harmadik időszak kezdődött el, mely 
azóta sem ért véget. Az 1847 óta szerzett ismeretek közül a döntő, mint már említettük, 1850-
ben született meg, amikor felismerték a Bacillus anthracis szerepét. Ettől kezdve az 
orvostudomány, a biológia többi ága és a mikrobiológia kart karba öltve azonos úton halad. 
 
  

Semmelweis Ignác Fülöp
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AZ EMBERI MEGISMERÉS TÖRTÉNETÉNEK EGYES SZAKASZAIVAL 
KAPCSOLATOS LEGFONTOSABB ADATOK FELSOROLÁSA 

 
A továbbiakban a már említett négy – 4.1.1., 4.1.2., 4.1.3. és 4.1.4. – fejezetnek megfelelően, 
csoportosítva fogjuk a leglényegesebb adatokat bemutatni. Csak azokat a külföldi és hazai 
szerzőket és eseményeket soroljuk fel, a teljesség igénye nélkül, röviden, időrendi sorrendben, 
akik és amelyek szerintünk a magyar mikrobiológiai oktatás és kutatás történetének 
megismerése és megértése szempontjából lényegesek. Célunk az, hogy az olvasóban egy 
reális és átfogó kép alakuljon ki. 
 
Először az 4.1.1. és 4.1.2. fejezetbe tartozó ismeretekkel foglalkozunk. Mióta mindenevő 
ősünk megjelent a Földön, feltehetően a ma élő emberszabású majmokhoz hasonlóan, 
csoportosan élt, gyűjtögető életmódot folytatott és iható víz közelében táborozott. Növények 
ehető részei, kalapos gombák, rovarok és elejthető állatok (esetleg saját fajtársa is – 
kannibalizmus) szerepeltek az étlapján. A 9 ezer évvel Krisztus előtti kortól kezdve találni 
olyan emlékeket, melyek arra utalnak, hogy az állattartás és a földművelés kialakulása 
elkezdődött. Ez a folyamat 4-5 ezer év alatt jutott arra a fejlettségi szintre, melyen később 
hosszú időn keresztül megmaradt. Ebben az időszakban a sámánok, a varázslók és a papok 
voltak a szellemi irányítók, jósoltak, diagnosztizáltak, gyógyítottak, valamint tanítottak is. 
A táplálkozással kapcsolatosan már korán rájöttek (akárcsak az állatok), hogy mely növények 
milyen része, valamint mely bogyók fogyaszthatók. Így azt is megtanulták, hogy a kalapos 
gombák nem mind ehetők, vannak olyanok is, amelyek súlyos panaszokat, esetleg pusztulást 
okoznak. Azt is megfigyelték, hogy egyes növényeknek vagy azok termésének „különleges” 
(bódító, izgató, stb.) hatása van. A penészeket is már észrevették. Azt is tapasztalták, hogy 
bizonyos körülmények között egyes ehető termékekkel - pl.: a tejjel vagy a gyümölcsök 
levével - állás közben valami történik, mert vagy egy új fogyasztható élelem (aludttej, 
szeszesital) vagy pedig egy ehetetlen, romlott anyag lett belőlük. Ezzel kapcsolatos 
feljegyzést egy az i.e. VII. évezredből származó mezopotámiai agyagtáblán találtak, mely 
szerint a sumérek már akkor ismerték a sörkészítés eljárását. A hús esetében is tapasztalták, 
hogy ha nem fogyott el azonnal, akkor később már ehetetlenné vált. Arra is rájöttek, hogy 
esetenként a nyers hús fogyasztását különböző bajok követhették. 
A vízhasználat ugyancsak egyidős az emberiség történetével, mert ivóvízre mindig szükség 
volt, tisztálkodni mindig kellett (lásd az állatokat), és a földművelés, valamint az állattartás 
sem nélkülözhette a vizet. Ezek mellett az árvizek és a szárazság káros hatását is tapasztalták, 
melyek ellen védekezni is kellett. Azt is megfigyelték, hogy egyes vizek ivását vagy bizonyos 
vizekben való fürdést követően betegség alakult ki. 
A földművelésnek és az állattartásnak köszönhetően az emberiség száma gyarapodott, 
kialakultak a több lelket számláló települések. Emellett az egy területen előforduló (azonos 
fajú) állatok száma, valamint a termelt növények mennyisége is megnőtt. E változások 
eredményeképpen bizonyos jelenségek, nevezetesen, hogy időnként egy-egy emberrel, állattal 
vagy növénnyel valami történt, „beteg” lett és esetleg elpusztult vagy a gyümölcs/bogyó még 
a termőhelyen megromlott, gyakrabban és nagyobb méretekben kezdtek előfordulni. A mai 
szóhasználat szerint a sporadikus jelenségek járványossá váltak. 
 
Hosszú évszázadokon keresztül a legnagyobb problémát ezek az embereket és az állatokat 
sújtó betegségek, valamint a földművelés során jelentkező károk (aszály, árvíz, jégverés, 
növényi betegségek, sáskajárás, fagy, stb.) jelentették. Egy-egy járvány során jelentős számú 
ember halt meg vagy állat hullott el, de a nem járványos időszakokban sem volt rózsás a 
helyzet. A természeti csapások következtében pedig gyakran fordult elő éhínség.  
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Az első orvosi és állatorvosi tevékenységgel kapcsolatos biztos adatok az időszámításunk 
előtti időszakból származnak (Egyiptomból és Kínából i.e. 3000, Babylonból i.e. 2000, 
Indiából és Palesztinából i.e. 1000, stb.). Az emberek és az állatok betegségeiről, továbbá a 
járványokról a különböző korszakokból és helyeken előkerült archeológiai leleteken (sumer 
agyagtáblák, egyiptomi papyrusok és templomi vésetek, a múmiákon és az egyes 
csontleleteken talált pathológiás elváltozások), a Tórában, a Bibliában, az Ayur-vedában, a 
Rig-vedában és a Koránban leírtak, továbbá a görög, a római, az arab és a hindu írók, 
gondolkodók, kutatók (Homérosz, Herodotosz, Thuküdidész, Empedoklész, 
Hippokratész, Arisztotelész, Mantias, Erazisztratosz, Iszokratész, Porcius/Cato, M. 
Terenntius Varro, T. Lucretius Carus, P. Vergilius Maro, Ovidius P. Naso, A. C. Celsus, 
L. J. M. Columella, idősebb G. Plinius S., Dioszkuridész, C. Galenus A., P. C. Tacitus, F. 
Aétiosz, Apszürtosz/Argonantesz, P. Renatus, ill. Rhazes, Abuleasis, Avicenna, 
Avernzoár, Averroes, Sukruta, stb., hogy a legfontosabbakat soroljuk fel) írásaiban 
fellelhető gondolatok alapján vannak elképzeléseink. Az egyiptomi orvosok már bizonyosan 
ismerték a kórokozó férget és tudtak a trachomáról, a lepráról, a tuberculosisról, a járványos 
gyermekbénulásról, a visszatérő lázról, a tetanusról, természetesen az okok ismerete nélkül. 
Az Ószövetségben olvasható a döghalálról / pestisről, a poklosságról, a lépfenéről és a 
különböző lázakról, valamint a nemibetegségről (gonorrhoea/kankó). A babyloniaknál 
szerepelt a veszettség. Feltehetően a perzsák is ismerték már a felsorolt betegségeket.  A 
himlőt állítólag már i.e. 1500-ban említették Indiában. Valószínűleg először a görög és az 
arab orvosok ismerték fel az Echinococcus tömlőt, a galandférgeket, a bőr és a haj betegségeit 
és a rühességet, bár már az egyiptomiaknak is volt kozmetikai (mai bőrgyógyászati) 
vonatkozású érdeklődése és tapasztalata.  Hippokratész a neve alatt fennmaradt 
„Gyüjteményben – a Corpus Hippocraticumban” már szisztematikusan foglalkozott az addig 
ismert fertőző betegségekkel és leírta a maláriát, az agyvelőgyulladást, a diphtheriát / 
torokgyíkot, a mumpszot és a tüdő betegségeit. Ezek mellett beszámolt a sertések 
torokgyíkjáról és a  marhavészről is. Az arabokhoz Afrikából i.e. 569-ben érkezett himlővel 
és a kanyaróval  kapcsolatosan Rhazes írt részletesen. Esetenként Krisztus tevékenysége is 
kapcsolatos volt a betegségekkel (leprást gyógyított, vakot tett látóvá, halottat támasztott fel, 
stb). 
A leírásokból megállapítható, hogy azok, akik az emberek betegségeivel foglalkoztak, 
általában jártasak voltak az állatbetegségek területén is. Az állatok boncolása nem volt ritka, 
de Hippokratész és Erazisztratosz engedéllyel már embert is boncolt, továbbá 
Hippokratész, valamint Arisztotelész írásaiban az összehasonlító bonctan gondolata is 
megtalálható. A IV. sz-ban Apszürtosz/Argonantesz megpróbálta szétválasztani az 
emberorvosi és az állatorvosi tudományt. Ekkor már ismerték az állatok esetében a 
mirigykórt, a malleust, a tetanust és az orrfolyást is. 
Hammurabi az i.e-i 1700-as években a törvénykönyvében már foglalkozott az orvosi 
felelősség kérdésével és az orvosnak járó fizetséggel.  Később Hippokrátesz és Galenus is 
ugyanezt tette, amikor összeállították az orvosi tevékenység szabályait. Hippokrátesz 
szerkesztette meg a ma is használatos orvosi eskü szövegét. Később Ishak ben Soleiman is 
leírta a physicusok kötelezettségeit és a munkakörükkel kapcsolatos előírásokat. A salernoi 
iskolában is foglalkoztak ezekkel a kérdésekkel.  C. A. V. Diocletianus a „Taxájában” írt az 
állati betegségekről, az állatkórházakról és az állatorvosoknak fizetendő pénzösszegekről.  
 
Ami az okokat és a védekezést illeti, őseink hosszú ideig értetlenül, tehetetlenül és rettegve 
álltak a már felsorolt jelenségekkel szemben, amelyeknek okait nem ismerték. Azok a 
személyek, akik ezekkel a problémákkal, „titkokkal” foglalkoztak és megpróbáltak 
magyarázatot adni, illetve segíteni, gyógyítani, jósolni, mint már említettük, a sámánok, a 
varázslók, a papok voltak. Hosszú ideig ők birtokolták, az ismereteket és ők oktattak, 
gyógyítottak, a „laikus kuruzslók” mellett. Egyébként kezdetben a két csoportba tartozók 
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tudása és tevékenysége között alig lehetett lényeges különbség, ami nem meglepő. Itt 
érdemes idézni Verseghy Ferenc „A világnak közönséges története” c. írásából, mely 1790-
91-ben készült és a francia exjezsuita C. F. X. Millot munkájának a fordítása. Verseghy 
leírta, hogy a vallások fajtájától függetlenül a papok mind egyformák. Egyiptomban senki 
sem lehetett király, aki nem volt pap, és ez azért volt lehetséges, mert a papok foglalkoztak a 
tudományokkal. Az orvoslással kapcsolatban pedig a következőket írta: „A mostani vad 
népek, amellekről a régi pallérozatlanabb nemzetekre az illyen dolgokban igen helyesen 
gyaníthatunk, valamint a betegségeket ördögöknek vagy az ő erejek által végbevitetett 
sérelmeknek tartják, úgy ő nállok a bűbájos papokon kivűl semmi egyéb orvosok nem is 
találtatnak…. az egyiptomi papok, mint orvosok, a betegeket többnyire Izis istenasszonyhoz 
igazították…”. 
Tehát voltak, akik a korábban említett káros jelenségeket sorscsapásként, ártásként, 
büntetésként könyvelték el, és egy természetfeletti erő (Jehova, Isten, Apolló, démonok, stb.) 
haragját tételezték fel (indiaiak, egyiptomiak, A. C. Celsus, idősebb G. Plinius S.), 
fohászkodtak és áldozatot mutattak be. Ismereteink szerint Egyiptomban Thot és Imhotep, a 
görögöknél Aszklepiosz és lányai Hügieia és Panacea istenek voltak azok, akikhez a 
templomaikban a leggyakrabban fohászkodtak a gyógyulás reményében. Később Szent 
Balázshoz, Szent Kozmához vagy Szent Damjánhoz, illetve más szentekhez imádkoztak 
segítségért. A keresztény egyházak még ma is szolgáltatják a „Balázs-áldást”, amely az 
emberek torokfertőzésének (diphtheria?) a megelőzését célozza. Az Istenbe vetett hit alapján 
készítették az 1512. évi esztergomi misekönyvben szereplő morbus gallicus elleni ima 
szövegét is, valamint az Isten segítségéért járó hála vezette a pestis-járványok túlélőit az 
1700-as években, amikor csaknem minden nagyobb városban, szerte Európában, még ma is 
fellelhető hálaadó szobrot/emlékművet emeltek. 
Mások, pl.: Hippokratész, Demokritosz, Empedoklész a betegségek jelentkezését 
természeti jelenségekkel (földrengés, üstökös jelentkezése, csillagok együttállása, kigőzölgés, 
levegő, a testi nedvek arányának változás, stb.) hozták összefüggésbe. A felsorolt 
vélekedéseken nem szabad csodálkoznunk, mert a mikroorganizmusok létezéséről és 
szerepéről semmit sem tudtak. Ezért nem meglepően azt sem tudták, hogy a változó méretű 
kalapos gombák, a penészek, a taplók, az emberek, ill. az állatok egyes bőrbetegségeinek 
vagy bizonyos növényi elváltozásoknak, a növények pusztulásának, a gyümölcsök 
romlásának a kiváltó okai mind rokonok. Egyébként a „rokonság fogalma” a növények és az 
állatok vonatkozásában ekkor még ismeretlen volt. 
Rhazes szerint az emberi himlő lefolyása hasonlatos a bor erjedése során megfigyelhető 
pezsgéshez, míg Avicenna feltételezte, hogy a gennyes betegségben szenvedők egy részének 
a vérben a természetben megfigyelhető erjedés fordulhat elő. 
 
Az ismeretek gyarapodásával a varázslat és az imádkozás mellett más módon is megpróbáltak 
védekezni. A megfigyeléseik alapján az emberek már korán rájöttek arra, hogy az élelem 
romlása megelőzhető. A gyümölcsöket elkezdték aszalni, a húsokat napon szárítani, sózni, 
füstölni vagy az ételeiket főzni. Arra is rájöttek, hogy a főzéssel bizonyos nyers élelem 
fogyasztásával járó káros következmények jelentkezése is megelőzhető, és akkor még nem 
beszéltünk a főtt élelmiszerek kulináris értékéről. 
 
 



47 
 

Mózes korában dokumentáltan 
ismer-ték, hogy a közösséget vagy 
az állataikat csak úgy védhetik meg 
bizonyos bajok jelentkezésétől, ha 
pl.: a bőrbetegségben szenvedőket, a 
tisztátalanokat vagy a beteg 
állatokat kirekesztik az egész-
ségesek közül. Az érintett 
személyek ruháit elégették, a beteg 
állat bőrének használatát korlá-
tozták. A megelőzésnek egy másik 
formája az, amit, a sertéshúsfo-
gyasztást követő megbetegedés (a 
trichinellosis) elkerülése érdekében 
alkalmaztak a zsidók és a 
mohamedánok, akik a vallásukban e 
hús fogyasztását tiltották. 
 

A fent említett időszakban született az a megfigyelés, hogy a himlőt túléltek általában többet 
újra nem betegedtek meg. Azt is tapasztalták, hogy annak a személynek, akinek a bőrén lévő 
sebébe egy himlős beteg hólyagváladéka került vagy pedig Kínában, ha a beteg pörkét 
gyermekek orrába tették, ill., ha őket beteg személy ruhájába bújtatták, akkor ők is 
megbetegedtek és a továbbiakban védettek maradtak. E tapasztalatok vezettek a variolatio 
alkalmazásához. P. Renatus, aki az V. és a VI. század fordulóján működött, és a 
betegségeket szervek szerint írta le, higiénés kérdésekkel is foglalkozott. Javasolta a dögök 
mély elföldelését és a levegő tisztítását kénégetéssel, hogy a kór terjedésének elejét vegyék, 
mert ő is a levegő „megromlásával” magyarázta a fertőző betegségek jelentkezését. 
Rózsay József „Tanulmány a régi zsidók orvostanáról” c. 1875-ben megjelent írásából az is 
megállapítható, hogy ők már foglalkoztak az újszülöttekkel való bánásmód, a törvényszéki 
orvostan, a kórtan, a gyógyszertan (összetett szerek) és a különös állatgyógyászati kór- és 
gyógytan kérdéseivel. 
 
A mai ismereteink szerint az emberi fertőző betegségek (himlő, pestis, lepra, cholera, 
diphtheria, malária, tuberculosis, tetanus, orbánc, trachoma, anthrax, typhus, negyedik 
nemibetegség, gonorrhoea, stb) Afrikából és Ázsiából (Kína, India), valamint a Közel-
Keletről, azaz azokról a helyekről, ahol az emberiség bölcsője is volt, kerültek Európába. 
Joggal feltehető, hogy e betegségek kórokozói közel egyidősek magával az emberiséggel, 
illetve az állati eredetű vagy az állatokban is megbetegedést előidéző kórokozók még ősibbek 
is lehetnek, mint az emberiség. Az elmondottakból nyilvánvaló, hogy a növények és az 
állatok betegségeinek kórokozói a gazdaszervezetek kialakulása után és azok előfordulási 
területein jelentkezhettek először.  
 
A betegségek felismerésével egy időben próbálták a beteg embereket és állatokat kezelni, 
gyógyítani. Ennek eredményeképpen a betegségekkel foglalkozó írásokban általában 
megtalálhatók a gyógykezelésre vonatkozó javaslatok, előírások is. Kínában mintegy két és 
félezer évvel az időszámításunk előtt, Egyiptomban mintegy 1500 évvel és Indiában 1000 
évvel Krisztus születését megelőzően, készültek már ilyen írások. Pl.: az Ebers papyrusok. 
Majd később Dioszkuridész, az elődök munkáit feldolgozva, „Materia Medica” c. írásában 
már 600 növénnyel, továbbá gyógyszerismereti kérdésekkel is foglalkozott. 

Az idézet Fekete 1 Lajos 1874-ben kiadott könyvéből 
származik.
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Idősebb G. Plinius S. nemcsak zoológiai, botanikai, hanem a növény- és az állatvilág 
gyógyszereinek a hatásaival kapcsolatos ismereteket közölt a „Naturalis Historae” c. 
művében, de itt említhetjük meg C. Galenus „Operaját” vagy Avicenna „Kánonját”, stb. is.  
Az első ismert gyógyszerkönyvet Mantias i.e. 250-ben írta meg. Kezdetben az „orvosok”, 
nemcsak a betegek kezelésével, hanem az orvosságok gyűjtésével és szolgáltatásával is 
foglalkoztak. A fellelt adatok alapján megállapítható, hogy Krisztus születése körüli 
időszakban vált nyilvánvalóvá, hogy a „gyógyszerek” (melyek közé főleg növények, de állati 
eredetű termékek és ásványok is tartoztak) gyűjtésére és az orvosi tevékenység folytatására 
egy időben, ugyanaz a személy már nem képes. Ettől kezdve a gyűjtést már mások, a 

rhisotomusok végezték. A kenőcsökkel, a gyógyszerekkel, a 
mérgekkel és a fűszerekkel általában más-más személy 
foglalkozott és a termékeket a különböző vándorló „szerzetesek 
/ gyógyszerészek” értékesítették. Alexandriában, Bagdadban és 
a rómaiaknál is voltak már gyógyszertárak. Később Európában 
a XII. sz-ban Olaszországban szervezték meg az elsőket, 
melyek működését Roger és II. Frigyes szabályozta. 1246-ban 
nyílt meg a münsteri gyógyszertár. 1303-ban pedig már Budán 
is árusított Petrus a physicus et apothecarius. Külföldön az első 
füveskönyv 1484-ben látott napvilágot. T. Paracelsus 
tevékenységének köszönhetően 1526 után nagyobb 
figyelemmel fordultak a kémiai alapokon nyugvó kezelés 
irányába. Az első hivatalos gyógyszerkönyvet külföldön 1546-
ban adták ki. 

 
Annak ellenére, hogy az ismeretek szaporodtak, a bajok lényegét, a megértéshez szükséges 
feltételek hiányában, akkor még nem tudták megfejteni, és így a fertőző betegségek 
ismétlődését sem sikerült megakadályozniuk. Az egyes betegségek esetén jelentkező 
tüneteket objektív megfigyeléseik alapján ismerték, és ezeknek megfelelően a betegségek 
elnevezése is reális volt (pl.: vérhas, torokgyík, döghalál, stb.). Mivel azonban a betegek 
szervezetében lejátszódó folyamatokat, a megfelelő élettani, kórtani ismeretek hiányában, 
csak a klasszikus elképzelések alapján értelmezték (a nedvek egyensúlyának megbomlása, 
külső meteorológiai hatások, stb.) és azoknak megfelelően próbálták az egyes betegségeket 
kezelni (érvágás, purgálás, stb.), kevés eredményt értek el. Az akkori helyzet nagyon jól 
megismerhető pl.: Pápai Páriz Ferenc „Pax corporis” című könyvéből. A gyógyítási 
gyakorlat az oki szempontból ismeretlen fertőző betegségek esetében, a mai szemmel nézve, 
általában csak a „ráolvasás” szintjén mozgott, bár bizonyos kórképeknél alkalmazott egyes 
növények kedvező hatására vonatkozóan is voltak már tapasztalatok (pl.: az ópium 
fájdalomcsillapító, a ricinusolaj hashajtó, a gránátalma féregűző, a kina-cserje lázcsillapító, a 
mandragóra gyökere kábító hatását, továbbá egyes gyógyteákat, stb. már régen ismerték). 
 
A növények betegségeire és a növényi kártevőkre vonatkozó első ismeretek is mintegy 4000 
évvel Krisztus születése előtti időszakból Asszíriából, Babilonból és Egyiptomból maradtak 
ránk. A Bibliában is találhatók növénybetegségekkel kapcsolatos utalások. Az  ellenük való 
védekezés, hasonlóan az ember- és az állatbetegségek gyógyításához, kimerült például a 
rozsda Istenéhez, Erysibiushoz történő imádkozásban, áldozatok bemutatásában és 
ünneplésben (Rubigalia). Ennek folytatása a ma már inkább csak templomokban tartott 
„Búza-szentelés”, melyet korábban a búzaföldig szervezett, ájtatos, zászlós körmenet 
formájában bonyolítottak le a létfontosságú gabona „védelme” érdekében, vagy szárazság 
esetén az esőt kérő ima.  A szerző a gyermekkorában Tabon még részt vett az előbb említett 
körmeneten. Esőért pedig még az idei évben is imádkoztak a falujában. 

T. Paracelsus 
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Theophrasztosz a „De causis plantarum” c. művében 500 növényt említett. Foglalkozott a 
fák, egyes növények és a gabona betegségeivel. A betegségek jelentkezését különbözőképpen 
(„spontán”, időjárási faktorok, stb.) magyarázta. Később a növények betegségeivel 
foglalkozott Porcius/Cato, P. Vergilius Maro, L. J. M. Columella és idősebb G. Plinius S., 
stb. is. Ekkor már ismerték a rozsda, a üszög és a lisztharmat okozta elváltozásokat, de azok 
okát nem. 
 
A növényvédelmi célból végzett állati kártevők irtásának (pl.: Kínában) és a növényi 
betegségek megelőzésének a története évezredes. L. J. M. Columella a „De re rustica” 12 
kötetes könyvének 10. kötetében magok csávázásával kapcsolatos javaslatok olvashatók. 
Később találni utalásokat „növényvédőszerek” vagy eljárások (füstölés) alkalmazására is. A 
növényvédőszerek ásványi (fahamu, só, mészlé), növényi (kivonat) vagy állati eredetű 
termékek (vizelet, széklet, vér, trágya, stb.), illetve azokból fizikai vagy kémiai úton 
előállított készítmények voltak. 
Az állat- és a növény-betegségek mellett az állatok tartásával, tenyésztésével, valamint 
mezőgazdasággal és kertészettel kapcsolatos kérdésekkel is foglalkoztak.   Ezek a témák is 
megtalálhatók pl.: M. Terentius/Varro, P. Vergilius Maro, L. J. M. Columella, idősebb G. 
Plinius S. , stb írásaiban. Ősi megfigyelés volt, hogy a verembe rakott és a levegőtől elzárt fű 
vagy egyéb zöld növény nem romlott meg, hanem valamilyen új, megváltozott minőségű 
anyaggá alakult át, amelyet a változás ellenére az állatok szívesen fogyasztottak. A görögök 
már vermekben őrizték meg a zöldtakarmányokat (a mai silózás őse). A patavédő sarut már 
több mint 1000 évvel Krisztus előtt is használták. A szeggel való patkolás története 
időszámításunk kezdete után kezdődött. A patkolás tudománynak, művészetnek számított, 
melynek végzésére vonatkozó előírások 1185 óta a németeknél jogszabályban is szerepeltek. 
A patkolást patkoló mester, patkoló kovács, kovács-mester végezte. Kezdetben a 
tudományukat tapasztalt mesterektől sajátították el, majd később a céhek is szerepet játszottak 
a képzésben. Az állatorvosi iskolák megalakítása után már ott folyt a patkolás tanítása - lásd 
Guoth György Endre írását.  
Ami a mezőgazdasági és kertészeti tevékenységet illeti, a víz (árasztás, locsolás), a komposzt 
és a fásoltás jelentőségét is ismerték már az ókori népek. Arra is már korán rájöttek, hogy a 
rendszeres áradásoknak vannak kedvező és kedvezőtlen hatásai, és hogy a csatornázás 
esetenként és helyenként mezőgazdasági és közegészségügyi szempontból egyaránt 
elengedhetetlen. Továbbá, hogy a jó minőségű ivóvíz létszükséglet. Itt csak utalunk az egyes 
népek ma is csodálni való ivóvíz ellátási, csatornázási és öntözési rendszereire. Az állattartók 
pedig azt tanulták meg, hogy mely legelőre nem szabad az állataikat kihajtani, mert ha azok 
ott legeltek, akkor utána elhullottak. Ma már tudjuk, hogy az ún. elátkozott legelők „titkára” a 
Bacillus anthracis és/vagy a métely-férgek jelenléte ad magyarázatot. 
 
Kezdetben és még hosszú évszázadokon keresztül, mivel a papok voltak írástudó és tanult 
személyek, a templomok és az iskolák között szoros, elválaszthatatlan kapcsolat volt. Ezért 
nem meglepő, hogy a különböző „gyógyító” istenek templomai környezetében alakultak meg 
az első orvosi iskolák. Az i.e. 700-ban a görög Knidosban, 600-ban Charakaban, majd 
Kosban, Alexandriában, Epidauroszban, Pergamonban és másutt is működött ilyen iskola. Az 
elmondottak alapján egyértelmű, hogy a mai értelemben vett orvosi, gyógyszerészi, 
állatorvosi és növényegészségügyi szakma évezredek óta létezik és a bölcsészeti, pedagógiai, 
valamint a teológiai, filozófiai és a jogi ismeretek tanítása is már régóta folyik. 
 
Az Európában évszázadokon keresztül uralkodó eszmék, részben az előzőekben már 
megemlített személyeknek, részben a sok, fel sem sorolt gondolkodó és vizsgáló 
munkásságának köszönhetők. Az utóbbiak természetfilozófiával, matematikával, építészettel, 
csillagászattal, jogi kérdésekkel, irodalommal és még sok más egyéb, könyvünk témáját 
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meghaladó kérdéssel foglalkoztak. A Római Birodalomban nagy Konstantin és utódjai 
uralkodása idején indult el a hanyatlás. A rabszolgatartásra épült, akkor már dekadens 
Birodalom válságba került, és 395 után kettészakadt. 476-ban a Nyugat-Római Birodalom a 
barbárok támadásai következtében szétesett. A Kelet-Római Birodalom, a Bizánci Császárság 
hatalmát pedig 1171-ben a szeldzsuk törökök győzelme törte meg végleg. Addig azonban a 
Kelet-Római Birodalom a klasszikus ismeretekből sokat átmentett, amiben a 
nesztoriánusoknak is szerepe volt azzal, hogy Arisztotelész gondolatait arabra fordították. 
Arról is beszélnünk kell, hogy ebben az időszakban a történelemnek volt egy másik, nem 
kevésbé fontos vonulata is, ami Krisztus születésével kezdődött. Ugyanis az ő élete, a 
szeretetet, a megbocsátást és a gondoskodást, valamint a túlvilági életet hirdető tana, továbbá 
a halála és a feltámadása, egy új korszak kezdetét jelentette. („A szinoptikus Evangéliumok 
Jézus nyilvános fellépését így jellemzik: körüljárt, hirdette országának jó hírét és 
meggyógyította a betegeket. A keresztény örömhír gyógyító hatású, a kereszténység gyógyító 
vallás. A korai egyházatyák használják ezt a kifejezést: Jézus az emberi nem gyógyszere, 
pharmakon-ja.  A karintiai St. Paul in Lavanttal bencés kolostorának van egy későközépkori 
festménye, ahol Jézus gyógyszerészként áll a gyógyszertár pultja mögött és így szolgálja az 
oda betérőket.” Ez az idézet Várszegi Asztrik főapát 2011-es Száron tartott előadásából 
származik.) Krisztus halála után 50 nappal, az első Pünkösd ünnepén, megalakult az Egyház, 
melynek vezetője Szent Péter lett, és őt követte a pápák sora mind a mai napig. A 
kereszténység minden üldöztetés ellenére megerősődött. Nagy Konstantin 312. október 28-
óta hivatalosan elismerte, és 323-tól államvallásá is megtette a keresztény vallást. Ennek 
ellenére az Egyház élete nem volt problémamentes. Már korán jelentkeztek a különböző 
„eretnekek/szekták”, akik ellen elindult a küzdelem, kezdetben elítélés formájában, majd 385-
től már a kivégzések is elkezdődtek. Közben 380-ban Theodosius római császár kihirdette az 
„igazhitűség kritériumát”, ami később azt jelentette, hogy Róma püspöke véleménye a 
mérvadó. 482-ben következett be a legnagyobb egyházszakadás. Ekkor vált el a római és a 
konstantinápolyi kereszténység egymástól, ugyan csak rövid időre, de később a korábbi 
befolyás már nem állt vissza. Nagy területek szakadtak le és új központok is (pl.: perzsa 
kereszténység, stb.) kialakultak. Mindezek ellenére Európában, az elkövetkezett századokban,  
a római Egyháznak meghatározó jelentőségű irányító szerepe volt, igaz, nem egyszer világi 
támogatással (pl.: német-római császárság, stb.). A konstantinápolyi patriárka is hasonló, de 
kisebb szerepet töltött be.  
Az Egyház tagjai, a tanítás mellett, kezdetben magánházaknál gondozták az elhagyottakat és 
gyógyították a betegeket. Később ez a tevékenység a szerzetesi kolostorokban folyt. A 200-as 
években Alexandriában alakult meg az első keresztény Főiskola. Itt  tevékenykedett a 600-as 
években az aiginai Paulus, aki a könyveivel fontos szerepet játszott a görög orvostudomány 
arabok számára való átadásában.  370 körül Szent Vazul cezarei érsek alapította meg az első 
keresztény kórházat. 
Az egyik legfontosabb egyházi filozófus, Szent Ágoston 354 és 430 között élt. Az Egyház 
tagjai közül fontos szerepet játszottak a bencés szerzetesek. (Szent Benedek 480 és 544? 
között dolgozta ki rendje szabályait a „Regulájában”, mely az imára, a tanulásra – olvasás és 
írás - és a munkára épült. („Egy bencés szerzetes számára kézenfekvő Szent Benedek 
Regulája, amely előszeretettel használja az apát szolgálatával kapcsolatban az orvos képét. 
Az orvos munkájával világítja meg az apát feladatát, azaz, hogy bizonyos estekben az apátnak 
úgy kell eljárnia, mint az orvosnak. Az apátot orvoshoz hasonlítja, sőt felszólítja, hogy úgy 
járjon el, mint orvos. A két szolgálat, az apáti és az orvosi kiegészítik egymást.…Csupán 
filológiai érdekességként említem, hogy Benedek nem medicus universalisról, hanem medicus 
sapiens-ről beszél, olyanról, aki a szakmai tudáson túl a szív többdimenzionális 
intelligenciájával is rendelkezik, azaz bölcs.” Ez az idézet is a már előbb említett szári 
előadás része.) A rend tagjai részben írástudó és tanult személyek voltak. A kolostoraikban 
vagy azok mellett először lokális jelentőségű iskolákat és ispotályokat alapítottak, tanítottak, 
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és a krisztusi szeretet alapján betegeket gyógyítottak és elesetteket ápoltak. Az „orvosi 
ismeretekkel” rendelkező szerzetesek mellett laikus segítők is tevékenykedtek. A szerzetesek 
által végzett oktatás elsősorban a szerzetesek képzését és pótlását szolgálta hosszú ideig. A 
szerzetesek is gyűjtötték, fordították a klasszikus szerzők műveit és másolták azokat, hiszen 
akkor még nem volt könyvnyomtatás. A fordítások elindításában Cassiodorusnak is szerepe 
volt. E munka során a physicusi ismereteket is megismerték és tanították. Az egyik 
leghíresebb bencés iskola a IX. sz-ban a Monte Casinoi Kolostorban működött, ahol a XI. sz-
ban C. Africanus neves physicus is dolgozott. Ő is fontos szerepet játszott az arab ismeretek 
terjesztésében. Ezen kívül jelentős iskola volt még Corbieben, Einsiedelnben, Fuldában, 
Reichenauban, St. Gallenben, Yorkban, stb. is. Demkó Kálmán munkája alapján 
megállapítható, hogy a szerzetesi iskolákban szerzetes physicusok is oktattak. Ebben az 
időszakban, de még évszázadokkal később is a szerzetesek/papok, (közöttük volt pápa, 
püspök, apát, stb.) mint physicusok alapvető szerepet játszottak. A gyógyításban a hiedelmek 
mellett, a gyúrásnak, a kenésnek, a fürdő használatának (gyógyforrások - csodatevő helyek), 
a dietetikának, a „gyógyszereknek”, a sebészi beavatkozásoknak és egyéb más 
tevékenységnek volt szerepe. Egy idő után a kolostorokban kétféle iskola működött. Az 
egyikben a szerzeteseknek készülőket, a másikban a világiakat oktatták. Az akkori állami 
vezetők közül sokan tanultak szerzetesi iskolákban. Voltak olyan hatalmasságok is, akik 
neves szerzeteseket „házi tanítóként” alkalmaztak (pl.: Szent István Szent Gellértet a fia 
Szent Imre nevelése céljából.) A kolostorokhoz tartoztak a füvészkertek (az elsőt 842-ben 
alakították ki), és később ott működtették a gyógyszertárak „őseit” az officinákat is a XII. 
századtól. A füvészkertek kialakításával és fenntartásával nemcsak a növényi gyógyszereket/a 
drogokat biztosították, hanem akarva-akaratlanul a természetrajzi ismereteik is gyarapodtak. 
Kezdetben azonos személy volt a physicus és a gyógyszerész. Az emberorvoslás mellett 
mezőgazdasággal, kertészettel, állatokkal és kézművességgel is foglalkoztak. A komposztot 
ők is ismerték. 
 

 
II. Silvester Szent István Szent Gellért III. Béla 

 
II. Silvester pápa, aki 930 körül született a mai Franciaország területén, már mint pap, 
Fezben is tanult. Jelentős matematikai és irodalmi tevékenységet folytatott. Ő küldte a 
koronát Szent Istvánnak 1000-ben és adott engedélyt a kettőskereszt használatára. 
A Kelet-Római Birodalomban, Konstantinápolyban, híres orvosok működtek. E város 
jelentősége azután növekedett meg, miután az arabok a Birodalom jelentős részét elfoglalták. 
Itt dolgozott Pl.: az epheszoszi Soranus, Oribasius, az amidai Aetius vagy a már említett 
Paulus, stb. Közülük az elsőről és az utolsóról tudjuk, hogy Alexandriában tanult. Soranus a 
II. sz-ban nőgyógyász, újszülött- és gyermekgyógyász, míg Paulus, a VII. sz-ban, sebész és 
nőgyógyász volt. Nekik is szerepük volt abban, hogy a klasszikus orvosi ismeretek 
megmaradtak, sőt ők még azokat tovább is fejlesztették. 
A Nyugat-Római Birodalom szétesése után az életkörülmények, az egészség- és a 
közegészségügy, a gazdálkodás, az oktatás (beleértve az orvosi, az állatorvosi és 
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mezőgazdasági ismereteket is), valamint a művészetek területén általános volt a visszaesés. A 
hanyatlás az iskolákat is érintette.  
 
Itt és most foglalkoznunk kell az arab kultúrának és tudománynak az emberi megismerésben 
és azon belül az orvostudományban elfoglalt helyével  is. Mohamed 611 és 632 között 
hirdette tanait, és indította el a terjeszkedést Közép-Arábiából a környező területekre, melyek 
addig jelentős részben a Római Birodalom részét képezték. Követői folytatták az általa 
megkezdett munkát, aminek eredményeképpen, Észak-Afrikán keresztül eljutottak a 
Pireneusokig, ill. kelet felé pedig a Kaukázuson túli területekig (Kis- és Közép-Ázsia) egy 
évszázad alatt. A meghódított területeken élő szakemberek helyben maradtak, sőt a Római 
Birodalom maradványairól is az arab uralom alatt álló területekre vándoroltak, mert ott a 
társadalom és a gazdaság is virágzott. Ekkor hozták létre a neves iskolákat pl.: Susában (490 
körül), Bagdadban (762-ben), Fezben (859-ben), Kairóban, Cordobában, Damaszkuszban, 
Szamarkandban, stb. A 600-as években megépültek az első kórházak. Bagdadban az első 
gyógyszertár 754-ben nyílt meg. Az arab-iszlám területeken a gyógyítást és a képzést világi 
személyek végezték, magas szinten. A 900-as években már vizsgáztatták a hallgatókat, és az 
orvosi tevékenység folytatását bizonyítványhoz kötötték. Jelentős orvosaik voltak, akik közül 
néhánynak a nevét már korábban felsoroltuk. Avicenna „Canonja” révén, mely tankönyv volt 
évszázadokon keresztül, az arisztoteleszi tanok lettek Európában a meghatározóak. Az 
általános, a vallási és a jogi oktatás egymás mellett folyt (a dzsámi, az iskola és a kórház 
egymás mellett épült) a Korán szellemében, mely írás a VII. sz-ban született meg, de az 
abban lefektetett elvek már korábban is meghatározták az arab törzsek életét. Ezek közül itt 
csak néhány fontosat fogunk megemlíteni: Kétféle tudomány létezik, az egyik a vallással, a 
másik a testtel foglalkozik. Az emberek két csoportba sorolhatók. Az egyiket azok alkotják, 
akik tudnak, a másikat azok, akik tanulnak. Akik egyikbe sem tartoznak, azok haszontalanok. 
A tanulás, a tudás, a nevelés, a türelem és a nézeteltérés elfogadása alapelvek. Napi ötszöri 
ima, tisztasági és étkezési előírások. Az arab férfiak jelentős része már írt és olvasott akkor, 
amikor ez más népek esetében csak a papok és kevesek kiváltsága volt. 
 
Mivel az arabok Európa déli részén is jelen voltak, hírük és hatásuk terjedt, amit az is 
elősegített, hogy II. Roger Szicília királya - akivel II. Géza királyunk is kapcsolatban állt - a 
XII. sz-ban pártolta őket és hasznosította ismereteiket, csakúgy mint később II. Frigyes. Az 
arab orvostudomány virágzása a XIII. század táján ért véget. 
 
Az első európai physicusi iskola, arab hatásra, a IX. sz-ban Salernoban az Appennini- 
félszigeten kezdett működni különböző nemzetiségű világi physicusokkal, közöttük nőkkel, 
pápai támogatás nélkül A gyógyítás tudományának minden ismert ágát (beleértve a sebészetet 
és a szülészetet is) oktatták. Később mellette az ún. Studium Salernitanumot is létrehozták, 
ahol bölcsészetet, jogot, majd hittudományt is tanítottak. Ezt követte a Monte Cassinoi 
kolostorban működő iskola. Majd Montpellierben 1141-ben vagy Bolognaban 1158-ban jött 
létre az első egyetem. Veszprémben III. Béla király 1172 és 1196 között alapította a Studium 
Generale-t. Oxfordban az egyetem 1214-ben kezdett el működni, Párizsban 1219-ben, majd, 
Cambridge, Padua, Nápoly, stb. következett és 1347-ben Prága, 1364-ben Krakkó, 1365-ben 
Bécs és 1367-ben Pécs, stb. lett egyetemi székhely. (Meg kell jegyeznünk, hogy a városok 
sorrendjére és az alapítási évre vonatkozóan a különböző forrásokban eltérő adatok 
olvashatók. Ennek egyrészt az lehet az oka, hogy vannak, akik az alapítás évét, míg mások a 
tényleges oktatómunka megindulásának az időpontját használják. Nem tisztünk annak 
eldöntése, hogy melyik a helyes.) 
Ebben az időszakban hazánk a művelődés és az oktatás szempontjából Európa egyik vezető 
állama volt. Ezt a helyzetünket nemcsak külföldi ármánykodás - pl.: III. Béla megmérgezése 
és később a keresztes hadak, a tatárok, a kunok és a törökök pusztítása, stb., hanem önnön 
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„hagyománytisztelő” személyeink gyújtogatása, rombolása is gyengítette. Azok az egyetemek 
(bolognai, paduai, montpellieri) voltak a legszínvonalasabbak, ahol az arab physicusi irányzat 
dominált. Ezért nem véletlen az sem, hogy a bolognai egyetemen kezdték el a boncolást 
1302-ben. 
 
Ekkor és még később a XV. sz-ig is, az európai országokban, az állatokkal kapcsolatos 
kérdések iránt, a fejedelmek (pl.: VII. Konstantint vagy II. Frigyes császárt, stb.) mellett, a 
papi méltóságok, szerzetesek, tehetős világi személyek, ill. azok udvarmesterei, valamint 
vadászai mutattak érdeklődést (elsősorban a lovak tartása, a vadászatokkal kapcsolatos 
kutyatartás és a solymászat miatt). Az említett kedvtelések mellett az állatoknak alapvető 
mezőgazdasági és katonai jelentősége is volt. A XIII. sz-ban híres volt R. Jordanus könyve, 
melyben a lovak tartásával és gyógyításával foglalkozott. Olyan munkák is napvilágot láttak, 
melyekben más állatokról is írtak. Különösen a mai Olaszország területén élt és alkotott több, 
empirikus és babonás alapokon álló állatgyógyászattal foglalkozó személy, akiknek hatása 
volt egész Európában. „Állatorvosokat” azonban 1762-ig szervezett oktatás keretei között 
nem képeztek. A beteg állatok gyógyításával, a már említett „szakemberek” (lóorvosok, 
baromorvosok, gyógykovácsok) mellett, általában a pásztorok, a juhászok, a kovácsok, a 
gyógyszerészek és a kuruzslók foglalkoztak. 
 
Az Egyház európai szerepét jól mutatja, hogy évszázadokon keresztül egy egyetemet-
universitast alapító császár/király/fejedelem mindig pápai jóváhagyásért folyamodott, vagy az 
is, hogy egyes egyetemeket egyházi személyek (domonkosok, jezsuiták) alapították és 
vezették. Később, a reformáció eredményeképpen megjelentek az egyéb felekezetek oktatási 
intézményei is. 
 
A „klasszikus” egyetemen természetfilozófiát/bölcsészetet, teológiát, jogtudományt és 
medicinát oktattak. Először általában összesen 1-2 személy oktatott minden tárgyat (a 
polihisztorok időszaka). Később, az ismeretanyag bővülését követően az egy tanárra jutó 
tárgyak száma csökkent, az oktatói létszám pedig nőtt. Majd megjelentek az egy tárgyat 
oktató tanárok/professzorok mellett az asszisztensek/a segítő személyek/a segédek és 
kialakultak a tanszékek kezdeményei. 
 
Néhány, a fejlett arab társadalmi és tudományos eredményeket és a klasszikusok műveit is 
ismerő, felvilágosult európai uralkodó megpróbált az elmaradott viszonyokon javítani. Ekkor 
már az Egyház, különböző okok miatt (a természetkutatás tiltása, vallási megfontolások 
alapján, a kóborló physicus papok pénzimádata visszatetszést váltott ki, stb.), ellenezte a 
vándor physicusi gyakorlatot. Egyesek szerint a clermonti zsinat 1130-ban, mások szerint a 
reimsi zsinat 1131-ben (vagy mindkettő és még a továbbiak - 1162, 1163, 1212, 1215 - is) 
megtiltotta, hogy a szerzetes-physicusok gyógyítsanak, műtéteket végezzenek. Roger 1140-
ben, majd II. Frigyes 1224-ben az orvosi tevékenység folytatását már végzettség 
igazolásához és előzetes engedélykéréshez kötötte. Szakmai szempontból a salernoi Iskola 
véleménye perdöntő volt. 1163-tól a toursi zsinaton hozott tiltás értelmében a physicusok 
nem sebészkedhettek. Hazánkban az 1279. évi budai zsinat tiltotta meg a szerzetes-
physicusoknak az égetéssel és a vérzéssel járó műtétek végzését. Ettől kezdve, a mai 
értelmezés szerint, inkább belgyógyászokat képeztek az iskolákban és az egyetemeken. 
Hosszú ideig sem a sebészet, sem pedig a szülészet nem volt tananyag. A tiltások ellenére a 
pap-physicusok vagy physicus-papok még hosszú ideig jelentős szerepet játszottak hazánkban 
is. 
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A tiltások hatására az mindenesetre 
bekövetkezett, hogy csak sebészek-
chirurgusok-csontkovácsok és 
fürdősök-borbélyok végeztek sebé-
szi, fogászi beavatkozást. A sebé-
szek és a gyógyszerészek az 
utódaikat saját maguk tanították, 
illetve később a céheik is segítették 
a képzést. Emellett katonai 
felcseriskolákban is képeztek 
diploma nélküli személyeket. 
Szülészettel az 1600-as évekig csak 
a képzetlen bábák foglalkoztak, 

mert sem korábban a szerzetes-, sem 
pedig később a világi physikusoknak, 

de még a chirurgusoknak sem volt „ildomos” nőbetegeket vizsgálni. Ez a gyakorlat, annak 
ellenére, hogy az arab orvosok is már foglalkoztak nőgyógyászattal, a körükben is élt. Már 
akkor is bábák segítettek a szülő nőknek.  
 
A középkorban előfordult, hogy physicus, a retorziótól félve, nőnek öltözve ment, hogy a 
szülésnél segítséget adjon. Arra is van adat, hogy pásztor vagy juhász segített a vajúdó 
asszonynak. Hazánkban, más országokhoz hasonlóan, mindig segítettek „hozzáértő” 
asszonyok a szüléseknél. Ezeket a személyeket nevezték később az ún. parasztbábáknak. 
Egyébként a bába szó először Kálmán királyunk 1111-ben kiadott oklevelében olvasható. 
Kezdetben a bábák, a kenőasszonyok/”a kentefitélők” és a boszorkányok bizonyos mértékig 
azonos fogalmat jelöltek. Ők segítettek a szüléseknél, szerelmi italokat készítettek, bűvöltek 
és valószínű a vetéléseknél is közreműködtek.  Az Erdélyben, a XVIII. sz-ban és a XIX. sz. 
kezdetén, a szülészet területen uralkodó állapotokat Farkas Ignácz írása alapján ismerhetjük 
meg, melyet Maizner János könyvében találtunk és a Függelékben szószerint bemutatunk. 
 

A tiltásnak megfelelően a szerzetesek felhagytak a 
physicusi tevékenységgel, és csak az ápolórendek tagjai 
teljesítettek szolgálatot az ispotályokban. Később a 
szerzetesnők is bekapcsolódtak a betegápolásba. (Mint 
érdekességet megemlítjük, hogy a XV. sz-tól a 
papnövendékeknek a „medicina pastoralis” nevű tárgy 
keretében egészségügyi ismereteket is tanítottak 
praktikus megfontolásból.). Az említett tiltás a 
füveskerteket nem érintette, azok továbbra is 
megmaradtak a klastromoknál, ahol a szerzetesek a 
gyógyfüvekből készítették a különböző teákat, 
gyógyszereket. A korabeli „gyógyszereket” vagy 
szerzetesek vagy a vándor gyógyszerész-mesterek vagy 
kuruzslók terjesztették. 
 
A további fejlődést szolgálta Hohenstauf II. Frigyes 
amikor 1241-ben a „Novae Constitutiones” c. 
dekrétumában rendezte a physicusi és a gyógyszerészi 

gyakorlatot, a kettőt különválasztva. A gyógyszerészi tevékenység folytatását is engedélyhez 
kötötték. Ebben az időszakban hazánkat éppen a tatár hordák döntötték romlásba. A 

Szemléletváltozás – nőgyógyászati vizsgálat. 

 

Szülő nőnek segítő bába. 
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physicusok és a gyógyszerészek közötti helyes viszonyt, a physicusok vezető szerepét, végül 
az 1271. évi baseli eskü szentesítette. 
 

A járványok terjedésének megakadályozása céljából, az összegyűlt 
tapasztalatok alapján rendkívül szigorú „epidemiológiai” intézkedések 
születtek, a már fentebb említetteket kiegészítendő (pl.: 
megkülönböztető öltözék viselete, kereplő használata, égetés, füstölés, 
a mész, az illóolajok és az ecet alkalmazása, a kén égetése, hatósági 
fellépés, stb.).  A pestis megelőzése érdekében Velencében 1348-ban 
bevezették a kikötési tilalmat. 1374-től már a 30, majd a 40 napos 
szárazföldi vesztegzárat, a karantént is alkalmazták. A megelőzést 
szolgálta az is, hogy a mai Németország területén már a XII. sz-ban a 
piacokon árusított termékeket elkezdték ellenőrizni. Augsburgban 
1276-ban már előírták a hús vizsgálatát „borsóka” előfordulására, 
melynek megléte esetén a hús árusítását tiltották. Nálunk ilyen előírás 
1376-ban Pozsonyban született. 

 
Az emberekkel, az állatokkal és a növényekkel, továbbá azok 
betegségeivel, valamint a gyógyításukkal kapcsolatos ismereteink 

keletkezésének kora két módon közelíthető meg: Az egyik lehetőséget a témával kapcsolatos 
szavak megjelenésének és eredetének tanulmányozása adja, a másik lehetőséget a hazai és a 
külföldi írásos és egyéb emlékekben fellelhető, vonatkozó információk jelentik. Mi sajnos 
alig ismerjük az orvoslással kapcsolatos ősi szavainkat és azok eredetét. Viszont ezekkel 
kapcsolatban érdekes információk olvashatók Demkó Kálmán könyvében. Csak analógiák 
alapján tételezzük fel, hogy kezdetben a sámán, a kuruzsló (a gyógyító, a bajos, a javas, a 
látó, a néző és a boszorkány), azaz a népi gyógyászok végezték a gyógyítást. A tevékenységük 
a varázslással volt határos. A „boszorkányok” vonatkozásában esetenként egyesek negatív 
hatású tevékenységet (pl.: szemmel verés, stb.) is feltételeztek súlyos következményekkel 
(boszorkányperek, stb.).  A sámánok és a népi gyógyászok tevékenységét, már itt a Kárpát-
medencében bizonyosan, de lehetséges, hogy már Etelköztől kezdve a „tudományos alapokon 
álló” szerzetesek, szerzetes-physicusok, majd világi physicusok és chirurgusok munkájával 
próbálták kiváltani. Arra nézve nem ismerünk írásos adatott, hogy a honfoglalás előtt már 
voltak-e „tanult physicusaink és chirurgusaink”. Az viszont igaz, a sírleletek alapján, hogy 
sikeres trepanációt már akkor is végeztek, de nemcsak a magyarok. A physicusok és a 
chirurgusok száma és szerepe nagyon lassan növekedett, és még az 1800-as években is tiltó 
jogszabály kiadásával próbálták meggátolni a kuruzslást. 
 
A járványos emberi betegségekre és az azokkal kapcsolatos jogszabályokra vonatkozó hazai 
adatok a különböző kódexekben (Pető/Pethő Krónika, Kolosváry-Óvári: Monumenta 
Hungariae…, Linzbauer Codex, stb.) találhatók. Ezek szerint a pestis (mirigyláz) már 1015-
ben előfordult. Az utolsó megbetegedést 1828-ban számolták fel Erdélyben. 1051-ben említik 
a hunger typhust – az éhínséget. A XI. sz-ban a hólyagos himlő is pusztított, és 1082-ben 
fordult elő a lepra, azaz a bélpoklosság. Ez a betegség a XV. sz. végén szűnt meg. A vérhas 
előfordulásáról 1439-ből van információ. Krausz Bálint 1495-ben említette a bujakórt vagy 
syphilist. 1542-ből olvashattunk először a febris hungaricaról, a hagymázról vagy 
hastyphusról. Jordán Tamás tábori physicus pedig 1566-ban írta le a kiütéses typhust vagy 
küteges typhust, melyet morbus hungaricusnak neveztek el. Ebben az időben a typhosus 
kórképek között alig tudtak különbséget tenni. 1572-ben a febris semitertiana került leírásra, 
majd 1688-ban a csalángról publikáltak. Pápai Páriz Ferenc a könyvében a ma ismert 
betegségek jelentős részét már megemlítette 1690-ben. Ezekben az évszázadokban a mai 

 

Physicus járvány 
idején védőöltözékben.
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vitaminhiányok egy része is e betegségek között került tárgyalásra, csakúgy mint a különböző 
ínségek, melyek ugyancsak nem voltak ritkák. Ez megállapítható Fekete 1 Lajos (orvos) 
„Magyarországi ragályos…” c. 1874-ben kiadott könyvéből. 
 
Az állatokkal kapcsolatos ismereteinkre nézve adatok találhatók Bölcs Leó írásában, a Gesta 
Hungarorumban, a Szent Gellért legendában, a Tihanyi Apátság alapítólevelében, a 
Thuróczy-krónikában és különböző oklevelekben. I. Lajos királyunk idejében élt Ungarus 
Ladislaus, aki fősolymász és -vadász volt (egyes adatok szerint solymászattal foglalkozó 
könyvet is írt). Temesvári Pelbárt „Pomerium sermonum de santis” c. munkája mind 
állattani, mind pedig növénytani szempontból figyelemre méltó. II. Ulászló király 1504-ben 
vadászati törvényt adott ki. Pető Gergely „Magyar Krónika” c. 1660-ban megjelent 
könyvében arról írt, hogy állatjárványra vonatkozó első adat 1282-ből maradt fenn. 
Szerintünk bizonyos, hogy azt megelőzően is voltak már járványos megbetegedések. Ennek a 
feltételezésünknek a helyességét nemcsak a már korábban leírt adatok támasztják alá, hanem 
Karasszon Dénesnek a IV. sz-ban élt Severus Sanctus „De mortibus …” c. versére történt 
hivatkozása is. A költő a versében az általa ismert pannóniai állatjárványról írt. Egyébként 
itthon 1718-ból számoltak be a marhavészről, 1766-ban a száj- és körömfájásról, 1791-ben a 
lovak szik/influenza járványáról, a következő évben pedig a sertés torokgyíkról és a 
lépfenéről. 
 
A növényekkel kapcsolatos első hazai írott emlékeink (növénynevek) Szent Gellért írásában, 
oklevelekben (pl.: a Tihanyi Apátság alapítólevele 1055-ben) és kódexekben (pl.: Mátyás 
Korvinában) találhatók. A növénybetegségre utaló ragya szót a Bécsi- és az Apor-kódexben 
találták meg. 
 
Hazánk Nagy I. Lajos korában, csakúgy, mint Mátyás király uralkodása alatt, Európa egyik 
vezető állama volt: I. Lajos királynak a pécsi egyetem alapítására vonatkozó kérelmét V. 
Orbán pápa 1367. szeptember 1-én hagyta jóvá. Mátyás király és Vitéz János érsek is 
egyetemet alapított. Ebben az időben ún. szójegyzékekben foglalták össze a növényekkel 
kapcsolatos ismereteket. Werbőczy István által 1517-ben kinyomtatott „Hármaskönyv / 
Tripartitum…” tartalmazott már az erdei károk megtérítésére is rendelkezést. J. 
Manardus/G. Manardo, aki II. Ulászló és II. Lajos király udvari orvosa volt és 1513-1519 
között élt Magyarországon, az „Epistolae medicinales” c. 1535-ben megjelent munkájában 
hazánk flórájára vonatkozó megfigyeléseit is leírta, emellett foglalkozott a syphilis 
problémájával is. 
 
Ami a betegek gyógyítását illeti, a kolostorokról (xenodochiumokról, azaz vendéglőkről, 
kórházakról) már említést tettünk. Magyarországon az első egyházi ispotályok Pannonhalmán 
(996-ben), Pécsváradon és Bakonybélben (1000-1019 között) stb. létesültek. Szent István a 
pécsváradi kolostornak többek között 3 szolgát a vendégek, 4-et a betegek és 6-ot a fürdő 
részére adott. Hosszú ideig az ispotályokban egyedülálló, agg személyeket és betegeket 
egyaránt ápoltak, ill. az utazóknak, vándoroknak is szállást biztosítottak. 
A bencések a XI. sz-ban 22, a XII. sz-ban 41 és a XIII. sz-ban 64 apátsággal, kolostorral 
rendelkeztek. Ebben az időszakban már a főbb-rendű papoktól (püspök, apát, stb.) magasabb 
képzettséget vártak el. Közülük nem egy jól képzett physicus is volt. A bencéseken kívül 
működtek még különböző keresztesek/lovagok (70 rendházzal) és a XII. sz-tól a ciszterciták, 
a karthausiak és a pálosok (33 kolostorral). Később megjelentek más szerzetesek és a Szent 
Klára, valamint a Szent Katalin rendű apácák is. Tudjuk, hogy 1150-ben Egerben működött 
a Szent Jakab ispotály. A pécsi kórház létezésére vonatkozó első írásos adatok pedig 1182-től 
ismertek, de ez nem jelenti azt, hogy a két ispotály korábban már ne létezhetett volna. A 
keresztes háborúk idején lazarethumok (Esztergom, Csurgó, Pozsony, stb.) is működtek a 
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leprások kezelésére. Világi/városi ispotály létezéséről 1292-ben Nagyszebenben, 1309-ben 
Pozsonyban és 1339-ben Nagyváradon történt említés. Az első női kórházat Pozsonyban a 
XVIII. sz-ban szerzetesnők hozták létre.  
 
Hazánkban a céhek, melyek elsősorban érdekvédelmi szervezetek voltak,   a XIII. sz. végén 
kezdtek kialakulni. Kifejlődésük a XIV.-XV. sz-ban következett be. I. Lajos 1376-ban már 
szabályozta a működésüket. Az első chirurguscéh külföldön 1435-ben és itthon 1550-ben jött 
létre. A megalakult céhek működési szabályzatában lévő megkötések, pl.: a húscéhek 
esetében a mészárosokra és a hentesekre, valamint a húsvizsgálatra vonatkozó előírások, mint 
ez László Ferenc 1928-ban megjelent „A húshygiéne története Magyarországon…” c. 
írásából is megállapítható, az ember egészségének a védelmét is szolgálták. Kezdetben az 
ellenőrzés a céhmesterek kezében volt. Később a hatóság feladata lett. 
 

Az 1400-as évektől jelentős események történtek Európában. A 
modern physicusi gondolkodás újrateremtője Nicholas Cusai volt, 
aki az „Idiota de staticis…” c. négy kötetes munkáját 1450-ben 
fejezte be. A művében azt hangsúlyozta, hogy a helyes physicusi 
tevékenységnek a megfigyelésen és a mérésen kell alapulnia. Ezek 
az elvek azonban nem voltak újak, mert már a klasszikusok között 
is voltak, akik hasonlóan gondolkoztak, csak álláspontjuk 
időközben, nem egyedüliként, a múlt homályába veszett. Ezért mi 
nagyon óvatosan használjuk az „első” jelzőt egy–egy személy 
tevékenységének vagy esemény előfordulásának ismertetésekor! A 
felfedezések közül meg kell említenünk, hogy K. Kolumbusz 
eljutott Amerikába. B. Giordano és V. Bacon munkássága 
kikezdte az arisztotelészi tanokat, valamint a klasszikus 
elképzeléseket. M. Kopernikusz és J. Kepler elvégezték 

számításaikat és megszületett a heliocentrikus világkép. 1526-ban közölte T. Paracelsus a 
„klasszikus orvostudománnyal”, C. Galenus állításaival kapcsolatos kritikus gondolatait. J. 
R. Glauber tevékenységének köszönhetően megindult a tudományos kémiai munka. Az 
ember anatómiájával és fiziológiájával kapcsolatos ismereteket évszázadokon keresztül főleg 
a C. Galenus „Codex aureusaban” leírtak határozták meg 1628-ig, amikor megjelent W. 
Harvey műve a szív szerepéről, és megfogalmazta az „omne vivum ex ovo” (minden élő 
petéből ered) híres nézetét is. (Itt csak megemlítjük, hogy a szív szerepéről már az arab 
orvosok is tudtak) 
A felsoroltak jelentős változásokat eredményeztek a physicusi gondolkodás és oktatás 
területén is. Különböző iskolák alakultak ki, melyek hosszú időre meghatározták a 
physicusoknak, közöttük a magyaroknak is a gondolkodását. E fő irányok és azok 
legfontosabb képviselői a következők voltak: 1. Paracelsisták (J. van Helmont, stb.), 2. 
Iatrochemisták/Chemiatrikusok (F. de la Boe /Sylvius/, stb.), 3. Iatrophysicusok vagy 
Iatromathematikusok és Iatromechanikusok (S. Santorio, stb.), 4. az angol iskola (T. 
Sydenham, stb.). 
Mivel a bábaság szabad mesterség volt, őket még céhelőírások sem korlátozták. Az első 
bábák számára írt tankönyv 1513-ban jelent meg Wormsban. Ezt követte majdnem száz évvel 
később a francia, az angol és a holland szakkönyv. 1530-ban III. Pál pápa physicusa G. 
Fracastoro megállapította, hogy a morbus gallicus szexuális úton terjed, és 1546-ban a „De 
morbis contagiosis” c. művében a „contagium vivum”-ot tartotta a betegség okozójának, 
amely szerinte háromféle módon (direkt érintkezés, tárggyal való átvitel és a beteg 
kigőzölgése) terjedhet. Egyesek őt tekintik a tudományos járványtan megalapítójának. Oláh 
Miklós, a nagy tudású, humanista főpap is ebben az időszakban tevékenykedett. 1536-ban 
kiadta „M. Hungaria et Atila” c. fontos művét. A Pécsi Egyetem 1543-ban történt 
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megszűnése után, állítólag kísérletet tett Nagyszombatban egy új egyetem létrehozására 1555-
ben. 1561-ben ő telepítette a jezsuitákat hazánkba. Külföldön tanult „esküdt-bábát” 
hazánkban először 1541-ben Brassóban alkalmaztak, és ebben az időben állított össze Ritius 
Pál physicus a nemzetközileg is elismert magisztrális gyógyszerét. Ebben az időszakban 
értelmes és rátermett bábákban hiány volt. Ezért a tehetős családok megpróbáltak magán-
bábát tartani. Csak egyes nagyobb városokban voltak állandó, fizetett bábák (Kassán a XVI. 
sz. második felében, Besztercebányán 1585-től, Pozsonyban 1596-tól, Sopronban 1601-től, 
Nagyszebenben 1679-től, Budán 1690-től, stb.). 1510-ben Brassóban Saltzman János 
alkalmazta a vesztegház intézményét a pestis terjedésének megakadályozása céljából. A 
vesztegzár betartását nagyon szigorúan vették. A megsértőit lelőtték. 
 
M. Luther 1517-ben függesztette ki tanait, és meglepően rövid idővel ezután 1524-ben 
Perényi Péter már megalapította a sárospataki református szellemű iskolát, ahol 
mezőgazdasági ismereteket is oktattak. 1526-ban a mohácsi tragédiát követően, elkezdődött a 
150 éves török megszállás, majd az ország három részre szakadása és a megszállt területeken 
a pusztulás. 
 

 
G. Fracastoro M. Luther C. Gesnert  U. Aldrovandi 

 
Az élni akarást jól mutatja, hogy a bajok ellenére megszületett a Török Bálint által patronált 
Pápai Református Kollégium 1531-ben, majd a Debreceni Református Kollégium 1538-ban. 
J. Calvin fő műve 1536-ban jelent meg, és nem sokkal később már Erdélyben is hatása volt. 
1557-ben Erdélyben Izabella királyné engedélyezte a Kolozsvári és a Marosvásárhelyi 
Református Kollégium alapítását. Ugyanebben az évben hozták létre a híres Soproni 
Evangélikus Lyceumot is. Ebben az időszakban és még hosszú ideig a vallások között 
kérlelhetetlen küzdelem folyt. 
 
A „tudományos állattan” megalapítójának egyesek C. Gesnert tekintik, aki fő művét a 
„Bibliotheca Universalist” 1545 és 1555 között publikálta. Ehhez magyar adatokat Balsaráti 
Vitus János és Derschwam János szolgáltatott. Ugyanebben az időszakban élt és alkotott U. 
Aldrovandi, aki az első tudományos herbáriumot állította össze (a „tudományos botanika” 
megszületése?), és az 1602-ben megjelent könyvében az állatok csoportosításával is 
foglalkozott. Ők az állatrendszerükben még nem szerepeltették az embert. Munkásságuknak 
köszönhető, hogy a természetrajzból, a historia naturalisból, az ismeretek gyarapodásával 
kialakult a tudományos alapokon álló botanika/növénytan és zoológia/állattan. 
 
1541 azért egy nevezetes évszám, mert akkor szakadt el Erdély Magyarországtól, és majd 
csak az 1700-as évek elején lett ismét a Magyar Királyság része. Az 1500-as években Európa 
több országában is a bőrbetegségek is gondot jelentettek. A bőrbeteg gyermekek elkülönítése 
céljából külön iskolákat létesítettek, és II. Henrik 1554-ben Párizsban Szent Erzsébetről 
elnevezett kórházat is alapított ezeknek a betegeknek az ellátására. 1551-ben Kyr Pál brassói 



59 
 

orvos adta ki itthon az első közegészségtannal kapcsolatos könyvet „Sanitatis studium” 
címmel. I. Miksa király 1552-ben a pestis ellen rendőrorvosi intézkedéseket rendelt el. 1559-
ben Nagyszombat városában a kecske- és a sertéshús árusítását tiltották meg járvány miatt. 
 
Balsaráti Vitus János 1564-ben közölte a „De remediis pestis prophylacticis” c. munkáját, 
melyben a többször is szörnyű pusztítást végző kórral foglalkozott és később a „Magyar 
Chirurgia” c. művét is megírta. 1571-ben megjelent a „Bécsi magyar kalendárium”, az első 
magyar nyelvű népnaptár. A kalendáriumoknak fontos szerepe volt az ismeretek 
terjesztésében. Ebben az időszakban írta meg Szikszai Fabricius Balázs a Nomenclaturáját, 
amely 1574 előtt készült, de csak 1590-ben jelent meg. A nagy jelentőségű írásban a 
növényekkel, az állatokkal és az emberrel kapcsolatos szavakat csoportosítva tüntette fel. 
Méliusz Juhász Péter debreceni reformátor is ekkor dolgozott, de csak halála után 1578-ban 
Kolozsvárott jelent meg a Herbáriuma, az első magyar füveskönyv. Erdélyben is folyt az 
oktatás fejlesztése. Gyulafehérvárott 1560-ban János Zsigmond Unitárius Főiskolát 
alapított. 1572-ben H. Mercurialis tollából jelent meg az első önálló bőrgyógyászati 
értekezés, a „De morbis cutaneis”. A Németújváron (ma Güssing, Ausztria) élő, nagy 
műveltségű és vitéz Batthyány Boldizsár támogatta a németalföldi C. Clusius növényekkel 

kapcsolatos magyarországi kutatásait a XVI. század második 
felében. A physicus-pharmacologus-botanicus Clusius Európa több 
országában dolgozott. Működése szerteágazó és nagy fontosságú 
volt. Számtalan nagy jelentőségű művet fordított latin nyelvre 
(firenzei pharmacopea, görög és római klasszikusok élete; a közép-
amerikai térségből származó spanyol nyelvű physicusi-botanikai 
beszámolók, stb.), ill. írt latin nyelven. Az 1583-ben  kiadott 
„Rariorum aliquot stirpium per Pannoniam, … obseruatarum 
historia” c. művében szerepel a Dunántúl flórája is, továbbá egy 
szójegyzéket („Stirpium Nomenclator Pannonicus”) is csatolt 
hozzá. (A gyűjtő munkájához és a kódexe megírásához itthon 
Beythe Istvántól kapott segítséget. A Stirpiummal kapcsolatosan 
pedig az is felmerült, hogy esetleg maga Beythe írta.) 1601 fontos 
dátum. Akkor jelent meg „Pannónia nagygombáiról” írt 

monográfiája Batthyány, Beythe és mások segítségével. Ez volt az első önálló tudományos 
gombászati mű a világon. Növényrendszertant is készített mesterséges szempontok alapján. 
Munkássága később növénykórtani szempontból is hasznosnak bizonyult. A mikológiai 
anyagot Istvánffi Gyula jelentette meg 1899-ben és 1900-ban díszkiadásban. 
Kolozsmonostoron a Báthory Kristóf által Erdélybe hívott jezsuiták 1581-ben iskolát hoztak 
létre, melyet XIII. Gergely pápa egyetemi rangra emelt 1582. február 9-én. (Ez az intézmény 
1605-ben szűnt meg.) Ebben az időszakban élt és dolgozott a gyulafehérvári főudvarmester, a 
sebész Lencsés György, aki az „Emberi testnek betegségeiről való orvosságai” c. 
monográfiájában foglalta össze chirurgusi-gyógyszerészeti ismereteit. 1583-ban A. Cesalpino 
is rendszerezte a növényeket mesterséges alapon, de ő már bizonyos természetes 
tulajdonságokat is figyelembe vett. Munkájában számos magyar állat- és növénynév is 
található, melyek hazai szakember(ek) közvetítésével kerülhettek hozzá. Az uralkodó 
viszonyokra jellemző, hogy 1586-ban a mai Németország területén rendelettel tiltották a 
pásztorok és a csordások közreműködését a szülésnél. 1589-ben Clusius latin nyelvre 
fordította P. Bellon gyakorlati kertészeti könyvét. A XVI. századtól már ismerték az ún. 
bányászaszály nevű betegséget, de az okát még nem tudták. Sajnos csak külföldi 
egyetemeken (Wittenberg, Prága) oktatott és kutatott Jeszenszky/Jesenius János, aki a 
boncolás és az anatómia fontosságát hangsúlyozta. 1600-ban Ruland Márton Frankfurtban 
kiadta a „De perniciosae Luis Ungaricae Tecmarsi et Curatione Tractatus” c. tanulmányát 
melyben a Morbus hungaricussal foglalkozott. Külföldön a leendő physicusoknak 

C. Clusius
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törvényszéki orvoslást és járványügyi ismereteket 1602-től oktattak. Ebben az ídőszakban írta 
meg Jessen János a bőr- és a nemibetegségekkel foglalkozó könyvét. A bőr szerkezetére, 
továbbá a bőrbetegségek osztályozására vonatkozóan is voltak elképzelései. 
Ebben az időszakban külföldön már a tudományos társaságok/akadémiák álltak a fejlődés 
élén (a XV. sz-ban, 1442-ben? Nápolyban, 1603-ban Rómában, 1657-ben Firenzében, a 
XVII. sz-ban Stalbridgeben és Oxfordban, 1662-től Londonban, amely  Angol Királyi  
Társaság néven ma is működik és 1666-ban Párizsban alakult szervezet). Érdemes 
megemlíteni, hogy az első magyarországi tudós egyesületet a Sodalitas Litteraria Danubianat 
/ Dunai Tudós Társaságot C. Celtis/Celtes/Pickel 1497-ben Bécsben és Budán hozta létre. A 
társaság tagjai főleg irodalmi kérdésekkel, a műveik megvitatásával és kiadásával 
foglalkoztak. Működésük azonban mind a két helyen 1511-ben megszűnt.   
 
A 4.1.3. fejezet a mikroszkóp felfedezésével és az ősnemzés cáfolatával indul. Jelen 
ismereteink szerint az 1600-as évek közepéig a mikroorganizmusokról azért nem tudtak 
semmit, mert nem volt olyan eszköz az emberiség birtokában, amely lehetővé tette volna a 
felismerésüket. Ezért a fenti időpontig, mindazokkal a jelenségekkel kapcsolatosan, amelyek 
mikroorganizmusok tevékenységével függtek össze, különféle spekulációk láttak napvilágot. 
Így megfogalmazták az ún. spontán születés/ősnemzés teóriáját vagy feltételezték az Isten, a 
démonok, a szemmelverés, a természeti erők és a csillagok állásának, valamint az időjárási 
körülményeknek a kedvezőtlen hatását a különböző, - ma már tudjuk, - mikrobák okozta 
történések okaként. „Lencséket/nagyítókat” már G. Plinius S. előtt is ismerték.  Alhazen (Ibn 
el Heitham) a 9. században írt könyvében is említette már a nagyítót. H. Lippershey a 
távcsövét 1608. október 2-án szabadalmaztatta. H. Janssen és Z. Janssen 1590 és 1610 
közötti időszakban alkották meg a kezdetleges mikroszkópjukat, melynek összeállításával egy 
alapvető jelentőségű új korszak kezdődött el. Egyes adatok szerint a távcső ötletét Janssenék 
olaszoktól kapták és annak használata vezethetett a mikroszkóp felfedezéséhez. Mindenesetre 
a távcső haszálatának sem volt kisebb a jelentősége, mint a mikroszkóp alkalmazásának. G. 
Galilei e műszer segítségével igazolta Kopernikusz- és Kepler tanait és ebben az időszakban 
született meg a kisérletes physica. Nagyszombatban Pázmány Péter először 1619-ben 
nevelőintézetet és papneveldét, majd pedig két-karú egyetemet alapított 1635. május 12.-én, 
amelyet II. Ferdinánd „szabadalom-levélben” megerősített. Emellett Pázmány, a 
prózairodalmunk megalapítója, jelentős oktató és ellenreformátor, továbbá mint a természet 

iránt érdeklődő személy is kiemelkedő volt. Ebben az 
időben Erdélyben is folytatódott a református iskolák 
szervezése, amelyben Bethlen Gábor jelentős szerepet 
játszott. 1618-ban a soproni Joel Ferenc, majd 1626-
ban Sárospatakon Csanaki Máté írt a „rühösségről”. 
Az első „szülőhajlék” 1630-tól létezett Párizsban. 
Petényi Horvát András református lelkész „Disputatio 
Physica de Insectis” c. doktori írását 1637-ben fogadták 
el Wittenbergben. Ez az ismert első magyar rovartani 
munka. A szerző a művében hat fejezetben foglalkozott 
a problémával. Az első fejezetben általános kérdéseket 
tárgyalt, a másodikban a méhekkel, a harmadikban a 
legyekkel, a negyedikben a hangyákkal, az ötödikben a 
pókokkal és végül a hatodikban az emberi, az állati és a 
növényi tetvekkel. 1638-ban Európába hozták a 
kininport Peruból. 1642-től működik a piarista rend 
hazánkban. Horhi Miklós 1645-ben írta meg a 
méhészettel foglalkozó könyvét. 
 

A Schweinfurthi Akadémia 
folyóiratának címlapja.
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Schweinfurthban 1652. január 1-én J. J. Bausch ösztönzésére alapították meg az „Academia 
Naturae Curiosorumot”. Az Akadémia vezetői bátorították a magyar szakembereket is, hogy 
csatlakozzanak az Intézményhez, és 1670-ben megindították a tudományos folyóiratukat a 
„Miscellanea curiosa medico-physica Academiaet …”. (I. Lipót 1687. augusztus 7-én a 
szervezetet birodalmi akadémiai rangra emelte. Attól kezdve a neve „…Academia Caesareo-
Leopoldina …” lett és 1755-től Halléban működött. A XVII. és a XVIII. században és még 
később is számos magyar tagja volt az Akadémiának.) A két Rayger, I Károly és II Károly - 
apa és fia - jelentős orvosi tevékenységet folytatott Pozsonyban 1641 és 1731 között. A 
protestáns Apáczai Csere János 1653-ban jött haza külföldről Gyulafehérvárra, és ekkor adta 
ki a „Magyar encyclopédia...” c. nagy művét, melyben a természettudományos, az orvosi és a 
filozófiai ismereteit foglalta össze. A. Kircher, aki nagyító készüléket is használt, 1659-ben 
az „Unterirdische Welt” c. írásában a pestis kapcsán „kleine Würmer”-t, a contagium 
animátumot említette és azokat látni is vélte a betegek vérében, de tekintettel a lehetőségeire, 
most utólag, már nem dönthető el, hogy ő akkor valójában mit is látott. R. Hooke 1660-ban 
számolt be a „paránycső” használatáról a londoni Tudományos Társaság ülésén, és 1665-ben 
már publikálta vizsgálatainak első eredményeit (növényi sejtet, penész termőtestet és 
protozoon kövületet látott, csakúgy, mint N. Grew.). M. Malpighi az 1600-as évek második 
felében jelentős szövettani munkát végzett, amikor különböző növényi és állati mintákat 
tanulmányozott. 1660-ban leírta a vérkeringést és 1665-ben a vérsejteket. A mikroszkópos 
anatómia egyik megalapítójának tekinthető. 1661-ben vesztegházak alkalmazását vezették be 
a pestis megelőzése érdekében. Apafi Mihály a török és tatár hordák által lerombolt 
gyulafehérvári Akadémia helyett Nagyenyeden építette fel az új Kollégiumot 1662-ben. 
Ebben az időszakban szerzett Lippai György pozsonyi érsek „nagyító készüléket”. A rokona, 
a jezsuita Lippai János aki, korábban osztrák egyetemeken tanított, Trencsénben írta meg a 
„Posoni Kert” c. könyvét, mely három kötetből áll: Virágos kert és Veteményes kert, 1664, 
Gyümölcsös kert, 1667. Munkája óriási jelentőségű volt, mert ez volt az első magyar nyelvű 
mezőgazdasági szakkönyv, melyet 200 éven keresztül használták. 
 

F. Redi olasz physicus 1668-ban fontos lépést tett, amikor az 
„Esperienze intorno alle generatione degli Insetti” c. 
könyvében leírta, hogy a romló húsban megjelenő lárvák nem 
spontán jönnek létre a bomló szerves anyagból, hanem a húst 
beköpő legyek tojásaiból fejlődnek ki (a spontán születés, az 
ősnemzés teóriájának első cáfolata). 
Az első bábaiskolát a franciák nyitották meg 1670-ben 
Párizsban. A Leopoldina folyóiratban Paterson Hain János 
poroszszületésű eperjesi physicus 1671-ben a „De experimentis 
microscopicis” c. cikkét jelentette meg. Az addigi legjobb 
mikroszkópot A. van Leeuwenhoek szerkesztette meg, 
amelyet még több mint kétszáz követett. 1676. október 9-én 
közölte, hogy a mikroszkópjával kis élőlényeket/animaculakat 
észlelt. Ő volt a véglények, a fonalas moszatok, a spermium és 
még sok egyéb más első mikroszkopikus leírója. Ő és Hooke 

tekinthető a mikrobiológia megalapítójának. Azt is meg kell említeni, hogy ettől az 
időponttól kezdve többen is voltak, akik azt tételezték fel, hogy ezeknek a kis „állatkáknak” 
esetleg pathogenetikai jelentősége is lehet, de érdekes módon, ezek a gondolatok, hosszú 
ideig, nem találtak visszhangra. Ebben az időperiódusban tevékenykedett J. Swammerdam 
is, aki ugyancsak mikroszkópos vizsgálatokat végzett. A gerinctelenekkel és azok közül is 
főleg az ízeltlábúakkal foglalkozott. Szent-Iványi/Szentiványi Márton 1689 és 1702 között 

F. Redi
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adta ki a 3 kötetes „Curiosora et selectiora variarum scientiarum miscellanea” c. hatalmas 
munkáját. 
I. Lipót 1689-ben kötelezően előírta a céhek megalapítását. Ezután a sebészek és a 
gyógyszerészek is csak szabályozott formában tevékenykedhettek. Pápai Páriz Ferenc is 
ebben az időszakban élt és tanított Nagyenyeden. A „Pax corporis” nevű magyar nyelvű 

művét 1690-ben írta meg Kolozsvárott. Az 
1764-i évi kiadás címlapján olvasható, hogy 
„az emberi test nyavajáinak okairól, 
fészkeiről, s azoknak orvoslásának mód-
gyáról” mondta el ismereteit a kor 
színvonalának megfelelően. A bőr 
betegségeivel és azok kezelésével is 
foglalkozott. Az első szülészeti tankönyvet is 
ekkor készítette el J. Siegemundin külföldön. 
I. Lipót az 1692. évi pestisjárvány kapcsán 
rendeletben írta elő a mészárosok által 
betartandó szabályokat. Az elmúlt évszázadok 
alatt a himlővel kapcsolatos ókori ismereteket 
Európa nagy részén elfelejtették. Erdély és 
Magyarország keleti fele bizonyos területei 
kivételt jelentettek, mert az oláh papok és az 
örmény kereskedők révén ott már az 1600-as 
évek végén és az 1700-as évek kezdetén az 

emberi variolatiot és a tehénhimlő védő hatását ismerték, és a védekezés e két módját 
alkalmazták is, nem hivatalos formában. Vannak, akik szerint N. Audry alapozta meg a 
féregtant 1701-ben. 
Hazánk a 150 éves török uralom alól 1697-ben szabadult fel. Sokfelé elnéptelenedett az 
ország, elvadult, mocsaras területek és romok voltak, járványok dúltak. A physicusok, a 
chirurgusok és a bábák száma nagyon csekély volt. Külföldön 1705-ben felismerték a 
higanyklorid kedvező növényvédő hatását, bár már korábban is használták a mészlevet és a 
hamulúgot is ilyen célból. E. Norr Németországban 1706-ban adta ki chirurgusi könyvét, 
melyet Miskóltzy Ferenc 1742-ben fordított magyarra és ebben a sebészeti ismeretek mellett 
fontos általános gyógyítási megállapítások is szerepelnek. Cseri Mihály 1709-1712 között 
szerzett tapasztalatai alapján a pestis terjedésében már a személyes kontaktus és a szennyezet 
ruhaneműk szerepét hangsúlyozta. 
 
1710-ben Pozsonyban ült össze az első magyar egészségügyi bizottság a pestis elleni 
védekezés megszervezése céljából, és foglalkoztak a vesztegzár és a vesztegházak 
alkalmazásával. Raymann János Ádám, aki Eperjes és Sáros vármegye physicusa volt, az 
1717-ben írt „Historia medica Variolarum Eperiensini in …” c. munkájában a variolatioval 
elért eredményeiről adott számot. Munkássága elismeréseképpen beválasztották a Lipót-
akadémia tagjai közé. Buchholtz György lelkész 1719-ben írta le a tátrai vörös hó 
előfordulását, melyet akkor még a sziklákról lemosott cinóber-porral értelmezett, annak 
ellenére, hogy algákat látott. I. Frigyes Vilmos 1727. július 24-én Halléban és Frankfurtban 
is komeralisztikai-ökonómiai tanszéket állított fel, ahol a mezőgazdaság elemei is szóba 
kerültek. Egyes adatok szerint a Kínában élt angol nagykövet felesége révén, más adatok 
szerint a törökországi brit nagykövetség munkatársai útján az angolok az 1720-as években 
újra „felfedezték” a variolatiot. Loew/Löw Károly Frigyes, aki a Lipót-akadémia tagsága 
által elismert botanikus- és physicusként működött, nemcsak jelentős flórakutatást végzett 
(1098 növény nevét sorolta fel írásában), hanem foglalkozott a morbus patechialissal (tábori 
hagymázzal) és a febris catarrhalissal is. 1735-36-ban jelent meg Bél Mátyás „Adparatus ad 

A. van Leeuwenhoek sajátkezű rajza a 
mikroorganizmusokról.
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historiam Hungariae…” c. műve, melyben történeti, földrajzi, szőlészeti, állattani, halászati, 
mezőgazdasági és embertani ismeretek olvashatók. 
 

  
 
A kisérleti physicat az 1600-as években kezdték Hollandiában és Franciaországban tanítani. 
Ez a tárgy már lényegesen különbözött a korábbi „klasszikus physicatól”. A nagyszombati 
Egyetemen klasszikus physicat 1636-tól oktattak, először Palkovich Márton. Ebben az 
időben a physica egy filozofikus jellegű összefoglaló tantárgy volt. Sárospatakon Simándi 
József 1709-ben kezdett kisérleti physicat oktatni. Az első hazai kisérleti physica tankönyvet, 
az „Institutiones philosophiae naturalis dogmatico-experimentalis….” című munkát Tőke 
István a nagyenyedi Kollégium tanára írta 1736-ban leydeni források alapján. Ebben az is 
szerepet játszhatott, hogy korábban Apáczai Csere János és Pápai Páriz Ferenc is 
Erdélyben működött. Nagyszombatban Ádány András 1755-ben írta meg az első 
„Philosophiae naturalis…” című tankönyvet, amit azután több is követett Jaszlinszky 
András, Iváncsics 1 János, Reviczky Antal, Horváth K. János és Mitterpacher Lajos 

tollából az 1700-as évek végéig. Ezek már a kor színvonalának 
megfelelő tankönyvek voltak. Bár az irodalomban úgy szerepel, 
hogy az első növény-keresztezési kísérleteket az angol ? Fairchild 
kertész végezte 1719 előtt, ennek ellenére lehetséges, hogy az 
olaszok már korábban is ismerték a nemesítésnek ezt a formáját. 
Hazai források alapján tudjuk, hogy a késmárki Podkonitzky 
Ádám ugyancsak az 1700-as években végzett virágokon 
keresztezést. 
III. Károly császár és király 1723-ban hozta létre a Magyar Királyi 
Helytartótanácsot, amely 1723-1848, ill. 1861-1867 között 
működött. 1714-től szorgalmazta kórházak alapítását. 1725-től 
vezették be a gyógyszertárak ellenőrzését, 1735-ben pedig 
megalapította a Selmecbányai Bányatisztképző iskolát. A svéd C.  

  
C. Linne 
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Linnének 1735-ben jelent meg „Systema Naturae” c. rendszertanának első kiadása (és 1767-
ben már a 12. hagyta el a nyomdát), majd röviddel utána a „Fundamenta botanica”, melyben 
a rendszere elveit írta le. A Systemaban a természet három országát rendszerezte. A 
növényeket önkényesen, de szerencsésen kiválasztott, jellegzetes tulajdonságaik (virágok 
jelenléte vagy hiánya, porzók és termők száma), de nem rokoni kapcsolatok alapján sorolta 
be. 
 

 
III. Károly Mária Terézia I. Ferenc II. József 

 
Az állatok esetében gyakorlatilag az arisztotelészi rendszert használta, némi javításokkal. 
Nagy érdeme, hogy a rendszertani kategóriákat szabatosan körülírta, bevezette a fajok 
binominális elnevezését, felhívta a figyelmet arra, hogy az állatok természetes 
osztályozásának a belső szervezetük tulajdonságain kell alapulnia, az ember helyét a 
főemlősök között jelölte ki és figyelembe vette a mikroorganizmusokat is a besorolásaiban a 
Systema 10. kiadásától kezdve. Működésével új, tudományos gondolkodási és kutatási irányt 
mutatott. A virágtalan növények között már szerepeltette a Vorticella-, a Stentor-, a Volvox- 
és a Chaos csoportot. A gombákat is ismerte (pl.: Mucor mucoides) és azokat is besorolta. Az 
utóbbi csoporttal összefüggésben a következőket írta: „A Chaos-nemen kívül még 
valószínűleg vannak élőlények, melyek csupán csak hatásuk révén ismeretesek, ilyenek 
nevezetesen azok, amelyek a kiütéses forró lázak fertőző anyagát, valamint a ragályos 
betegségek mérgét termelik; nemkülönben a Leeuwenhoek-tól fölfedezett ondó-állatocskák, s 
végre az, ami a rothadást és erjedést okozza”. Érthetetlen, hogy ezek után miért kellett még 
közel 100 évnek eltelni a baktériumok és a gombák jelentőségének a felismeréséig. J. Ch. 
Roos cikkéhez, (ő Linné egyik tanítványa volt), melyben a Chaos fungorum és a Chaos 
ustilago vízbe jutott spóráiból kisarjadó (ma rajzóspóra) parányi állatocskákról írt, a mester a 
következő megjegyzést csatolta: Valamint a zoophyták átváltozás útján az állatországból a 
növényországba mennek át, hasonló módon mennek át a gombák is a növényországból az 
állatországba. Továbbá nem kifogásolta Roos azon nézetét, hogy immár szükséges lenne az 
állat- és a növényországot egymással összekapcsoló harmadik (protista-csoport) természetes 
országot felállítani. A Chaos állatkákat később infusoriáknak nevezték. 1740-ben Egerben 
Eszterházy Károly jogi akadémiát alapított. Torkos Justus János, aki physicus és chemikus 
volt, a külföldi tanulmányai után Komáromban, Esztergomban és Pozsonyban dolgozott mint 
városi orvos. Foglalkozott egészségügyi, járványtani, gyógyszerészeti, balneológiai és 
helyismereti problémákkal és gyógyvíz-elemzéseket is végzett. Megfogalmazta a physicusok, 
a chirurgusok, a gyógyszerészek, a bábák és a fürdősök kötelességeit és jogait. 
 
1741-ben jelent meg Wittenbergben Vághi/Vaghi György tanulmánya az emberi 
rovarparazitákról és férgekről. 
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A XVIII. század végéig a vidéki lakosság, a 
tehetőseket leszámítva, legfeljebb a 
csontkovácsokat és a bábákat-javasasszonyokat 
tudta elérni, a nagy számú kuruzsló mellett. 
Mária Terézia ismerte fel a helyzet súlyosságát. 
1742-ben jelent meg az első, egész országra 
kiterjedő bábautasítás, és az 1752-ben kiadott, 
majd 1766-ban és 1768-ban megerősített 
dekrétumban elrendelte, hogy minden megye 
alkalmazzon egy physicust és egy fősebészt, 
továbbá a városok is physicust a különböző 
egészségügyi feladatok ellátására. 
A megyei/városi physicusnak különböző 
közegészségügyi és felügyeleti feladataik voltak, 
többek között a bábák vonatkozásában is, akiket 
1748-tól már ők vizsgáztattak és ők tekinthetők a 
mai megyei/városi tisztiorvosok elődeinek. 1752-
től a megyei physicus esetében megkívánták az 
egyetemi diplomát és physicusi, valamint sebészi 
munkát már csak oklevelet bemutató 

szakemberek végezhettek. Az 1755-ben megjelent 
„Planum regulationis in re sanitatis” c. rendelet 
tekinthető az első orvosi rendtartásnak.  

 

 

Weszprémi István „A kisded gyermekeknek nevelésekről való rövid oktatás, …” című 
könyvének két címoldala. 

Vághi/Vaghi György tanulmányának címlapja.
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1755-ben jelent meg E. Kant felbecsülhetetlen jelentőségű műve „A természet általános 
története és az ég elmélete”, és ugyanabban az évben M. du Tillet az írásában először 
bizonyította, hogy a búzaüszög fertőző és javasolta a megelőzés szempontjából a vetőmag 
csávázását, továbbá, az európai hírű Weszprémi István a „Tentamen de inoculanda peste” c. 
Londonban írt művében a pestis ellen védőoltást javasolt a „variolatio” analógiájára, de ez az 
ötlete a gyakorlatban kudarcot vallott. Ekkor lett Erdély királyi főorvosa Chenot Ádám 
(1755-1783), aki megalapozta „Transsylvánia” egészségügyi rendszerét. Jaszlinszky András 
„Istitutiones physicae” c. kétkötetes, több fejezetből álló munkája 1756-ban jelent meg. Ettől 
az évtől kezdve a sebészeknek a mestervizsgát már a megyei physicus előtt kellett letenni. 
Reviczky Antal „Elementa philosophiae naturalis” címen írt kétkötetes könyvet 1757-58-
ban. 1758-ban a brit F. Home kimutatta, hogy gyermekek, vér átoltásával, kanyaróval 
fertőzhetők.  
 
1760-ban Kolozsvárott megjelent Weszprémi István „A kisded gyermekek…” c. munkája, az 
első magyar nyelvű gyermek, és felnőttek egészségének megőrzése céljából írt oktató-könyv. 
Könyvének olvasásakor megállapítható, hogy bár a különböző, mai terminológia szerint 
fertőzéses eredetű kórképeket (pl.: húgyúti és enterális infekciók) ismerte, a 
mikroorganizmusok létezésének és szerepének ismerete hiányában, a testi nedvek 
egyensúlyának megbomlásával értelmezte a kóros jelenségeket. A Sárospataki Kollégium a 
mikroszkopizálás szempontjából élenjárt. Már 1761-ben Leydenből beszereztek egy Hooke-
féle mikroszkópot és attól kezdve folyamatosan rendelkeztek ezzel a fontos készülékkel. A 
Bécsben dolgozó M. A. von Plenciz az 1762-ben kiadott könyvében azt írta, hogy „über die 
Existenz – auch unsichtbarer – animalcules, die in d. Luft vorkommen u. nach einer Ruhezeit 
zu Fliegen, Käfern, Mückenlarven u. a. auswachsen; wird damit zu d. Verteidigern eines 
Contagium animatum gerechnet: für jede infektiöse Krankheit sei ein eigenes Contagium 
(“seminium”) vorhanden.”. 
 

 
Néhány fertőzéssel kapcsolatos magyarázat Weszprémi „Reguláiban”. 
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1762. február 13-án kezdték el először a szervezett 
állatorvosképzést a világon, amikor C. Bourgelat Lyonban 
megnyitotta iskoláját. 1764-ben jelent meg C. Bonnet 
„Contemplation de la nature” c. nagy érdeklődést kiváltó 
munkájának első kiadása. Ebben a szerző, az állattani és a 
növénytani kutatásai eredményei és a mások által közölt ismeretek 
alapján megpróbálta a természetet, mint egységes egészet 
értelmezni. Természetfilozófiai munkássága jelentős. Megsejtette a 
test és a lélek, az anyag és a szellem egységét és a fajok 
átalakulásának és fejlődésének a lehetőségét. 
A földi valókat négy csoportba sorolta: „1. Érzéketlen vagy 
műszertelen (szervetlen anyagok), 2. Műszeres de lelketlen 

(alacsonyabb rendű állati és növényi szervezetek), 3. Műszeres és lelkesített (magasabb rendű 
állatok) és végül 4. Műszeres, lelkesített és okos valók (az ember). A valókat fokozati sorba, a 
természet grádicsaiba/lépcsőkbe sorolta. A tetőre az embert rakta, majd a majmok, négylábú 
állatok madarak, halak kígyók, teknős állatok bogarak, habarnicák/medúzák, érzőke, 
növények, moszatok, mohok, kalaposgombák, állatplánták, korallok, mésznemű korallok, 
azbeszt, ... palakő, KÖVEK, ÉRCEK, … gyanták, FÖLDEK, VÍZ, LEVEGŐ, TŰZ, 
ELEMENTOMOK.” (Az idézett szöveg a Tóth Pál által 1818-ban fordított Bonnet könyv 
1974. évi magyar kiadásából származik.) 1765-ben ismételten rendelkeztek a kuruzslás 
megakadályozása érdekében. A szülészmesteri oklevéllel is rendelkező Weszprémi angol, 
holland és osztrák ismeretek alapján, 1766-ban H. C. J. Crantz Bábakönyvét fordított 
magyarra Debrecenben. Ez volt az első magyar bábakönyv. A könyvben szerepel, hogy 
„kivált fontos a tisztaság a terhes belső vizsgálatakor“, továbbá azt is írta: „Gyakorta 
megtörténik, hogy a szoptatás által némelly nyavalyák mintegy örökség szerént a 
gyermekekre által szállnak, mint p.o. a golyvásság, a nyavalya-törés, a süly, a Franczu, és 
több efféle nyavalyák (itt feltehetően a fertőző betegségekre gondolt) ezek kizárása fontos a 
dajka kiválasztásakor“. Weszprémit az akkor tapasztalt magas halálozás és a bábák 
képzetlensége sarkallta a fordítás elkészítésére.  F. Fontana 1767-ben közölte, hogy a 
gabonarozsdát „ártalmas élősdi növény” okozza. Hazánkban 1769-ben alapította meg 
Markhot Ferenc és Perliczy János Dániel (az utóbbi a Lipót-akadémia tagja volt), a Schola 
Medicinalis Agriensist, az első physicusi iskolát Egerben, ahol chirurgusokat és bábákat is 
képeztek. Ugyanebben az évben igazolta L. Spallanzani, hogy a hőkezelt hús nem tartalmaz 
élőlényt és hosszú ideig eltartható, ha újra nem kerül rá „valami” és ebben az évben 
alapították meg az első hazai női kórházat Pozsonyban. 1769 azért is nevezetes év, mert G. 
van Swietennek, Mária Terézia császárnő főphysicusának köszönhetően ekkor hozták létre 
az Orvosi Kart a nagyszombati Egyetemen. Ekkor kezdték el oktatni a 
kameralistikai/ökonómiai ismereteket (amelyek között mezőgazdasági ismeretanyag is volt). 
Ugyanebben az évben jött létre Selmecbányán a Bányászati Akadémia, melynek feladata volt 
az erdőgazdász képzés is. Az Orvosi Karon a physicusok, a sebészek, valamint a bábák 
képzését és a kémiai, továbbá a gyógyszerészi ismeretek oktatását is 1770-ben kezdték el.  
Ugyancsak ebben az évben látott napvilágot Skollanits Ferenc munkája, melyben az 
egészségügyben alkalmazott szabályokat foglalta össze.  1771-ben jelent meg Debrecenben 
Csapo Josef a „Kis gyermekek isputalja, mellyben...” c. könyve, mely az egyik első, önálló 
magyar gyermekgyógyászati mű. Érdemes megemlíteni, hogy ebben az időszakban sem 
önálló szülészet és nőgyógyászat, sem pedig gyermekgyógyászat nem létezett az Egyetemen. 
1773-ban a kuruzslást rendeletileg megtiltották. J. F. Blumenbachnak (1776-1835), a 
göttingai Egyetem anatómus professzorának a tevékenysége és a természetrajzi kézikönyve 
nagy hatással volt az európai szakemberek gondolkodására. Ő az egyik megalapítója az 
összehasonlító embertannak, a nagy görög kutatók után. Mária Terézia az 1770. évi  

C. Bourgelat 
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dekrétumában, majd az 1773. évi kiegészítésében az 
állatjárványok elleni védekezés feladatát a sebészek számára is 
újból előírta. (Az 1700-as évek nem éppen kedvező hazai 
állategészségügyi helyzetéről képet kaphatunk, pl. Iványosi-
Szabó Tibor írásából.). 1773-ban O. F. Müller a 
mikroorganizmusokat tanulmányozva felfedezte azok több 
jellemző tulajdonságát, melyek alapján osztályozta is őket. 
Leírta a Vibrio lineolat, ismertette az édesvízi és a tengeri 
infuzóriákat. Elképzelhető, hogy Leeuwenhoek és Linné 
munkásságát követően ő alapozta meg a baktérium 
rendszertant és a hidrobiológiát. 
 
Az 1773-as év főleg azért nevezetes, mert XIV. Kelemen pápa 
ekkor oszlatta fel a jezsuita rendet. Ennek következtében a 

kolozsvári Báthory-egyetemen sem oktathattak tovább és megkezdődött annak újraszervezése. 
1775-ben megteremtették az Orvosi Kar alapját, de a Kar maga soha sem jött létre. Itt 
valószínű mindig csak sebész- és szülészképzés folyt. A neve többször változott, és végül 
1817-ben Orvos-sebészi Tanintézetnek nevezték el. 1776-ban jelent meg Plenck József 
Jakab könyve, melyben a bőrbetegségeket már 14 csoportba osztályozta. Az általa 
kidolgozott rendszert hosszú ideig használták Európában. Mária Terézia császárnő 1777-ben 
kiadta a nagy jelentőségű „Ratio Educationis-t”, az egyik első hazai tanügyi szabályzatot, 
mely megteremtette az oktatás minden szintjén (népiskolák, gimnáziumok, bölcseleti tagozat, 
akadémiák, főiskolák, egyetem) az alapot a felvilágosult, európai színvonalú képzés számára. 
Az egyház elvesztette az oktatásban az egyeduralkodó szerepét és létrejött, ill. megerősödött a 
természettudományos képzés lehetősége. 
 
Az új szellemnek megfelelően öt királyi akadémiát alapítottak, melyekről még a 
későbbiekben szó lesz. 1777-ben létrehozták az első mezőgazdaságtant tanító tanszéket is. Itt 
a nagy tudású, nemzetközileg ismert Mitterpacher Lajos (1777-1814) lett a tanszékvezető. 
1778-ban jelent meg Rácz Sámuel „Orvosi oktatás, mellyet…” című fordítása. Weszprémi 
István pedig állástfoglalt a keleti marhavész ragályos eredete mellett. Szarvason Tessedik 
Sámuel 1779-ben „Gyakorlati-gazdasági szorgalmatossági iskolát” alapított, melyben 
egészségügyi ismereteket is oktatott, majd később, a gazdasági tanítók képzését is elkezdte. 
Az Erdélyben lelkipásztorkodó Benkő József is ebben az időszakban jelentette meg írásait. 
Ebben az évben, a Helytartótanács rendeletben szabályozta az állatgyógyászok feladatait a 
juhok veszettségével kapcsolatban. Winterl József Jakab a Királyi Budai Egyetem tanára 
ugyancsak akkor jelentette meg az ásványvizeket vizsgáló módszereit nyomtatásban. 1782-
ben született meg az a rendelkezés, amelynek értelmében mérnöki munkát csak megfelelő 
végzettségű személyek végezhettek. 
 
II. József 1783-ban a Helytartótanácsban bizottságokat hozott létre, melyeknek a feladata 
volt az ország irányítása. A „Belbátorság, rendészet és egészségügy” nevet viselő 
bizottságnak lett a feladata az egészségügyi-közegészségügyi kérdésekkel való foglalkozás. 
1784-ben Budáról Pestre helyezték az Orvosi Kart és ekkor jelent meg Rácz Sámuel “A 
skarlátos hidegnek leírása …” című könyve. 
 
Ezt a tanulmányt felsőbb hatalom megrendelésére készítette oktatási célból, több rendkívül 
rosszindulatú scarlat járvány előfordulását követően. Egyébként ő lett az Orvosi Kar hatodik 
tanára, aki borbélysegédeket/chirurgusokat is oktatott. A magyar nyelvű oktatás lelkes 
harcosa volt és több tankönyvet is írt anyanyelvünkön. Ugyancsak 1784-ben jelent meg 
Tolnay Sándor fordításában „A marha-dögről való jegyzések. Az az oktatás…” című könyv. 
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A Belbátorság … nevű bizottság 1786-ban kezdett működni. A vezetője a „Protomedicus 
Regni Hungariae” nevet viselő országos physicus lett, aki a mai országos tisztifőorvoséhoz 
hasonló feladatkört látott el. Az első protomedicusnak Vezza /Veza Gábort (1787-1802) 
nevezték ki. A feladata volt, sok más egyéb mellett, a járványügyi munka irányítása, a megyei 
„physicusok“ felügyelete, az élelmiszerek és a vágóállatok veszélytelenségének az 
ellenőrzése, az állategészség-rendőri intézkedések elrendelése és ő lett a Királyi Pesti 
Egyetem orvoskarának az igazgatója is. A közegészségügyi-állategészségügyi rendszer 
működése főleg az országos, a megyei, a városi physicusok, de kis részt a sebészek 
tevékenységére is épült. A hatósági feladatokat ellátó physicusok, szükség esetén, más 
hatóság és a katonaság közreműködését is igénybe vehették (pl.: járványok esetén). Ebben az 
időben publikálta Schönbauer József az „Orvosi értekezés az ebdühről” című munkáját. 
 

  
Mitterpacher Lajos és az általa írt Historiae Naturális címoldala. 

 
A Helytartótanács megtiltotta, hogy a chirurgusok orvosi beavatkozást végezzenek és 
elrendelte, hogy a megyei physicusok rendszeresen készítsenek jelentést a területük 
egészségügyi, közegészségügyi és járványügyi viszonyairól. 1787-ben jelent meg az első, de 
rövid életű, magyarországi tudományos folyóirat a Kovachich Márton György szerkesztette 
„Merkur von Ungarn” (Pesth, Busa M.? Sajtóbibliográfiája szerint). A következő évben 
pedig Kassán adta ki a magyar nyelvű folyóiratot a „Magyar Museumot”. Az 1788. évi 
rendelet szerint hatósági physicusi vagy chirurgusi állást nem tölthet be az, aki 
állatgyógyászatból nem vizsgázott, melynek oktatása 1783-ban indult el a Pesti 
Tudományegyetem Orvosi Karán. 1787-ben Pesten, a Tudományegyetemen és a Kolozsvári 
Orvos-sebészeti Tanintézetben is Állatjárványtani Tanszéket hoztak létre II. József 
rendeletére. 

 
Ekkor kezdte el kiadni Mátyus István a hat kötetből álló az „Ó 
és új diaetetica az az :…” című munkáját, melyben a 
foglalkozási betegségekkel és a testnevelés kérdésével is 
foglalkozott. 1788-ban ismételten rendelkeztek a mocsarak 
lecsapolásáról és 1789-ben a kuruzsló gyógyszerészek és 
szerzetesek megbüntetéséről. Az 1700-as évek második felében 
született meg B. de Jussieu tevékenységének köszönhetően a 
természetes növényrendszertan gondolata, melyet A. L. de 
Jussieu 1789-ben publikált, aki azt is megfigyelte, hogy egyes 
növények gyökereinél finom „fonalak” fordulnak elő. (Ezeket 
a fonalakat később gyökérlakó gombának /mikorrhizának/ 
nevezték el.) Jussieu felismerése után hazánkban először A. L. Jussieu
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Kitaibel Pál képviselte a természetes növényrendszertan koncepcióját. 
Ebben az időszakban dolgozott Mitterpacher Lajos, aki a mezőgazdasági 
kérdések akkori teljes körével foglalkozott és volt mikroszkópja. 
Lumnitzer István pozsonyi physicus az 1791-ben megjelent „Flora 
Posoniensis” c. munkájában írt a hazai moszatokról és a lisztharmat 
betegségről. Ebben az évben jelent meg M. Lange írása a brassói járványos 
sárgaságról, Hoffinger János György pedig a selmecbányai bányászok 
foglalkozási betegségeiről adott leírást. 1791 azért is nevezetes évszám, 
mert akkor alapította meg Aranka György az Erdélyi Magyar Nyelvmívelő 
Társaságot Marosvásárhelyen, amely 1810-ig működött. (Ez az intézmény 
bizonyos vonatkozásban az MTA elődjének tekinthető.) 1792-ben a pesti 

Egyetemen Államorvostani Tanszéket állítottak fel és ebben az évben 
számolt be E. Jenner a megfigyeléséről az Angol Királyi Akadémián. 
Jenner azt tapasztalta, hogy a tehénhimlő váladékával eredményesen lehetett embereket 

megvédeni a himlő ellen (vakcináció). 
Eljárását az Akadémia tagjai 
elutasították, és végül csak egy 
parlamenti kivizsgálás igazoló 
eredményei után ismerték el. Eljárását 
1798-ban publikálta. Tolnay Sándor 
1795-ben írta meg a „Barmokat 
orvosló-könyv,…” című tankönyvét. 
Grossinger Keresztély János 1793-
1797 között adta ki ötkötetes 
„Universa Historia Physica Regni 
Hungariae…” művét, melyben az 
állatokat és részben a növényeket is 
rendszerezte. 
 

Linnének és Blumenbachnak hazánkban több követője is akadt. Pl.: a debreceni Földi 
János vagy Pethe Ferenc. A physicus Földi nyelvészettel, költészettel, általános 
természetrajzzal, füvésztudománnyal („Rövid kritika és rajzolat a magyar 
füvésztudományról” 1793-ban publikálta) és állattannal (“Természeti história a Linné 
szisztémája szerint. Első csomó. Az állatok országa”, 1801-ben jelent meg) is foglalkozott. A 
magyar állat- és növénynevek szorgalmas gyűjtője és megteremtője volt. Bevezette a 
binominális elnevezést. Tudott a mikroszkópról (felüvegezett szemek), és a kutatók 
véleményét idézi, hogy „az állatok és a plánták országa között legalább semmi kiszabott 
határok nincsenek”, majd azt írja azok véleménye “szerént az úgynevezett érzékeny plántákat, 
rész szerént a habarnicákat (polypus) s több úgynevezett plánta állatokat hozzák elő, mellyek 
különb-különb tekintetben szinte úgy számlálódhatnak egyik, mint a másik organizált 
országhoz, következésképpen a kettőt öszvekötik,…”. Itt a protistákat írta le.  
 
Tudott a forrási confervákról (a vízben lévő mikroszkopikus véglényekről) és a 
kézhabarnicáról (a kesztyűujj alakú polipról) is. Földi szerteágazó orvosi-közegészségügyi 
munkája során vizsgálta kutak vizét (volt amelyikben férgeket talált), foglalkozott a halottak 
és a temetés problémáival, a dögökkel és a települések tisztaságával is. Pethe Ferenc a 
keszthelyi Georgiconban is működött, mint tanár. Etienne András pedig megírta a syphilis-
járvány megfékezését célzó „A franczos navajának…” című könyvét. Ebben az évben készült 
el az erdélyi közegészségügyi rendelet tervezet, amely a Generale Normativum in Re 
Sanitatis ottani megfelelője. 1793-ban a Helytartótanács megtiltotta - nem először- a dög 

Aranka György 
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evését, hogy az emberi lépfene megbetegedést megelőzze, és kötelezővé tette a szegény 
nemibetegek díjtalan kezelését. 1795-ben a megyei physicusok felszólítást kaptak, hogy a 
hazai természettudományos ismeretek bővítése elősegítése céljából növényeket, állatokat és 
ásványokat gyűjtsenek és küldjék be a pesti Egyetemre.  
 
Benkő Ferenc 1790-től a Nagyenyedi Kollégium tanára, az első magyar ásványtanmű 
szerzője, valamint a nagyenyedi Természettudományos Múzeum alapítója volt. Keszthelyen 
1797-ben kezdtek el oktatni a Georgiconon. A physicus és botanikus J. Ingenhousz, aki 
1768-tól Mária Terézia udvarában tevékenykedett és himlő ellen oltotta a királyi családot, 
1799-ben megfigyelte, hogy a növények fényben megkötik a széndioxidot. 
P. Buillard az 1700-as évek végén és az 1800-as évek elején alapvető munkát végzett a 
mikológia területén és az eredményeiről könyvben „Histoire des champignons” számolt be.  
 

Kitaibel Pál ebben az időszakban végezte fontos botanikai 
gyűjtéseit és kémiai vizsgálatait (a tellúr és a klórmész, stb. 
felfedezése), valamint analizált 150 ásványvizet. Az 
utóbbival kapcsolatos eredményeit halála után Schuster 
János publikálta 1829-ben Hydrographica Hungariae 
címen. Ez jelentős munka volt. Gáti István nevét nemcsak a 
gyorsírás módszerének a kidolgozása miatt érdemes 
megjegyezni, hanem azért is, mert a növényeket és az 
állatokat rendszerezte a magyar nyelvű természetrajz 
könyvében. A tehénhimlő-nyirok 1799-ben került Bécsbe és 
egyes adatok szerint Bene I Ferenc, Hell Nepomuk János 
és Riegler ? is már vakcinált ekkor itthon. Bene I Ferenc 
„A himlő veszedelmei ellen való oktatás” c. könyve 1800-
ban jelent meg. Rácz Sámuel „Orvosi praxis” című 
kiadványa 1801-ben látott napvilágot, melyben a fertőző 
betegségekkel is foglalkozott. Pl.: részletesen beszámolt „Az 
himlő bé-oltásról” is. Bene I az 1802-ben kiadott „Rövid 

oktatás a mentő himlőnek …” c. könyvében pedig felsorolta mindazon személyek nevét, akik 
az ország különböző részein védhimlő oltást, vakcinációt végeztek Bécsből hozott 
oltóanyaggal: Agoston ?, Ambross ?, Beer ?, Benke ?, Brügg ?, Buchwald ?, Eckstein 
Ferenc, Entz ?, Fasser ?, Fleischer ?, Gebhárdt ?, Hans ?, 
Heidenreich ?, Hell Nepomuk János, Huszty Zakariás Teofil, 
Khüttel ?, Kiss József, Kolbáni Pál, Kováts ?, Lenhossék Mihály 
Ignác, Lonovits ?, Mártony ?, Molnár ?, Nagy Sándor Sámuel, 
Nyulas Ferenc, Palkovits ?, Pellegrini József, Pfistrer András?, 
Riegler ?, Sándor Imre ?, Schönbauer Mihály, Seth János, Stáhli 
Ignác, ifj. Streitt János?, Széning ?, ifj. Szombathi ?, Tehel ?, 
Wirkner ?, Zsoldos ?. 
 
1799-ben született meg az a helytartótanácsi rendelet, amely szerint 
céhes kovácsmester csak az a személy lehet, aki tanfolyamot végzett 
Pesten. 1802-ben Széchenyi Ferenc a könyvtárát és egyéb 
gyűjteményét a nemzetnek adományozta és megalapította a mai 
Országos Széchenyi Könyvtárat, amely a Magyar Nemzeti Múzeum (MNM) és annak keretei 
között 1810-ben létrehozott Természettár  (melynek növény, állat és élettani részlege a hazai 
flóra- és faunakutatás központja lett), majd az abból 1933-ban kialakult Országos Magyar 
Természettudományi Múzeum (MTM) jogelődje. 

Széchenyi Ferenc 
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1802-ben jelent meg Zsóldos János „Aszszony orvos” c. könyve. G. R. Treviranus is ekkor 
publikálta a „Biológia avagy az élő természet filozófiája” című művét, mely Lenhossék  

Mihály Ignácra is nagy hatással volt. Schraud 
Ferenc (1802-1806), mint protomedicus, megszervezte 
a rendszeres védhimlőoltást 1804-ben hazánkban, és 
ezzel elindította az embereknek a fertőző betegségek 
elleni rendszeres, szervezett, preventív immunizálását, 
amit 1812-ben a helytartótanácsi rendelet kötelezően 
előírt és amely rendeletben egyúttal az emberi himlővel 
való oltást, a variolációt is megtiltották. Ebben az 
évben még egy lényeges esemény történt. G. G. Zinke 
közölte, hogy a veszettség továbbvihető, azaz fertőző. 
1806-ban megjelent a II. Ratio Educationis és ekkor 
adta ki a marosvásárhelyi Kováts Antal a „Rövid 
utasítás a fák betegségeiről és gyógyításairól” szóló 
könyvét. Jelen ismereteink szerint talán ez az első 
magyar munka, amelyben a szerző a 
mikroorganizmusok pathogenetikai jelentőségének a 
lehetőségét felemlítette. 
Fejér György tollából jelent meg az „Anthropológia 
vagy is az ember esmértetése” című könyve 1807-ben 
Budán. A következő kiragadott gondolatokat írta: „Az 

ember nyilván testből áll, és lélekből. Az ő természetét teszik a testi és lelki tulajdonságok 
öszveséggel.” … melynek „visgálása nem csak kellemetes, hanem hasznos is.” … „ezen Isteni 
művet gondtalanúl és vakmerőképpen meg ne rongáljuk; ha akaratunk ellen is valamelly 
bontakozás esett benne, megtanít, hogy segíthessünk rajta.” … „Az emberi test nem csupa 
holt Makhina, hanem olly alkotmány is, melly élőeszközei és ereje által magamagát kifejti, 
táplálja, szaporitya, és fenntartya, mint eggy Plánta.” … „Az életerő a legvékonyabb, 
leghathatósabb, legláthatatlanabb munkálkodó az egész természetben.” (A fényhez, az  
elektromossághoz és a mágnesességhez hasonlítja az életerőt, azaz az akkor még nem ismert 
anyagcserét, de azt azok fölé helyezi. Az életerőt általánosnak tartja a habarniczáktól a 
plántákig és az állatokig. Nem tudja szerkezethez kötni, mert szerinte a lappangó életerő a 
tojásban és a magokban is megvan.) … „Minden testnek, mellyet bétölt, ad különös 
természetet s tekentetet egyéb világi testekhez képest.” (Itt fejtegeti az élőlények környezeti 
hatásokra való reakcióját és a védekezést.) … „Minden változásnak valami erő által szükség 
végbe menni. … A plánták és lelkes-állati változások; az elhasonlítás, formálódás, kihajtás, 
nemzés, széllyelválás; s az állati mozgás és érzés; az életerő által mennek végbe. Tehát a mi 
esmérésünknek, képzésünknek, gondolkodásunknak, és akarásunknak is valami erő által 
szükséges véghez menni. Ezen erőnek subjectuma, mellyről elmondhatni, hogy esmér, 
gondolkodik, akar, a Lélek. S mivel valóban mi esmérünk, gondolkodunk, akarunk s t. e f. 
tehát az emberi Lélek nem más magunknál.” (Itt az emberi tudatról beszélt. Megállapításai 
nagyon fontosak.) Kifejti, hogy bár a lélek semmilyen módon nem érzékelhető, de „bizonyos 
azonban az ő léte.” Példaként említette az elektromosságot és a mágnesességet, amelyek 
ugyancsak nem láthatók, de „Az ő tapasztalható munkáik és tulajdonságaik nyilván 
bizonyosokká tesznek…”. 1807-ben jelent meg Diószegi Sámuel és Fazekas Mihály 
„Magyar Füvész Könyve”, melyben a növények felsorolását a gombákkal és a penészekkel 
fejezték be. Ugyancsak ebben az évben jött ki a nyomdából Bene I Ferenc tollából az 
„Elementa politiae medicae” c. államorvostani tankönyv. Ebben többek között már külön 
fejezetben foglalkozott a contagiosus betegségekkel kapcsolatos teendőkkel. 1808-ban 
kezdték el az oktatást az önálló Erdészeti Tanintézetben Selmecbányán. Ekkor lett az élettan 
tanára Bene I Ferenc után Lenhossék Mihály Ignác (1808-1819), aki több könyvet is írt. 
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1809-ben Eckstein Ferenc jelentést adott a Budán 
tapasztalt kiütéses typhus és vérhas előfordulásáról, 
Schraud Ferenc pedig megjelentette az „Elementa 
medicinae forensis” c. tankönyvét. Franciaországban 
ugyanekkor publikálta J-B. A de Lamarck híres művét a 
„Philosophie zoologique”-ot, melyben elsőként különítette 
el a gerincteleneket a gerincesektől és fejtette ki az 
élővilág fejlődésére vonatkozó elméletét, valamint 
Németországban L. Oken is a könyvét, amelyben 
ugyancsak természettörténeti kérdésekkel foglalkozott. G. 
K. K. Link német botanikus pedig meghatározta a 
penicilliumokat és különböző más gombákat. 
1814-ben Zsóldos János megírta újabb művét „Diaetetika 
vagy az egészséget…” címen. Ebben az évben a 
sebészképzés idejét 3 évre emelték. Pethe Ferenc, aki 
1801-től a Georgicon főtisztje volt, ebben az időszakban 
egyik könyvét a másik után írta. A „Természet-história és 
mesterségtudomány” c. nagy munkája, melyről már 
szóltunk, 1815-ben jelent meg. Itt még csak azt mondjuk 

el, hogy az életmívű valók két csoportját különböztette meg. Az elsőben a 
rejtekéletműszerekkel (rejtekéletűekkel), a másodikban a nyilvános életműszerekkel 
(nyilvánéletűekkel) foglalkozott. Az előzők szerinte középtagot képeznek az élettelen és az 
élővilág között. Egyik seregük állati vonatkozású (ázalékállatok, szarukorallok, tengeritollak, 
-csallánok, -csillagok), a másik plántai természetű (vízfonalak, hinárok, kendefüvek, 
spongyák, zuzmók, mohok, surlók). Az élővilág felosztását az élettani tulajdonságok 
figyelembe vételével végezte. 1796-ban ő alapította meg az első magyar agrár-szaklapot. 
Feltétlen említést érdemel Fejér Elek is, aki 1815-ben „A plánták nyavalyái” c. könyvében 
foglalta össze növénykórtani ismereteit. Az 1800-as évek első harmadában végezte nagy 
jelentőségű kutatásait G. Cuvier, aki az összehasonlító bonctan és az őslénytan fontosságát 
hangsúlyozta, megteremtette a kataklizma elméletet, továbbá leírta az állatrendszertan 
vonatkozásában a törzs és a faj fogalmát. Ő az állatok négy típusát különböztette meg (1. 
Emberhez hasonlatosak, gerincesek, 2. Csontváz nélküliek, külső szilárd vázzal rendelkezők, 
ízeltlábúak, 3. Külső-belső szilárd váznélküliek, puhányok, csigák, kagylók, 4. 
Idomaránytalan testek, központi részekből sugárgyanánt elágazódó életművek, külső érzéki 
életművek nélkül, sugarasok/radiáták vagy növényállatok – habarczok/polipok, medúzák, 
ázbarcsák/infusoriák. Bene I Ferenc 1814-től a Belső bajok kór- és gyógytana Tanszék 
professzora lett a Királyi Pesti Egyetemen. Tolnay Sándor 1816-ban kiadta az „Oktatás a 
marha dögöknek…” c. könyvét. G. A. Goldfuss 1817-ben használta először a protozoa nevet 
az infusoriák esetében. 1817-ben adta ki Peterka József Sebestyén a veszettséggel foglakozó 
művét, továbbá ekkor indult meg a „Tudományos Gyűjtemény” c. folyóirat Trattner Tamás 
János betűivel, valamint ekkor rendelték el, hogy az Orvosi Karra csak a három éves 
Bölcsészeti Tagozat elvégzése után lehet beiratkozni Pesten. 1820-ban jelent meg Töltényi 
Szaniszló „A plántáknak és gyümölcsöknek virágok által való megnemesítésök módja” c. 
korszakos cikke az előbb említett folyóirat V. kötetében. Később Töltényi pathológia könyvet 
is írt Bécsben, mint a Josefinum tanára. 1822-től az Orvosi Kar kapott felhatalmazást a 
szabadalmaztatott gyógyászati készítmények és élelmiszerek felülvizsgálatára. 1824-ben 
Gebhardt X. Ferenc Védhimlőójtó Intézetet alapított, mely 1850-től, mint Központi 
Oltóintézet működött. 
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1825-ben Széchenyi István 
pénz felajánlást tett, melyhez 
csatlakozott Vay Ábrahám, 
Andrássy György és Károlyi 
György is. Ők és Sándor 
István teremtették meg az 
alapot a Magyar Tudományos 
Akadémia megalapításához. 
Emellett Széchenyinek 
jelentősek voltak az 
oktatással, azon belül is a 
mezőgazdasági ismeretek 

tanításával kapcsolatos javaslatai, valamint a különböző gazdasági tervei (Tisza szabályozás, 
lótenyésztés, hajózás, stb.) is. Ebben az évben adta be Kamenszky István a disszertációját 
„Orvosi értekezés a magyarországi levegő egészséges létéről általányosan” címen. Lehet, 
hogy ez az első orvos-környezetvédelmi munka. 1826-ban A. P. de Candolle először ad 
tudományos leírást egy svájci tóban észlelt „vízvirágzásról”. 1827-ben elrendelték a 
prostituáltak rendszeres, háromhavonkénti ellenőrzését. 1829-ben jelent meg Lánghy István 
„Az összvehasonlító élőtermészettudománynak alapvonalai” c. műve, melyben azt írta, hogy 
mindkét, a növény és az állat „élő Ország határain olly életmívezeteket látunk eredni, 
mellyeknek tojásból vagy magból való származását éppen nem képzelhetjük.” (Szerintünk itt, 
a mai terminológiát használva, a mikroorganizmusokról beszélt.) Foglalkozott a környezetnek 
az élő szervezetre kifejtett hatásával, a tulajdonságok változásával, a fajok keresztezésének a 
problémáival, az élőlények betegségeinek négy okával és írt a ragályokról is. Az 1830. évi 
törvény már lehetőséget biztosított a nemzeti nyelv hivatalos használatához, de 
tulajdonképpen 1844-ben vált általánossá a magyar nyelvű egyetemi oktatás. Lenhossék 
Mihály Ignác (1825-1841) mint protomedicus, 1829-ben megjelentette a „…Administrando 
Variolae Vaccinae negotio…” című írását és 1830-ban rendeletet adott ki a cholera 
behurcolásának megakadályozása érdekében, továbbá Toldy/Schedel Ferenc és Bugát Pál 
1831-ben elindították a „Magyar Orvosi Tár” c. folyóiratot. Barra István az 1833-ban írt 
disszertációjáról már szóltunk. Ebben az évben számoltak be arról, hogy a jódot 

eredményesen használták a syphilis kezelésére, és a 
következő évben felfedezték a karbolt is. Ebben az 
időszakban élt és tevékenykedett Balásházy János, akinek 
az agrároktatással kapcsolatos tevékenysége jelentős. 1834-
ben a Magyar Tudós Társaság Schedel Ferenc 
szerkesztésében adta ki a „Tudománytár” c. folyóiratot. 
1835-ben megszervezték az Országos Gazdasági 
Egyesületet. A. Bassi leírta a selyemhernyók gomba okozta 
megbetegedését. F. T. Kützing pedig 1834 és 1837 között 
foglalkozott algákkal, felismerte a gombák 
pleomorfizmusát és az ecetsavas erjedésben játszott 
szerepüket. 1836-ban F. Schultze közölte, hogy a 
rothadásra képes folyadék forralás hatására eltarthatóvá 
vált, Krick Rudolf pedig a pesti ragályos typhust elemezte, 
míg György József a már korábban említett fejlődéstani 
munkáját adta ki „A természeti testeknek lépcsőnkénti 
kifejlődéséről” címen. 1837-ben hozták létre a „Gyakorló 
Orvosok Pesti Tudományos Egyesületét”. Ebben az évben 
jelent meg Csorba József és Topperczer Tamás közös 
műve a lépfenéről, továbbá A. F. Donné közölte, hogy a 
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bujakóros fekélyek váladékában nagy számú állatkát észlelt, melyek szerinte a O. F. Müller 
által már korábban lerajzolt Vibrio lineolához hasonlítottak. Ebben az időszakban működött 
Berlinben J. P. Müller, aki anatómus, embriológus, továbbá fiziológus volt és ő az alapítója 
az összehasonlító állatfiziológiának. Olyan tanítványai voltak, mint Th. Schwann, M. J. 
Schleiden, E. Haeckel, E. Brücke, A. Kölliker, R. Wirchow, stb. 

 
Ch. Cagniard de la Tour, Th. Schwann, E. Hallier és 
mások ebben az időszakban már úgy vélekedtek, hogy az 
erjedést és a rothadást talán mégiscsak apró élőlények, a 
gombák okozzák, de a „kémiai ellentábor” hangja, melynek 
meghatározó vezetője von J. Liebig volt, még ekkor is 
erősebbnek bizonyult. Óriási jelentőségű a modern 
mikroszkópos sejttan megszületése 1838-ban, ill. 1839-ben, 
mely M. J. Schleiden (növényi sejtek) és Th. Schwann 
(állati sejtek) munkásságának 
köszönhető. G. C. Ehrenberg 
ebben az időben számos talajlakó 
véglényt vizsgált és 1838-ban az 
„Infusionstierchen” c. munkájában 
továbbfejlesztette a baktérium 

rendszertant és olyan, még  ma is használt elnevezéseket alkalmazott, 
mint a baktérium vagy a spirillum. A talaj mikrobiológiának ő az 
egyik megteremtője. Ő is egyértelműen kimondta, hogy az infusoriák 
csak infusoriákból keletkezhetnek és a spontán születést tagadta. ?. 
Kirchhof 1839-ben az általa szerkesztett „Mezőgazdasági Lexikon“-
ban tudományos alapon próbálta megközelíteni a takarmányerjesztés 
kérdését. 

 
Ugyanabban az évben bizonyította Zlamál Vilmos kísérleti úton a keleti marhavész 
átolthatóságát, és ekkor nevezték ki őt hazánk első országos főállatorvosának. J. Meyen 
pedig ekkor írta le először tudományosan az élesztősejtet. Tóth Imre a Selmecbányán 
dolgozó orvos parazitológiai vizsgálatokat végzett, és alapvető megállapításokat tett, melyek 
alapján 1842-ben eredményesen lehetett védekezni a bányászaszály ellen. Vannak, akik őt 
tekintik a hazai parazitológiai foglalkozási betegségek első művelőjének. 1839-ben J. L. 
Schoenlein leírta, hogy gomba okozza az emberi favust, és F. Lagenbeck pedig, hogy 
sarjadzógomba-szerű élőlény váltja ki a soort. 1840-ben R. Remak is a favusról publikált. 
1840/41-től jelenik meg a „Magyar Akadémiai Értesítő”, mely 1955-től „Magyar 
Tudomány” címen kerül kiadásra. 1841-ben F. T. Berg is gombáról számolt be. Bene I 
Ferenc pedig ekkor alapította meg a „Magyar Orvosok és Természetvizsgálók 
Vándorgyűlését”, amelyet általában évente egyszer, mindig más megyében szerveztek meg. 
Ebben az évben jelent meg az első magyar növényfiziológiai írás, Doleschal Gábor „A 
növények élettana” c. orvosi disszertációja. Ugyancsak ekkor alapította meg Bugát Pál a 
„Természettudományi Társulatot” (TT) - melynek később Királyi Magyar TT (KMTT) lett a 
neve – a ma is működő Tudományos Ismeretterjesztő Társulat (TIT) előd intézményét. A 
felsorolt tudományos folyóiratok adták meg a lehetőséget a szakembereinknek ahhoz, hogy 
eredményeikről írásban számot tudjanak adni, és az említett szervezetek, pedig biztosították a 
nyilvános fórumot a kutatások és a problémák  megvitatásához. F. Dujardin, aki orvos volt, 
az egysejtű véglényeket, a protozoákat, a virágállatokat és a férgeket kutatta. Megállapította, 
hogy a véglények sejtjében is plazma „sarcode” van és rendszertannal is foglalkozott. Gruby 
Dávid Párizsban élő magyar orvos pedig 1841 és 1845 között sorban írta cikkeit, melyekben 
a bőr különböző betegségei során izolált gombákról adott ismertetést, 1843-ban pedig a 

M. J. Schleiden

Th. Schwann 
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Trypanosoma név használatát javasolta, sikerrel. E. Henderson és J. Paterson  pedig ekkor 
figyelte meg a molluscum contagiosumban szenvedőknél a molluscum-testeket, a 
sejtzárványokat. Később kiderült, hogy ez nem egyedi jelenség, hanem különböző 
vírusfertőzéseket követően különböző zárványok alakulhatnak ki. Katona Mihály, aki 
Borsod megye főorvosa volt, 1842-ben a kanyarós betegek kiütésének váladékával, a 
himlőoltáshoz hasonlóan, több mint ezer gyermeken végzett védőoltást. C. W. Nägeli ebben 
az évben, ill. R. Hartig 1845 és 1851 között azonosította a mikorrhizákat. 1844-ben 
Frivaldszky Imre tervet készített és publikált „a természet tudományok felvirágoztatása 
ügyében” címmel. Ebben „ideigleni természet vizsgáló intézet felállítását” javasolta. 
Elképzeléseinek lényege a Függelékben bemutatott másolatokon olvasható. 
 
Láng Ferenc Adolf gyógyszerész, aki 1832 és 1850 között Nyitrán tevékenykedett, 1845-ben 
Pécsett az Orvosok és Természetvizsgálók ülésén a „Górcsői növényterményekről, mellyek 
mint élősdiek az élő emberi testen előfordulnak” címmel előadást tartott. Valószínű, ő a hazai 
mikroszkópos orvosi mikológia megalapítója. Ugyanekkor Bugát Pál egy korszerű 
egészségügyi törvény magalkotását sürgette. 1846-ban Váltóláz Bizottmány alakult a malária 
járványok megakadályozása céljából. 1847-ben Semmelweis Ignác Fülöp igazolta, hogy a 
gyermekágyi lázért felelős „bomlott anyagot“ pl.: a hullákkal vagy a beteg 
gyermekágyasokkal foglalkozó orvosok a kezükkel viszik át az anyákra, és hogy a folyamat a 
maró hatású, klórmeszes vízben végzett kézmosással megszakítható és megelőzhető 
(antiszepszis elve). Megfigyeléseit az Orvosi Hetilapban 1858-ban közölte. Később könyvet 
és vitairatot is írt ebben a témában, mert kezdetben az ő tanítását sem hitték el. Ebben az 
évben készített Tognio Lajos orvos jelentést „A Magyarhonban mostanában uralkodó 
burgonya betegség, észszerű mezei gazdák és természetvizsgálók számára” címmel a 

burgonyarothadás okairól a Helytartótanácsnak. Kutatásaihoz 
górcsövet és kémiai módszereket is használt. Jelen ismereteink 
szerint ez az egyik első komplex mikroszkópos növény-kórtani 
vizsgálat hazánkban. Fertőző ágens létezését a cholera 
esetében F. H. Snow és a gyermekágyi szepszisben O. W. 
Holmes is feltételezte. 1848-ban hat éves lett az orvosképzés 
és két éves a gyógyszerészképzés. Ebben az évben indította el 
Láng Adolf Ferenc az első magyar nyelvű „Gyógyszerészi 
Hírlapot” Nyitrán és Videfalván megalapították a Magyarhoni 
Földtani Társulatot. A szabadságharc alatt a betegek 
ellátásában önkéntes betegápolók és betegápolónők egyaránt 
részt vettek. Hanák/Hanga János 1849-ben adta ki „Az 
állattan története és irodalma Magyarországban” c. fontos 
írását, melyben G. Cuvier rendszertani elveit követte, 
valamint Flór Ferenc gyógyszer-
készítő laboratóriumot alakított ki 

Debrecenben a honvédség szükségleteinek kielégítése céljából. 
Külföldön G. Gros ekkor figyelte meg először, hogy az ember 
szájában amoeba élősködhet, továbbá H. R. Goeppert és F. Cohn 
tollából is ekkor jelent meg az első írás a mikroorganizmusok 
festéséről. Azt azonban, hogy egy súlyos, fertőző, halálos emberi és 
állati betegséget, nevezetesen az anthraxot, egy bacillus, a Bacillus 
anthracis okozza, C. Davaine és P. F. Rayer igazolta 1850-ben!  
(Annak ellenére, hogy korábban már ?. Eilert 1836-ben, J. Gerlach 
1845-ben és F. A. Pollender 1847-ben is tovább tudta vinni a 
betegséget.) 
 

C. Davaine 
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A 4.1.3. fejezetben leírtakat áttekintve megállapítható a fejlődés, de az is nyilvánvaló, hogy 
1850-ig az emberi és az állati fertőző betegségek okairól (kivéve néhány, korábban felsorolt 
bőrelváltozást vagy állatbetegséget okozó gombát), továbbá a mikroorganizmusoknak a 
fermentációban, a természetes lebomlásban, a talajban és a vizekben, továbbá egyes 
élelmiszerek keletkezésében vagy tönkremenetelében játszott szerepéről (kivéve a már 
felsorolt kutatókat, akik erjedéssel és rothadással kapcsolatos észleléseiről és a gombák 
esetleges szerepének a feltételezéséről már szóltunk) alig valamit tudtak, annak ellenére, hogy 
a következményeket (az emberek, az állatok és a növények betegségét, valamint az élelmek 
romlását, a különböző szerves anyagok bomlását) már évezredek óta ismerték, ill. egyes 
termékeket (aludttejet, sajtot, túrót, bort, sör, stb.) ugyancsak hosszú ideje előállítottak és 
fogyasztottak vagy használtak, mint a komposztot vagy a veremben tárolt (mai szóval 
silózott) zöld-takarmányt. 
 
A 4.1.4. fejezetben az 1850 utáni történések szerepelnek. Ekkor nemcsak az emberi és állati 
fertőző betegségek okainak a kutatása kapott lendületet, hanem a biológia egész területén 
forradalmi megállapítások láttak napvilágot. A szabadságharc leverése után egészségügyünk 
irányítása a bécsi székhelyű Állandó Egészségügyi Bizottság kezébe került. 1851-ben 
leválasztották a Tudományegyetemről az Állatjárványtani Tanszéket-Intézetet és akkor 
szervezték meg a kétéves bábaképzést is. 1852-ben alakították ki a polgári egészségügyi 
közigazgatást. 1853-ban az MTA kis-ülésén Bugát Pál ismertette a lisztharmat kórokozóját 
és mikroszkópos képeket is bemutatott. F. Cohn pedig ebben az évben írta első közleményét 
„A mikroszkópikus algák és gombák…” címen. A talajbiológia úttörője G. C. Ehrenberg 
1854-ben publikálta a „Mikrogeologie” c. munkáját. A tengeri algák vizsgálatához Xantus 
Jánostól kapott mintákat. Ebben az évben számolt be Th. Hartig baktérium-festési 
eljárásáról, Sztoczek József pedig lakóhelyi levegőegészségügyi vizsgálatokat végzett. Ebben 
az időszakban kezdett el Hazslinszky Frigyes Ákos és Kalchbrenner Károly a gombákkal 
foglalkozni. 1856-ban P. L. Panum rothadó húsléből erősen toxikus mérgező anyagot 
mutatott ki, amely észlelés időlegesen zavart okozott, mert az élő mikroorganizmusok 
szerepét tagadók ezt a megfigyelést saját, abiotikus álláspontjuk helyessége igazolásának 
tartották. Markusovszky Lajos 1857-ben alapította meg a még ma is megjelenő Orvosi 
Hetilapot. 1858-ban J. Gerlach újabb festési módszerről adott számot. L. Pasteur első 
dolgozata ugyancsak 1857-ben jelent meg a tejsavas erjedésről, 1858-ban a borkősavas 
fermentációról, 1860-ban a szeszes erjedésről, 1862-ben pedig az „Études sur la biere” című 
művében a sör előállításáról értekezett. Ezekben leírta, amit M. J. Schleiden is hangoztatott 
már 1837-ben, hogy a fermentáció az élő mikroorganizmusok fiziológiai aktivitásának az 
eredménye. Pasteur azt is megfigyelte, hogy a szennyező mikroorganizmusok a fermentáció 
kívánt eredményét tönkretehetik (a bor, a sör, stb. romlását, „betegségét” eredményezhetik). 
Pasteurnek a mikroorganizmusok fermentációban játszott szerepének felismeréséhez J. 
Lamaire karbollal kapcsolatos kutatásai segítséget adtak, mivel karbol jelenlétében a 
mikroorganizmusok tevékenysége leállt, míg a szeparált enzimek továbbra is ki tudták fejteni 
a hatásukat. A fent említetteken kívül Pasteur foglalkozott a sterilitás és a sterilizálás, 
valamint a később róla elnevezett „pasteurizálás” problémájával is. Az ő munkássága 
semmisítette meg végérvényesen az ősnemzés tanát.  Ezidőtájt egy másik téves koncepció is 
létezett, az ún. pleomorphismus tana. Mivel szilárd táptalaj hiányában a színtenyészeteket 
általában nem ismerték, jelentős volt azoknak a tábora (komoly szakembereket is beleértve), 
akik az alacsonyabbrendű gomba-féleségek/baktériumok esetében megfigyelhető alak, méret, 
stb. különbségeket (ma már tudjuk, ez annak volt a következménye, hogy vegyes 
tenyészeteket láttak) természetesnek és jellemzőnek vették, és a pleomorphismus 
koncepcióval értelmezték minden esetben. Pasteur még csak folyékony táptalajt használt és 
tanulmányozta a baktériumok virulenciáját. Előállított különböző vakcinákat és védőoltási 
kísérleteket végzett az anthrax (1877), a baromficholera (1879), a sertésorbánc (1882) és a 
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veszettség (1884) ellen, bizonyítva, hogy E. Jennernek az aktív immunizálás 
hatékonyságával kapcsolatos megfigyelése általános érvényű. Nem sokkal Pasteur 
felismerése után D. E. Salmon és T. Smith azt találta, hogy nem élő mikroorganizmussal 
végzett oltás is emelte a védettséget. 1857-ben W. M. W. Haffkine pedig nem élő pestis 
kórokozót tartalmazó vakcinával embereket immunizált Indiában. J. Lachmann 1858-ban 
tapasztalta először, hogy egyes baktériumok a hüvelyesek gyökérzetén csomócskákat 
okoznak. Ő tekinthető a növénybakteriológia megalapítójának. Ugyanebben az évben jelent 
meg J. G. Kühn „Die Krankheiten der Kulturgewächse: ihre Ursachen und ihre Verhütung” 
c. könyve, melyben összegezte a pathogén gombák növénybetegségek előidézésében játszott 
szerepét. Ch. R. Darwin 1859-ben publikálta „A fajok eredetet…” c. fő művét, mely a 
biológiai gondolkodás új irányát erősítette. 1859-ben megalakult az Erdélyi Múzeum 
Egyesület, melynek elnökévé az alapító Mikó Imrét választották, akinek az irányításával az 
Egyesületnek több fontos feladatot kellett megvalósítani. Érdekes könyvet írt Zlamál 1859-
ben. Könyve címe „Állatgyógyászat, különös tekintettel az embereknél előforduló, az 
állatokéhoz hasonló betegségekre” volt. 1860-ban újra létrehozták Budán a   
Helytartótanácsot, amely átvette az egészségügy irányítását is, és ebben az évben tartotta 
Dorner József a székfoglalóját a mikroszkóp történetéről. 1861-ben Galambos Márton 
beszámolt arról, hogy a keleti marhavész a juhokra és a kecskékre is átoltható, és a juhból 
visszakapott kórokozó virulenciája lecsökkent, így védőoltásra alkalmassá vált.  Ugyanebben 
az évben tartott Preysz Móric előadást a Természettudományi Társulat egyik ülésén „A tokaji 
bor utóerjedésének meggátlásáról” címmel. Ő 4-5 évvel Pasteur előtt már alkalmazta az ún. 
pasteurizálást. 1861-től kezdve egymás mellett működtek a egyetemi bábaképzés végeztével 
diplomát kapott ún. „hatósági bábák”, az orvosok által vizsgáztatott, de hivatalos tanfolyamot 
nem végzett ún. „cédulás bábák” és a képzetlen „paraszt bábák”. Az utóbbi két kategóriába 
tartozók szűkebb jogosítvánnyal rendelkeztek. 1862-63 években Balogh Kálmán kiadta a két 
kötetes „Az ember élettana” c. fontos tankönyvét. 1863-ban Csatáry/Grósz Lajos javaslatot 
tett az ország egészségügyi és közegészségügyi problémái rendezésére és megjelentette az 
„Orvosi rendőrség” c. fontos művét. 1869-ben létrehozták a Magyar Földtani Intézetet és 
ebben az időszakban alakult meg a höchsti Festékgyár, amely 1873 után főleg a 
mikroorganizmusokra ható vegyületek kutatásával és előállításával foglakozott. A 
fejlődéstörténeti növényrendszertant A. Braun alapította meg 1864-ben. J. Lister 1865-ben, 
Semmelweis munkásságát nem ismerve, alkalmazni kezdte a karbolt a sebészetben, és az 
1883-as évi világkörüli útján népszerűsítette az antiszepszis elvét.  
 
A. Trecul ugyanekkor igazolta, hogy egyes 
mikrobák elbontják a cellulózt. Ebben az évben 
közölte H. Hoffmann, hogy a burgonya, mint 
táptalaj, felhasználható mikroorganizmusok 
tenyésztésére. 1865-ben lett a világ első 
Közegészségtani Intézetének a vezetője M. 
Pettenkofer, aki bizonyos mértékig kétkedve 
fogadta a baktériumok szerepéről szóló híreket, 
amit önkísérletének sikertelen eredménye is (élő 
cholera tenyészetet ivott, de nem betegedett 
meg) alá látszott támasztani, viszont a 
közegészségtan megalapításával elévülhetetlen 
érdemeket szerzett. Ugyancsak ebben az évben publikálta J. G. Mendel a „Versuche über 
Pflanzenhybride” c. könyvét, bár az igazság az, hogy Festetics Imre német nyelvű, már 
1819-ben Brnoban megjelent közleményének címe: „A beltenyésztésről - A természet 
genetikai törvényei” volt. Ebben ő mindenkit megelőzve a világon, tanulmányozta a 

J. G. Mendel Festetics Imre
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természetes és a mesterséges szelekció jelentőségét, a heterózist és felismerte a hibridek 
tulajdonságainak a szegregációját. 
Pesten megalapították a „Központi Magyar Gyógyszerészeti és Művegyészeti 
Részvénytársaságot” a kémiai gyógyszerek gyártására. Balogh Kálmán pedig kiadta az 
„Általános kór és kórjelzéstan” c. nagy jelentőségű munkáját, melyben a 
mikroorganizmusokkal különböző vonatkozásokban részletesen foglalkozott. H. A. De Bary 
1866-ban megjelent „Morphologie und Physiologie der Pilze, Flechten und Myxomyceten”, 
majd az 1884-ben napvilágot látott „Vergleichende Morphologie und Biologie der Pilze, 
Mycetozoen und Bacterien” c. alkotásai ugyancsak világhírűek, mert a különböző 
mikroorganizmusokkal, azok szaporodásával és jelentőségével kapcsolatosan alapvető 
felismeréseket tartalmaznak. Balogh Kálmántól megjelent a „Gyógyszertan” c. tankönyv, 
melyben az egyes mikroorganizmusok okozta betegségek kezelésére használható 
gyógyszerek is megemlítésre kerültek. E. Haeckel foglalkozott a monérákkal, a protistákkal, 
továbbfejlesztette az állatrendszertan kategóriáit, megalapította a biogenetikát, megrajzolta a 
törzsfákat (kladológia) és lelkes támogatója, továbbfejlesztője volt Darwin tanainak. Plósz 
Lajos 1866-ban és Oláh Gyula 1868-ban írt könyvet a choleráról. A különböző kutatók 
ebben az időszakban teremtették meg az orvosi, az állatorvosi, a növénykórtani és a talaj-, 
valamint az élelmiszeripari mikrobiológia alapjait, és az új eredmények elősegítették a 
higiénia tudományának orvosi, állatorvosi és élelmiszeripari kibontakozását is. H. A. De 
Bary 1866-ban gombát tenyésztett táptalajon. A kiegyezéskor, 1867-ben a Helytartótanács 
végleg megszűnt, és ettől kezdve a Magyar Királyi Belügyminisztériumhoz került az 
egészségügy irányítása. 1868-ban létrehozták az Országos Közegészségi Tanácsot (OKT), 
melynek neve 1936-ban Országos Közegészségügyi Tanácsra változott. E Tanács 
létesítésének fő szorgalmazója és első elnöke Balassa János volt. A Tanács nemcsak a 
közegészség, hanem az állategészség területén is véleményező és indítványozó jogkörrel 
rendelkezett. 1868-ban született meg a XXXVIII. számú Népiskolai oktatással foglalkozó 
törvény, és Genersich Antal ekkor ismerte fel először az emberi trichinosist hazánkban. Az 
OKT már 1869-ben úgy határozott, hogy mielőbb meg kell jelentetni a közegészséggel 
foglakozó jogszabályt. E. Haeckel 1869-ben használta az ökológia kifejezést egy élőlény és a 
környezete kapcsolatára. Az anthrax kórokozója felismerése után az 1870-es évek végéig az 

Aspergilus fumigatust (1850), a Micrococcus 
minutissimumot (1859), a mycetoma kórokozóját 
(1861), a piedra kórokozóját (1867), az 
Epidermophyton floccosumot (1870), a Bacillus 
subtilist (1872), a Bacillus recurrentist (1873), a 
Clostridium septicumot (1878-1881), a Clostridium 
perfringenst (1878) és az Actinomycest (1878-1789) 
írták le. A többi rendkívül fontos kórokozót (a 
Pneumococcust, a malária plasmodiumot, a 
Mycobacterium lepraet, a Streptococcus pyogenest, a 
staphylococcusokat, a Corynebacterium diphtheriaet, a 
Salmonella typhit, a Vibrio choleraet, a Mycobac-
terium tuberculosist, stb.), bár egyiket-másikat már 
mikroszkópos készítményben látták, csak a 80-as és a 
90-es években vagy még később azonosították. T. R. 
Lewis valószínű Entamoeba histolyticát látott már 
1870-ben, de e protozoon pathogenetikai jelentőségét 
csak 1875-ben F. Lösch igazolta. 1871-ben a pesti 
egyetemen az Általános Kórtani Intézetből kivált és 
megalakult az önálló Gyógyszertani Intézet, és kiadták 
az első Magyar Gyógyszerkönyvet is. 
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Ebben az időszakban, hazánkban a közegészségügyi viszonyok nem voltak jók. Hogy 
elegendő számú orvos legyen, 1872-ben elindították az egyetemi orvosképzést Kolozsvárott. 
Az új egyetem megszületését segítette, hogy Toldy Ferenc, Jedlik Ányos, Mátrai Ernő és 
mások is szorgalmazták. A termékbiztonság javítása érdekében megszervezték az első vidéki, 
majd sorban a többi Vegykisérleti / Vegyvizsgáló Állomást. 
Az 1872-ben megjelent Ipar-törvény megszüntette a céheket, köztük a chirurgus céhet is és 
ebben az évben nyílt meg az első budapesti Közvágóhíd. F. A. Forel az 1871-ben, majd S. A. 
Forbes az 1887-ben írt művében a limnológiával kapcsolatos alapismereteket gyűjtötte össze. 
(J. Cook XVIII. századi utazásai, majd a Challenger-expedició 1872-1876 között nagyban 
segítette az óceánok biológiai életének megismerését.) 1872-ben F. Cohn és vele egyidőben 
J. A. M. Perty fedezte fel a baktériumspórákat. 1873-ban C. Davaine igazolta a jód 
antiszeptikus hatását, ekkor jelent meg Fodor József könyve az angliai egészségügyi és 
közegészségügyi tapasztalatairól, és megalakult a Fővárosi Vegyészeti Hivatal, melynek 
jogutóda 1901-től a Fővárosi Vegyészeti és Tápszervizsgáló Intézet. 1873-ban tartotta 
Kalchbrenner Károly az akadémiai székfoglalóját a hazai gombászat fejlődéséről és akkori 
állapotáról. A következőket mondta: „A gombászati tudomány mind kiterjedésre, mind 
fontosságára nézve napról napra emelkedett…” „…a gombák nemcsak a természet 
háztartásában, hanem az emberi életben, az iparban és a gazdászatban is…szerepet 
játszanak…” „…az ujabb tudomány némi előszeretettel a mikroskopiai gombaalakok 
tanulmányozásával foglalkozik. E gombák érdeklik a vegyészt, mint az erjedés és rothadás 
elismert tényezői; érdeklik az orvost, mint a Cholera, Typhus, Diphteritis s más egyéb 
végzetes kórok contagiomainak, sok tekintetben még rejtélyes okozói és terjesztői; érdeklik a 
gazdát, mint számos növény betegség … okozói…” „…mondhatjuk, hogy a mívelt, a közönség 
legnagyobb része előtt már nem ismeretlenek a Bonorden, Hallier, de Bary, Pasteur és mások 
nevei.”… 
1874-ben megalkották az első hazai állategészségügyi törvényt, és ebben az évben hozta létre 
Markusovszky Lajos a Közegészségtani Tanszéket és a Közegészségtani Intézetet is a pesti 
Egyetemen. Mindkettőnek Fodor József lett a vezetője. Fodor elképzelései a két intézet 
munkáját illetően négy pontban foglalhatók össze: 1. a modern közegészségtan oktatása, 2. a 
járványos és a helyi népkórokokra vonatkozó adatok gyűjtése és értékelése, 3. a főváros 
területére vonatkozó föld- (beleértve a talajvizet is) és légköri egészségtudományi kutatások 
és a 4. a vidéki állomások szervezése. A talaj, a víz és a levegő vizsgálatai eredményei 
alapján, melyeket 1879-ben és 1881-ben publikált, feltételezte, hogy az említett közegeknek a 
szennyezések mellett még mást, gombákat/baktériumokat is tartalmazniuk kell ahhoz, hogy 
járványok lépjenek fel. 1874-ben P. L. Panum kifejtette, hogy a baktériumok a 
pathogenetikai tulajdonságaik alapján két csoportba oszthatók. Vannak, amelyek fertőzést 
(septichemia) és vannak amelyek toxikózist (putrid intoxicatio) okoznak. Schwimmer Ernő 
megírta az első olyan, magyar bőrgyógyászati tankönyvet, amelyben már a 
mikroorganizmusok szerepe is részletezésre került. 1875-ben megszületett az Országos 
Szülésznői Tanintézet és a bábaképzés, az orvosképzés reformja következtében kikerült az 
Orvosi Kar keretei közül, önálló állami feladat lett. Genersich Antal a munkaegészségügy 
szempontjából jelentős „Jelentés a kolozsvár-kocsárdi vasútvonal építésekor a munkásoknál 
előfordult megbetegedésekről” című tanulmányát is ebben az évben adta ki. A jobbítani akaró 
orvosaink közül Fodor József tevékenysége volt az egyik legkiemelkedőbb. Javaslatai és a 
munkássága segítették a fennálló közegészségügyi problémák megoldását. Végül az 1876. évi 
XIV. törvény, amely akkor Európa legmodernebb ilyen jogszabálya volt, szabályozta átfogóan 
évtizedeken keresztül, a hazai közegészségügyi rendszer működését. E törvény rögzítette, 
hogy az összes közegészségi ügy a belügyminiszter hatáskörébe tartozik, aki a munkáját a 
Minisztérium Közegészségi, a későbbi nevén, Közegészségügyi Osztályán (KO) alkalmazott 
orvosok és az OKT segítségével végzi. Ettől kezdve az egészségügy szakmai irányításában a 
KO főnöke jelentős szerepet játszott az OKT mellett. Chyzer Kornél 1892-től volt a KO 
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főnöke, és mint vezető, elévülhetetlen érdemeket szerzett az egészségügyi főhatóság 
megszervezésében, a járvány elleni küzdelem korszerűsítésében, az Országos Betegápolási 
Alap létrehozásával, a községi és a körorvosok működésének szabályozásával, egyéb más 
mellett. Az 1876. évi törvény tiltotta meg az ártalmas, romlott tápszerek, italok előállítását és 
árusítást, valamint előírta, hogy a közforgalomba kerülő húsok közegészségi érdekből 
bármikor vizsgálat tárgyát képezhetik. A törvényt 1887-ben, majd 1908-ban is kiegészítették. 
 

 
L. Pasteur R. Koch T. J. Burrill P. M. A. Millardet 

 
Pasteur 1876-ban a szőlő talajából erjesztőgombát izolált. R. Koch 1877-ben fektette le 
postulátumát, megadva a módszert a fertőző betegségek oka egzakt igazolásához. Emellett 
több fontos pathogén csírát azonosított, festett baktériumokat vizsgált és számtalan 
mikrobiológiai eljárást fejlesztett ki. O. Brefelddel egyidőben szilárd táptalajt használt 
baktériumok tenyésztésére. A szintenyészetek előállítása után bizonyosodott be, hogy a 
pleomorphismus tana nem általános érvényű, és általában csak egyes gombák szaporodására 
jellemző. 
 
T. J. Burrill 1878 és 1880 között számolt be először növénypathogén baktériumok 
létezéséről. Bodnár Jenő 1879-ben észlelte először a negyedik nemibetegség előfordulását 
hazánkban. 1880-ban megalakították az Országos Phylloxera Bizottságot, majd a következő 
évben létrehozták az Országos Phylloxera Kisérleti Állomást, a szőlőinket súlyosan károsító 
parazita terjedése megállítása céljából. 1881-ben megalapították a Magyar Szent Korona 
Országai Vörös-Kereszt Egyletet. 1882-ben P. M. A. Millardet beszámolt a Bordeaux-i lé 
gombaellenes hatásáról. 1884-ben J. Ferran y Clua, valamint 1893-ban W. M. W. Haffkine 
élő baktérium tartalmú oltóanyaggal embereken végzett védőoltást a cholera ellen. 
 
Azary Ákos orvos/állatorvos volt az, aki 1881-ben kezdeményezte Pasteur nyomán az állati 
fertőző betegségek, konkrétan a lépfene és a sertésorbánc elleni vakcinás védekezés 
beindítását hazánkban, ami 1886-tól kezdve meg is történt. W. Flemming 1882-ben közölte 
részletesen a sejtosztódás folyamatát és azt, hogy egy bázikus festékkel festődő organellum is 
megfigyelhető volt a sejtben, amit 1890-ben H. W. G. Waldeyer/von Waldeyer-Hartz 
nevezett el kromoszómának. 
 
A szünidei orvosi kurzusok megindításával 1883-ban elindult az orvostovábbképzés, melynek 
megszervezése Markusovszky érdeme volt, és ebben az időszakban kezdték kialakítani az 
egészségügyi/közegészségügyi vizsgálatokat végző bakteriológiai laboratóriumokat 
hazánkban. A betegápolónők és a vöröskeresztes nővérek képzése 1884-ben kezdődött el több 
városban, és 85-ben létrehozták a központi Betegápolónői Intézetet is, mely a továbbiakban 
az oktatói és a módszertani központ szerepét is betöltötte. A szervezési munkát Schwartzer 
Ottó végezte. Később a hagyományos szerzetesi betegápoló rendek és más vallás képviselői 
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is bekapcsolódtak a képzésbe (Diakonissza-testvérek, Irgalmas-rend, Szent Vince-rend, pesti 
izraelita hitkösség, stb.).  
1885. júliusában Pasteur elkezdte a veszett állat által megmart emberek immunizálását a 
nyúlban passzált és ún. fix vírussá alakított ágenssel, oly módon, hogy a fertőzött nyúl 
agyából pépet készített és az oltás előtt beszárítva tárolta meghatározott ideig. Ő ugyanis azt 
figyelte meg, hogy ha veszett állat által megmart személyeket védőoltásban részesített, akkor 
az oltottak jelentős része túlélte az egyébként halálos kórt. 
 

  
Babes Viktor S. Vinogradskij H. Hellriegel M. W. Beijerinck 

 
Babes Viktor 1886-ban orvosi bakteriológiai tankönyvet adott ki, melynek bevezetője 
elolvasható a Függelékben. Fodor József 1886-ban kiadta az Egészségtan tankönyvét a 
középiskolák számára (később még több kiadásban is megjelent), melyben foglalkozott az 
ember életére és egészségére befolyással bíró tényezőkkel, köztük a fertőző betegségekkel és 
már 1887-ben megírta „A vérnek baktériumölő képességéről” c. munkáját (német nyelven is). 
Felismerésével hozzájárult a szervezet védekezésének, az immunológia alapjainak 
megismeréséhez. 
Pasteur, Koch és a többiek felsorolt felfedezései után, a természetben lejátszódó, de addig 
nem ismert, alapvető, komplex mikrobiális folyamatok közül a kemoszintézist először S. N. 
Vinogradszkij 1887-ben írta le (Über Schwefelbakterien). A mikrobák általi N kötést, a 
levegőből is, pedig H. Hellriegel és H. Wilfarth, valamint M. W. Beijerinck ismerték fel. 
1888-ban Hőgyes Endre, ugyancsak Pasteur eredményeinek ismeretében, készítette el a 
saját, higításos módszere szerint a veszettség elleni oltóanyagát, és kezdte el a védőoltásokat 
nagyon jó eredménnyel. Hutÿra Ferenc pedig megírta a „A háziállatok fertőző betegségeinek 
oktana” c. tankönyvét. Az állatgyógyászati készítmények hivatalos állami ellenőrzése az 
1888. évi jogszabály alapján kezdődött el. Bókai I János pedig ebben az évben számolt be 
arról, hogy az övsömör és a bárányhimlő kórokozója azonos lehet. P. P. E. Roux és J. E. A. 
Yersin 1888-ban ismerte fel a diphtheria toxint, valamint S. Kitasato 1889-ben a tetanus 
toxint. Ugyancsak ettől az évtől a budapesti Vegykisérleti Állomáson bakteriológiai 
laboratórium is működött Preisz Hugó vezetésével. Ezek az állomások közegészségügyi 
szakvizsgálatokat is végeztek. Klein Gyula pedig ebben az évben fejtegette az Akadémián a 
növényi élet keletkezésével, a fajok  fejlődésével és az ősnemzéssel kapcsolatos ismereteket. 
Ekkor létesült a Kultúrmérnöki Hivatal a Földművelésügyi Minisztériumban (FM), amelyben 
hygienes ismeretekkel rendelkező szakember dolgozott, akinek feladata volt a vízellátással 
kapcsolatos tervek és problémák szakvéleményezése.  
 
B. Frank ugyanebben az évben, T. Schloesing és E. Laurent pedig 1891-ben mutatták ki, 
hogy a kék és a zöld algák képesek a levegő nitrogénjét megkötni. Eredményeikkel 
hozzájárultak a talaj, a mezőgazdasági és a hidrológiai mikrobiológia fejlődéséhez. 
Baktériumkivonattal O. Bail kezdett el védőoltani. 
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P. P. E. Roux E. A Yersin P. Ehrlich 

 
1889-ben elindult a munka a Budapest Székesfővárosi Közegészségügyi és Bakteriológiai 
Intézetben Pertik Ottó vezetésével. Bugarin Horváth Géza foglalkozott a dohánymozaik 
betegséggel 1889-ben, de nem tudott kórokozót kitenyészteni az akkor ismert táptalajokon, 
ami ma már nem meglepő. H. Buchner 1889-ben a vérben lévő „baktériumölő anyagot” 
alexinnek nevezte el, amit később P. Ehrlich komplementnek hívott. Ugyancsak 1889-ben 
hozták létre a Gyermekvédő Egyesületet, melynek folytatásaként 1906-ban megalapították az 
Országos Gyermekvédő Ligát, mely viszontagságok és megszüntetés után 1989-től ismét 
létezik. Ebben az időben kezdett Ehrlich a festékek szövetaffinitásának kérdésével is 
foglalkozni, ami végül elvezetett a kemoterápia megszületéséhez. 
 
E. Behring és S. Kitasato 1889-1894 között előállították a diphtheria és a tetanus antitoxint, 
és megkezdték a immunsavó, a szérumterápia alkalmazását a passzív immunizálást. Az 1890-
es évektől tevékenykedett a nagy jelentőségű francia mikológus R. Sabouraud és ebben az 
évben alapította meg a bécsi Oltóanyagtermelő Laboratórium Budapesten az 
oltóanyagtermelő részlegét Laboratoire Pasteur-Chamberland néven. A baktériumok 
esetleges „ivaros” szaporodására utaló első megfigyelések és gondolatok az 1890-es években 
születtek meg. P. Ehrlich 1891-ben közölte, hogy metilénkékkel kezelhetők a maláriások és 
ebben az évben létesítette Bethlen András a Magyar Királyi Állami Bakteriológiai Intézetet 
az Állatorvosi Akadémia mellett a Rottenbiller utcában, mely a tanszéki munkán kívül 1893-
tól rendkívül fontos gyakorlati (kóros anyagok, ivóvizek vizsgálata, bakteriológiai termékek 
előállítás) tevékenységet is végzett.  
 

Ugyancsak 1891-ben született meg E. von Bergmann jóvoltából az 
aszeptikus sebészet koncepciója és gyakorlata, és még mindig 
ugyanabban az évben Hőgyes Endre létrehozta a Pasteur Intézetet 
Pesten a veszettségre gyanús sérültek védőoltására és kezelésére. 
1892-ben a központi feladatokat ellátó Országos Magyar Királyi 
Chemiai Intézet és Központi Vegykisérleti Állomás (OMKCIKVÁ) 
kialakítására is sor került. Ebben az Intézményben már  gombákat is 
vizsgáltak. 1892-ben D. J. Ivanovszkij közölte, hogy egy 
baktériumszűrővel nem kiszűrhető, a dohánynövényre ártalmas ágenst 
talált, ami bakteriológiai táptalajon nem tenyészthető, és melyet M. 
W. Beijerinck 1899-ben „contagium vivum fluidumnak” nevezett el. 
Ők ismerték fel a vírus létezését, elindítva a növényi, az állati és az 

emberi betegségek virális okainak kutatását. 1893-ban Preisz Hugót megbízták a humán 
oltóanyagok ellenőrzésének megszervezésével. K. Lorenz 1893-ban kezde el alkalmazni a 
szérumos vegyes oltást (aktív és passzív immunizálás) a sertésorbánc ellen. A világon az első, 

D. J. Ivanovszkij
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nemibetegségek elleni küzdelmet végző társadalmi egyesületet is ebben az évben szervezte 
meg Török Lajos, Temesváry Rezső és Feleki Hugó. Egyébként Török Lajos az 1800-as 
évek végén és az 1900-as évek elején jelentős munkát végzett a bőrbetegségek mikroszkópos 
pathohistológiai vizsgálata területén. 1894-ben a Cholera vibrióval végzett kísérletei során R. 
Pfeiffer ismerte fel a specifikus bacteriolysinek lézetését. M. Gruber és H. M. Durham 
1896-ban megfigyelte, hogy a typhusos és a cholerás személyek savója agglutinálta a 
homológ baktérium szuszpenzióját. Ezt a szerológiai reakciót alkalmasnak találták a 
megtörtént fertőzések igazolására. Itthon Liebermann Leó, aki akkor az OMKCIKVÁ 
vezetője volt, javaslatára és erőfeszítéseinek köszönhetően 1896-ban megnyílt az Állatorvosi 
Akadémia területén a Magyar Királyi Állatélettani és Takarmányozási Kisérleti Állomás 
Tangl Ferenc vezetésével. R. Kraus 1897-ben publikálta, hogy egy baktérium tenyészetének 
a sejtmentes oldatával összehozott homológ savó kicsapódást/precipitációt okozott. Ezek a 
felfedezések indították el a különböző szerodiagnosztikai eljárások kidolgozását és 
használatát, továbbá szolgálták az immunológiai ismereteink gyarapodását. Liebermann Leó 
munkássága a tej és a tejtermékek, valamint a bor hatósági ellenőrzését teremtette meg, 
valamint később meghatározó szerepe volt a hamisítások elleni védekezésről szóló 1895. évi 
törvény és annak végrehajtási rendelete előkészítésében. Ezek mellett foglakozott a fertőző 
betegségek, különösen a tuberculsis, problémáival, járványtani kérdésekkel, ivóvíz 
higiénével, a falusi emberek egészségügyi gondjaival, az ipari szennyvizek hatásával és a 
lakosság (egészségügyi) oktatásának a fontosságával is. Ő volt a biokémia hazai megalapítója. 
1897-ben Kolozsvárott létrehozták a második Betegápolónői Intézetet és a tananyagot is 
modernizálták. Az első állatpathogén vírust, a száj- és körömfájás kórokozóját, mely egy 
RNS vírus, 1897-ben F. Löffler és P. Frosch fedezte fel. E. Nocard és munkatársai (mts-ai) 
1898-ban tudtak először vírust tenyészteni. Preisz Hugó az állategészségügyi és az 
állatorvosi oktatás céljából írt „Bakteriologia” c. könyve, valamint Kaiser Károly „A 
bakteriológia rövid tankönyve, különös tekintettel a vizsgálati módszerekre” c. munkája 1899-
ben látott napvilágot. Ennek bevezetőjét elolvasva érthetővé válik, hogy kezdetben általában, 
miért pathológusok foglalkoztak a mikrobiológiával. Egyébként ez a gondolat már Babes 
könyvében is megfogalmazódott. Egy adat szerint 1899-től Budapesten elkezdték az ivóvíz 
klórozását, és ekkor már épült a Magyar Királyi Állatorvosi Főiskola Bakteriológiai Intézete 
a Hungária körúton. (Az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről az 
1995. évi Vízgazdálkodásról szóló törvény alapján, az európai normáknak megfelelő 
201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet rendelkezik.) Az 1900. évi XVII. törvény rendelkezett az 
Országos Állategészségügyi Tanács felállításáról. Ettől kezdve vált szét a közegészségügy és 
az állategészségügy, de a szükséges és hasznos együttműködés továbbra is megmaradt. 

H. De Vries alkalmazta először a mutáció kifejezést 1901-ben, és 
ebben az évben jelentette meg Széll Kálmán az általa szignált 
Gyermekvédelmi-törvényt, mely rendelkezett a gyermekmen-
helyek létesítéséről is. 
 1902-ben elkészült a hivatalos Magyar Bábakönyv. Ebben az 
évben szerkesztette meg Zsigmondy Richárd és H. Siedentopf 
az új nagy feloldóképességű ultramikroszkópjukat, melynek 
segítségével további ismeretekhez jutottak a kutatók, és ebben az 
évben írta le H. M. Ward a növények esetében megfigyelhető 
hiperszenzitív típusú ellenállóképesség jelenségét pázsitfűfélék 
esetében. Manninger Vilmos 1903-ban megírta „Az antisepticus 
és asepticus orvoslásmódok története” c. értékes munkáját 
Semmelweis emlékének ajánlva és kellőképpen bemutatva e 

tragikus életű személy tevékenységét és annak jelentőségét, amit ma már az egész világon 
egységesen elismernek. Kaiser Károly ugyanekkor fogott egy nagyszabású vállalkozásba, 
amikor elkezdte kiadni az emberi parazitákkal foglalkozó 5 füzetét. Ezekkel az írásokkal 

 

Széll Kálmán 
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továbbfejlesztette a hazai humán parazitológia oktatását. A veszettség vírusának létezését 
1903-ban P. A. Remlinger és Riffat Bey igazolta, a molluscum contagiosum vírus eredetét 
pedig F. Juliusberg 1905-ben publikálta. 1903-ban és 1904-ben jelent meg Linhart György 
két alapvető közleménye, melyekben a növénypathogén gombák, valamint baktériumok 
szerepéről írt. Az utóbbi munkában már megemlítette a mikroszkóppal sem látható kórnemző 
baktériumok lehetséges szerepét a dohány mozaikbetegségének okaként. Az első nem 
onkogén retrovírust, a lovak fertőző anémiájának az okozóját H. Vallee és H. Carre írta le 
1905-ben. Hutÿra Ferenc is megtalálta a sertéspestis vírusát beteg állatokban, és a következő 
évben megindította az ellenanyag termelést is passzív immunizálás céljából. Ugyanebben az 
évben adta ki az MTA Jancsó I Miklós „Tanulmány a váltóláz parazitáiról” c. munkáját. Az 
első onkogén retrovírust a szárnyasok leukózisának a kórokozóját V. Ellermann és O. Bang 
fedezte fel 1908-ban és a sertéspestis elleni eredményesebb munka elősegítésére létrehozták  
Budapesten az Állatorvosi Főiskola Járványtani Laboratóriumát, melynek Wetzl/Köves 
János, Hutÿra munkatársa lett a vezetője. Itt gyártották a sertéspestis elleni szérumot. Ezt a 
laboratóriumot virológiai kutatás céljából hozták létre. Ugyanebben az évben adták ki külön-
külön Bukovszky György és Balázs István a fertőtlenítés oktatását segítő könyveiket. A 
tyúkok sarcomájának víruseredetét P. Rous 1909-ben bizonyította be. 1910-ben jelent meg 
Rigler Gusztáv: „Közegészségtan és a fertőző betegségek” című könyve. A Rottenbiller utcai 
intézet Oltóanyagtermelő Osztályának neve 1910. novemberétől Állami Oltóanyagtermelő 
(Szerumtermelő) Intézetre változott. Az Állatorvosi Főiskola Járványtani Laboratóriumát 
1912. február 1-én Phylaxia Szérumtermelő Rt-vé alakították át. Ez az intézmény volt a világ 
harmadik ilyen jellegű kutató és gyártó intézete. A vezetője Köves (1908-1958) volt. A 
diphtheria elleni védőoltást először 1913-ban E. Behring kezdte alkalmazni toxin és antitoxin 
keverék formájában, de ez a megoldás a mellékhatások miatt nem vált be. 
Az 1900-as évek elején már voltak olyan hazai szakemberek, akik jelezték: „annak ellenére, 
hogy az elmúlt 30 évben előrelépés történt a hazai egészségügy és közegészségügy területén, 
szükség lenne a megújulásra.” Több tanácskozást is tartottak. Az utolsó, az 1917. évi 
Népegészségügyi Országos Nagygyűlés volt, de az akkori események miatt előrelépés már 
nem történt. Közben a szervezetbe került kórokozók elleni védekezés, a beteg emberek, 
állatok kezelése a „természetgyógyászattól” eljutott a chemotherápia megszületéséig. Az 
ember– és az állatgyógyászatban mérföldkő volt az 1909-es év, amikor P. Ehrlich és S. Hata 
felfedezték egyes festékek és a salvarsan mikrobagátló effektusát. T. H. Morgan a „Sex-
limited inheritance in Drosophila” c. cikkében 1910-ben írta le a kromoszómák és a 
kromoszóma szakaszok cseréjének a jelentőségét, megadva az öröklés sejttani alapjait. 
Ugyancsak ebben az évben intézményesült az orvostovábbképzés hazánkban, mert az 
irányítást és a szervezést az Orvosi Továbbképző Központi Bizottság vette kézbe. A fertőző 

betegségek elleni eredményesebb küzdelem céljából 1912-ben 
létrehozták a Főiskolai Szociális Telepet, és megalapították a Magyar 
Orvosok Tuberculosis Egyesületét, ill. a Tuberculosis Elleni 
Küzdelem Országos Bizottságot, majd ’13-ban a Venereás Betegségek 
Elleni Országos Védő Egyesületet. Francé Rezső 1912-ben publikálta 
a talaj mikroorganizmusainak életközösségével foglalkozó könyvét, 
melyben ő ezt az együttélést edaphonnak nevezte el. Az általa adott 
nevet azóta is az egész világon használják. Ez az évszám azért is 
nevezetes, mert Ferenc József ekkor alapította meg a pozsonyi, majd 
1914-ben a debreceni egyetemet. 1915-ben megkezdődött a Stefánia 
védőnők képzését szolgáló anya- és csecsemővédelmi tanfolyamok 
tartása és a hálózat kiépítése. F. W. Twort 1915-ben észlelt először 
olyan telepmorfológiai elváltozásokat coccusok esetében, melyek 

okát keresve megállapította, hogy a jelenség hátterében baktériumszűrön átjutó lények, a 

W. F. Twort
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fágok állnak.  Tőle függetlenül F. H. d’ Herelle 1917-ben Párizsban fedezte fel a Shigella 
fágokat. 1919 után hazamenekítették a Kolozsvári és a Pozsonyi Egyetemet, a Selmecbányai 
Akadémiát, az Aradi és a Selmecbányai Kutatóintézet és a kolozsvári Betegápolónői Intézetet  
is. Az 1920-as években megindult az ápolónő- és a védőnőképzés modernizálása és az állam 
szerepének a növelése. Debrecenben (1921), Budapesten (1924), majd Szegeden és Pécsett az 
orvosi karok felügyelete mellett Ápoló- és Védőnőképző Intézetet hoztak létre. Bár a 
mikroorganizmusok „telepmorfológiai variabilitását” a szilárd táptalajon való tenyésztés 
bevezetésétől kezdve ismerték, először mégis, csak az 1920-as években, élesztők esetében 
figyelték meg, hogy a szénhidrát fermentáció genetikailag determinált és a spóraképzés során 
bekövetkező maganyag cseréje során létrejött szegregáció a Mendel-Morgan-féle törvényeket 
követi. 1921-ben Schwartz szabadalmaztatta az ionizáló sugárzással történő 
élelmiszertartósító eljárását, és ezzel egy új módszert alkalmazott a már meglévők (hőkezelés, 
kémiai módszerek, hűtés, stb.) mellett. Baló József 1923-24-ben a baltimore-i Egyetemen 
kezdett el virológiával foglalkozni, és 1925-től itthon végezte a filtrálható vírusok 
tanulmányozását. Soós Lajos, Dudich Endre és Hankó Béla megírta a négy kötetes 
„Rendszeres állattant.” 1924-1928 között. Hazánkban 1926-ban tört meg a jég. Akkorra már 
konszolidálódtak a viszonyok, és Vass József miniszter irányításával Scholtz Kornél 
államtitkár és Müller Kálmán, az OKT elnöke megszervezték a „Közegészségi és 
Társadalompolitikai Értekezletet”. Az itt elfogadott modern elveknek megfelelően indult el a 
munka. Két alapelv köré kristályosodtak ki a tennivalók. Az egyik a prevenció, a másik a 
szociális higiéne és az oktatás. Továbbra is gondot jelentettek a fertőző betegségek 
(tuberculosis, typhus abdominalis, diphtheria, pertussis, scarlatina, a nemi betegségek), a nem 
megfelelő ivóvíz, a rossz lakáskörülmények, a csatornázatlanság és főleg a vidéken élők 
elmaradottsága. A közegészségügyi feladatokat Johan Béla fogalmazta meg. Nevéhez 
köthető a Magyar Királyi Országos Közegészségügyi Intézet (OKI) és a vidéki fiókállomások 
(vifÁ) létrehozása, a Malária Állomások (MÁ) létesítése, a modern Tisztiorvosi Tanfolyam és 
továbbképző tanfolyam, a Községi és Körorvosi Tanfolyam és továbbképző tanfolyam, a 
zöldkeresztes védőnő képzés és mozgalom megszervezése, a laboratóriumi asszisztensnő és a 
férfi laboráns képzés elindítása, a fertőző betegségek bejelentési és kivizsgálási 
kötelezettségének továbbfejlesztése és a kötelező védőoltási gyakorlat kiteljesítése, stb. Az 
egyetemi közegészségtani oktatás modernizálására Fenyvessy Béla tett javaslatot (a 
prevenció elsődlegessége, a higiénés kérdések és a munkaegészségügy jelentősége, a szociális 
problémák szem előtt tartása, a lakosság szemléletének alakítása, stb.) a pécsi tapasztalatok 
alapján. A célokat a Rockefeller Alapítvány anyagi támogatása, és az Alapítvány 
magyarországi képviselőjének W. L. Mitchellnek a sokirányú segítsége nélkül nem lehetett 
volna elérni. Ugyanis ezeknek köszönhetően 1927-ben megnyitotta kapuját az 1925. évi 
jogszabály alapján felépített OKI, és a következő években a vifÁ-ok is létrejöttek. Ebben az 
évben adta ki Hammer Dezső „A fertőtlenítés módjai” c. írását, melyet az oktatómunkájának 
megkönnyítése céljából írt fertőtlenítők, ápolók, ápolónők, egészségőrök és mások számára. 
1928-ban létre hozták az Országos Társadalombiztosítási Intézetet (OTI) és ekkor jelent meg 
Soós Lajos fordításában R. C. Punnett „Az átöröklés” c. könyve. Érdemes megemlíteni, 
hogy a Rigler Gusztáv által írt és 1929-ben harmadik kiadásban megjelent, általánosan 
használt „A közegészségtan és a járványtan rövid tankönyve” c. munkában a vírus szó még 
csak egyszer található meg a lyssa esetében („Újabban filtrálható vírust tartanak 
kórokozónak, melynek hatására a Negri-testek keletkeznének.”). 1929-ben egy hézagpótló 
fontos könyv jelent meg Ballagi István tollából „Bőrgyógyászati mykologia” címen. A. 
Flemingnek a penicillinnel kapcsolatos 1929–ben tett véletlen megfigyelése megteremtette 
az antibiotikumok, és G. Domagk 1932-ben a prontosil baktericid effektusával kapcsolatos 
felfedezése általánossá tette a chemotherápeutikumok használatát az emberi és az állati 
fertőző betegségek kezelésében. A gyógyszerészettel összefüggő hazai adatokkal a 6. 
Fejezetben foglalkozunk.  Az 1927. évi XXI. törvény rendelkezett a foglalkozási 
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betegségekkel kapcsolatos teendőkről. 1930-ban jelent meg az az FM rendelet, mely a 
mezőgazdasági dolgozók, majd 1936-ban pedig az a miniszterelnöki jogszabály, amelyik az 
ipari munkások lépfenés megbetegedése kártalanítását szabályozta. 1931-ben Baló József írta 
meg „A láthatatlan kórokozók, filtrálható vírusok” c. alapművét. Ugyanebben az évben 
március 28-án alapították meg a Magyar Hygienikusok Társaságát (MHYT). 1932-ben E. 
Yarwood közölte a mikoparaziták létezését. Később az ő munkássága alapján indult el a 
növényi betegségek elleni védekezést szolgáló, élő mikroorganizmust tartalmazó 
biopreparátumok előállítása és használata. Ebben az évben hozták létre a Magyar Királyi 
Növényvédelmi Kutató Intézetet két intézmény összevonásával. A Gyakorlati Növényvédelmi 
Szolgálat megszervezése is ekkor történt, melynek vezetője Kern Herman (1932-1940) lett. 
1934-ben az OTI-ban kialakították az Ólomvizsgáló Állomást Pacséry Imre vezetésével. A 
kutatásokat Csépai Károly irányította. 1935-ben W. M. Stanley kristályosította a 
dohánymozaikvírust és E. Klieneberger-Nobel leírta az L-formákat. Itt kell megemlítenünk, 
hogy Aujeszky Aladár a könyvében, évekkel korábban, már említés tett szűrhető baktérium-
alakokról. 
 

Ugyancsak 1935-ben hagyta el a nyomdát Lovrekovich István, 
Tomcsik József és Lőrincz Ferenc: „Bakteriológia, 
immunitástan, parazitológia“ c. minden igényt kielégítő 
kézikönyve, és ekkor próbált Moesz Gusztáv rendet teremteni a 
növényi betegségek csoportosítása és megnevezése területén 
uralkodó kaotikus viszonyok között. 
 
1936-ban átszervezések után létrejött az FM felügyelete alatt 
működő hivatalos növényegészségügyi szolgálat, melybe 
beletartozott a Magyar Királyi Növényegészségügyi Intézet is.  
 

1939-ben E. L. Ellis és M. Delbruck indította el azokat a vizsgálatokat, melyekben a fágok, 
mint biológiai modellek szerepeltek. 
 
A munkavédelmi feladatok bővülésével 1940-től az Ólomvizsgáló Állomás már mint 
Foglalkozási Betegségek Vizsgáló Állomás (majd 1941-től mint Intézet) működött, és a 
Magdolna Kórházban egy osztályt különítettek el, valamint egy laboratóriumot alakítottak ki 
a foglalkozási betegségekben szenvedők ellátása céljából.  Emellett az OTI a tuberculosis 
ellen is megpróbált szervezett formában harcot indítani, majd felállította a Képességvizsgáló 
Állomást, amely 1941-ben Munkaegészségügyi Vizsgáló Állomás lett. 
 
A mikrobiológusok az élesztőknél megfigyelt konjugáció létezésének lehetőségét a 
baktériumok esetében az 1940-es évekig nem tételezték fel. Ekkor végezték O. T. Avery és 
munkatársai pneumococcusokkal a kísérleteiket, melyek kapcsán felmerült, hogy a DNS 
szerepet játszhat a baktériumok tulajdonságának meghatározásában és átvitelében. Avery 
tekinthető a molekuláris mikrobiológia megalapítójának. 
 
Az áttörést J. Lederberg 1947-ben közölt konjugációs kísérletei, továbbá L. Tatum és G. 
W. Beadle vizsgálatai jelentették. Ettől az időponttól kezdve indult rohamos fejlődésnek a 
mikrobiális genetika, melynek keretében azt is felismerték, hogy a baktériumok esetében is 
számolni lehet bizonyos „szexualitással”. 

E. Klieneberger-Nobel
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1944. decemberében az Ideiglenes Kormány életre hívta a Népjóléti Minisztériumot (NM) az 
egészségügy irányítására. 1951-ben a minisztérium neve Egészségügyi Minisztérium (EüM) 
lett. A II. világháború után 1945 és 1951 között az Orvos-Egészségügyi Dolgozók 
Szakszervezete és az Egészségügyi Alkalmazottak Szabad Szakszervezete szervezte a 
továbbképzést. 1948-ban Faragó Ferenc kiadta a „Bakteriológia és immunitástan” c. 
tankönyvét, mely már a modern mikrobiológiai ismeretek alapján készült. Az 1949-ben 
kiadott kormányrendelet értelmében az egészségügyi szakképzéssel kapcsolatos felügyelet a 
Népjóléti Minisztérium (NM), majd 1951-től az Egészségügyi Minisztérium (EüM) feladata 
lett egészen 1956-ig. 
Mivel 1950-ben feloszlatták a szerzetesrendeket, az ápoló és a védőnő ellátás területén is 
nehézségek jelentkeztek. Ekkor kezdték el megszervezni a különböző ápoló és ápolónőképző 
szakiskolákat, ill. az asszisztensképzést. Meg kell említeni, hogy 1949-ben létrehozták az 
Országos Élelmezés- és Táplálkozástudományi Intézetet (OÉTI), mely az élelmezés-
egészségügy csúcsintézménye lett, és megalapították a Központi TBC Diagnosztikai és Kutató 
Laboratóriumot a tuberculosis elleni eredményes küzdelem egyik alapintézményét, továbbá 
az Országos Munkaegészségügyi Intézetet (OMÜI) is. A Magyar Hidrológiai Társaságban 
(MHIT) megalakították a Limnológiai Szakosztályt. 1950-től megindult a szülőotthonok 
létesítése, és ezzel elkezdődött a bábák szerepének és számának a csökkenése. 1951. október 
15-én megszületett a Magyar Mikrobiológiai Társaság (MMT), és ebben az évben jelent meg 
a Bálint Péter által szerkesztett „Klinikai laboratóriumi diagnosztika” című kézikönyv, mely 
több átdolgozást és kiadást ért meg és éveken keresztül segítette a laboratóriumi szakorvosok 
felkészülését. 1950-ben vetették fel azt az elképzelést, hogy a virion szerkezetét kellene 
figyelembe venni a vírusok osztályzásnál. 
 
1952-ben hozták létre az Országos Bőr- és Nemikórtani Intézetet (OBNI). A korábban jelzett 
genetikai munkák, továbbá J. D. Watson és F. H. Crick 1953-ban tett, a DNS szerkezetével 
kapcsolatos felismerése teremtették meg a biotechnológia alapját, melynek kiteljesedésében 
alapvető szerepet játszott, a teljesség igénye nélkül: W. Arber, D. Baltimore,  P. Berg, M. 
Delbrück, R. Dulbecco, R. Holley, F. Jacob, H. G. Khorana, A. Kornberg, S. E. Luria, 
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A. M. Lwoff, J. Monod, D. Nathans, M. W. Nirenberg, S. Ochoa, E. H. Smith és H. 
Temin. 
A háború előtt kialakított, jól működő közegészségügyi rendszert az 50-es évek elején szovjet 
mintára átalakították, az 1951-ben megjelent Állami Közegészségügyi Felügyeletről szóló 
rendelet és további jogszabályok alapján. A tisztiorvosok helyett a továbbiakban állami 
közegészségügyi-járványügyi felügyelők tevékenykedtek, akiknek a munkáját az 1954 végétől 
kezdve létesített megyei (fővárosi) Közegészségügyi és Járványügyi Állomások (KÖJÁL) 
segítették az Állomások igazgatóinak (megyei felügyelők) vezetésével. A megyei felügyelők 
felettesei a Minisztérium Közegészségügyi és Járványügyi Főosztályának főfelügyelői voltak. 
Az egészségügyi miniszter 1952-ben adta ki azt a jogszabályt, melyben a foglalkozási 
betegségekkel kapcsolatos kérdéseket újra szabályozta. A második virológiai szakkönyvet 
hazánkban Ivánovics György írta „Emberi betegségeket okozó vírusok és rickettsiák” címen 
1953-ban, és ugyanebben az évben alakult meg az ELTE Természettudományi Karán az 
önálló Mikrobiológiai Tanszék. Az első higiénikus orvos képző tanfolyamot 1955-ben 
tartották. 1956. január 1-től az orvos-, majd a gyógyszerész-továbbképzés és szakképzés 
feladatait az Orvostovábbképző Intézet (OTKI) látta el. 1957. január 1-gyel a Központi 
Sugárbiológiai Kutató Intézet is megnyitotta kapuját, és Dudich Endre ebben az évben 
alapította meg a gödi Dunakutató Állomást. Fontos mérföldkő volt az 1958. évi Élelmiszer-
törvény és a csatlakozó jogszabályok kiadása, melyek megszabták az élelmiszerek és italok 
előállításával és forgalmazásával kapcsolatos követelményeket, és előírták a vegyi és 
mikrobiológiai ellenőrzést is. 1962-ben megalakították az Egészségügyi Szaktanfolyamok 
Irodáját, mely intézmény tartotta kézben és szervezte az egészségügyi szakszemélyzet 
oktatását. 1963. december 16-án megalapították a Magyar Parazitológusok Társaságát 
(MPT). 
 
1967-ben Y. Doi és munkatársai fedezték fel, hogy a mycoplasmák közé sorolható, a 
Mollicutes osztályban tartozó, legkisebb szabadon élő baktériumok között léteznek nem 
tenyészthető változatok is, ezek az ún. fitoplazmák. Kimutatásuk csak PCR vizsgálattal 
lehetséges. 1972-ben az új típusú egészségügyi szakközépiskolákkal kapcsolatban 
rendelkeztek. 1975. január 16-án megalapították a Mikológiai és Faanyagvédelmi Társaságot 
(mely 2007. júniusában, mint Magyar Mikológiai Társaság (MMYT) került bejegyzésre) és 
még ezévben döntöttek az egészségügyi szakiskolák megalakításáról, és az OTKI elkezdte az 
egészségügyi főiskolásokat képezni. 
A régi és az új kórokozók kihívásait már megalakítása óta tanulmányozza, és a globális 
védekezés lehetőségeinek a megteremtésén is fáradozik a World Health Organization 
(WHO)/Egészségügyi Világszervezet (EVSZ). A világon a mikrobiológiai kutatásoknak 
köszönhetően jelentős eredmények születtek (a himlő eradikálása, erőfeszítések a 

gyermekbénulás teljes felszámolására, a védőoltások általános 
alkalmazása, stb.). Ugyanakkor új problémák is jelentkeztek (AIDS, 
BSE, haemorrhagiás lázak, új influenza törzsek, stb.). 1982-ben S. 
B. Prusiner felismerte a priont. 
Az 1970-es években az űrutasok biztonsága érdekében kezdtek el 
foglalkozni a mikrobiológiai kockázatbecslés (veszély, súlyosság, 
kockázat) kérdésével. Később ebből sarjadt ki a HACCP/VEKEP 
(Hazard Analysis Critical Control Points/Veszély Elemzés Kritikus 
Ellenőrzési Pontok) elv is, melynek alkalmazását és az ISO 
szabványok betartását ma az egész világon, pl.: az élelmiszeripar 
területén a biztonság garanciájának tekintik. 1988-ban a WHO a 

salmonellosisok elleni védekezéssel foglalkozó jelentésében már szerepeltet egy, a HACCP 
elv szempontjai alapján készített ellenőrzési tervet. Hazánkban az 1995. évi Élelmiszer-

S. B. Prusiner
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törvény adta meg a jogi alapot a HACCP elv gyakorlati alkalmazásához, melyet Ralovich 
Béla javaslatára Rácz Endre fogalmazott meg. 
A szocialista egészségügyi, valamint közegészségügyi és járványügyi rendszer a hiányosságai 
ellenére is jelentős eredményeket ért el. Felszámolták a diphtheriát, a pertussist, a tetanust, a 
hastyphust, a typhus exanthematicust, a trachomát, a maláriát, a rachitist és az endémiás 
kreténizmust. Jelentősen csökkent a tuberculosisban, a hepatitisben, a kanyaróban, a 
golyvában és a szilikózisban megbetegedettek száma. Csökkent a csecsemőhalandóság, nőtt a 
várható átlagélettartam és egy időre eltüntették a syphilist is. Ez a kedvező folyamat a 60-as 
években megtorpant és számos egészségügyi mutató romlani kezdett (a születések száma, a 
halálozási arányszám, a daganatos és a keringési érrendszeri betegségek száma, a dohányzók 
aránya, az alkoholizmus és a következményei, stb.). Különböző felmérések (EüM, MTA, stb.) 
történtek és azok alapján megállapították, hogy a közegészségügyi és járványügyi szolgálat 
eddigi profilja nem elegendő a felmerült problémák kezelésére. Többek között ez is indokolta 
a szocialista egészségügyi és közegészségügyi rendszer megreformálását. Ezt a munkát 1990-
ben kezdték el, melynek első lépcsője, az 1991-ben megjelent Állami Népegészségügyi és 
Tisztiorvosi Szolgálatról szóló törvény volt. Az új rendszer visszaállította a tisztiorvosi 
szolgálatot, melynek vezetője az országos tisztifőorvos. Ezt az állást először Kertai Pál 
töltötte be, aki kidolgozta az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (ÁNTSZ) 
rendszerét, és meghatározta a megvalósítandó feladatokat, ráirányítva a figyelmet a sokasodó 
népegészségügyi problémákra. 1991-ben megszületett az ÁNTSZ központi szerve, az 
Országos Népegészségügyi Központ (ONK), amelyet a országos tisztifőorvos főigazgatóként 
irányított. Az ONK intézményei, az Országos Tisztifőorvosi Hivatal (OTH) és a külön 
jogszabályokban meghatározott országos intézetek: a „Johan Béla” Országos 
Közegészségügyi Intézet, az Országos Élelmezés- és Táplálkozástudományi Intézet, az 
Országos Munka- és Üzemegészségügyi Intézet és az Országos „Frederic Joliot-Curie”  
Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi Kutató Intézet voltak. 1992-ben újra elindult a 
tisztiorvosok képzése, és ebben az évben szüntették meg az ONK-t, továbbá az Országos 
Tisztifőorvosi Hivatal hatáskörének kiterjesztésével egyidejűleg a korábbi országos higiénés 
intézetek átszervezéséről is döntöttek. 1998. január 1-től az Országos Tisztifőorvosi Hivatal 
közvetlen felügyelete alatt a korábbi intézetek átszervezésével két új központot létesítettek. 
Újonnan létesült Ungváry György vezetésével a „Fodor József” Országos Közegészségügyi 
Központ (OKK), amelynek irányítása alá tartozott három, korábban meglévő (némileg 
módosított elnevezésű) intézet: az Országos Munkahigiénés és Foglalkozásegészségügyi Intézet 
(OMFI), az Országos Élelmezés- és Táplálkozásegészségügyi Intézet (OÉTI) és az Országos 
„Frederic Joliot-Curie” Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi Intézet (OSSKI), valamint két 
további újonnan kialakított intézet: az Országos Közegészségügyi Intézet Környezet- és 
Településegészségügyi főosztályából kialakított Országos Környezetegészségügyi Intézet (OKÖI) 
és az Országos Közegészségügyi Intézet Higiénés toxikológiai főosztályára épült Országos 
Kémiai Biztonsági Intézet (OKBI). Ugyanakkor az OKI Járványügyi-mikrobiológiai és 
Oltóanyag-ellenőrző főosztályából, illetve a Mikrobiológiai Kutatócsoportból jött létre 
Straub Ilona, majd Melles Márta irányításával a napjainkban is működő „Johan Béla” 
Országos Epidemiológiai Központ (OEK). Később az Országos Közegészségügyi Központot 
megszűntették. 2008. január 1-től az OTH irányítása alá az alábbi önálló egységek tartoznak: 
az OEK, az OKÖI, az OSSKI, az OKBI, az Országos Alapellátási Intézet (OALI), az 
Országos Egészségfejlesztési Intézet (OEFI), az Országos Szakfelügyelet és Módszertani 
Központ (OSZMK), az Országos Gyermekegészségügyi Intézet (OGYEI) és az Országos 
Élelmiszerbiztonsági és Táplálkozástudományi Intézet (OÉTI), amely 2005-től Országos 
Élelmezés- és Táplálkozástudományi Intézet (OÉTI) néven folytatja a tevékenységét. 

1993-ban kiadták az oktatási törvényt, majd 2005-ben megszületett az EU-konform egyetemi 
és főiskolai képzést szabályozó jogszabály, a „felsőoktatási törvény”, melynek alapján a 
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szakképzés és a továbbképzés visszakerült az egyetemekhez, továbbá egyes szakterületeken – 
védőnő, ápolónő, népegészségügyi felügyelő – egyetemi diploma megszerzésére is lehetőség 
nyílott. 
 
Az MTA a hazai vízgazdálkodás ezredforduló utáni stratégiájával, valamint a klímaváltozás 
következményeivel is foglalkozott. A 2000. január 31-i romániai eredetű, a Tiszában és a 
szenny levonulása által érintett egyéb vízfolyásokban katasztrófát okozó vízszennyezés 
nyomon követése és a regeneráció tanulmányozása a hazai szakembereknek, közöttük a 
mikrobiológiával foglalkozóknak is, komoly erőpróbát jelentett, csakúgy mint korábban, a 
Dunakiliti Vízlépcső hidrobiológiai viszonyokat befolyásoló hatásának, vagy még előbb a 
Balaton eutrofizációjával kapcsolatos kérdéseknek és a védekezés lehetőségeinek a 
tanulmányozása. 
Majd megtörtént az ÁNTSZ megyei (fővárosi) intézeteinek a racionalizálása, a regionális 
intézetek kialakítása és az állategészségügyi, valamint az élelmiszer ellenőrzési rendszer 
teljes átszervezése is. 2010-ben az állat-egészségügyi, valamint az élelmiszer ellenőrzési 
rendszer hatékonyabbá alakítása kezdődött el. Jelenleg is folyik az egészségügy átszervezése. 
 
Összegezve elmondhatjuk, hogy az elmúlt 150 évben alakult ki a tudományos orvosi, 
állatorvosi és növénykórtani szemlélet, teljesedtek ki a fertőzéstani és járványtani kutatások 
és különült el a mikológia, a bakteriológia, a parazitológia és a virológia. Az emberek és az 
állatok vonatkozásában általánossá vált a védőoltások használata, és megszületett az 
immunológia tudománya. Elkezdődtek a céltudatos növény rezisztencia nemesítési 
vizsgálatok. Vizsgálni kezdték az emberi és az állati normál bél- és bőr-flóra, valamint a 
különböző növények és baktériumok, továbbá a növények és gombák között létező 
gyökérszimbiózis fontosságát. Felfedezték az algák és a gombák, továbbá az egysejtű 
növények és az egysejtű állatok együttélését. Rájöttek az élővilág cönózisának jelentőségére 
és a mikroorganizmusok abban játszott óriási szerepére. Tudományos alapokat kapott a 
fertőző betegségek kezelése (oki, célzott terápia, növényvédelem) és felismerték a „növény-
immunológia” jelenségét is. (Erdei Anna és Klement Zoltán a „Védekezési mechanizmusok 
az élővilágban – hasonlóságok és különbözőségek” című tanulmányukban összefoglalták a 
témakör legfontosabb eredményeit és problémáit.) Kialakult a genetika, melynek alapján 
létrejött a biotechnológia. Ebben az időszakban teljesedett ki a talajbiológia, a hidrobiológia 
és az élelmiszer mikrobiológia tudománya is, az egyéb más, főleg ipari jellegű mikrobiológiai 
kutatásokkal és alkalmazásokkal együtt. Rendszeressé vált a különböző célból használt élő 
mikroorganizmus preparátumok alkalmazása az élelmiszeriparban, a mezőgazdaságban, az 
erdészetben és a környezetvédelemben. 
 
Az előbb címszavakban felsorolt felfedezések önmagukban is nagy jelentőségűek voltak, de a 
legtöbb emellett még további indukáló hatással is járt, mert a legkülönbözőbb kutatások 
elindításához vezettek, mint ahogy azt a következő néhány példa is bizonyítja:  
- élelmiszeripar: megjelent a „modern” konzerválószer a nisin, a tej- és a húsipar területén 
gazdagodott a starterkultúrák száma, és elkezdték használni a nemes penészeket; a 
borászatban és a söriparban az oltótenyészetek alkalmazása teljesedett ki. 
- növénytermesztés, kertgazdálkodás, erdészet: a mikrobiális növényi betegségek ellen 
használható szerek kutatása kiteljesedett, a rezisztens növények előállítása céljából beindultak 
a keresztezési, valamint a szelektálási kísérletek, és megkezdték a biotechnológiai eljárások 
alkalmazását. 
- földművelés és agrotechnológia: megteremtődtek a trágyázás, a komposzt használatának, a 
műtrágyázás, a vetésforgó tudományos alapjai, és elkezdték a különböző mikrobiális 
készítményeket használni (pl.: nitrogén fixáló, cellulózbontó mikrooganizmusok, mikorrhizák 
alkalmazása, stb.). 
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- vegyipar és gyógyszeripar: megindult a kemoterápiás- és a fertőtlenítőszerek, az 
antibiotikumok, a konzerváló- és a növényvédőszerek széleskörű kutatása, a gyógyszerek és a 
hormonhatású termékek mikroorganizmusok segítségével történő előállítása. A fertőző 
betegségek elleni védekezéshez, a diagnosztikához és a laboratóriumi vizsgálatokhoz 
szükséges termékek (immunsavók, vakcinák, diagnosztikumok, táptalajok, reagensek) 
előállítása és pl.: a monoklonális ellenanyagok gyártása mikrobák segítségével. A hazai 
gyógyszeripari kutatásokkal könyvünk II. készülő kötetében fogunk foglalkozni. 
- bányászat: elkezdték használni a mikroorganizmusokat a fémeknek az ércekből való 
kinyeréséhez. 
- járványügyi védekezés: a közegészségügyben bevezették a mikrobiális szúnyogirtást, a 
növényvédelemben a rovarok mikrobiális gyérítését. 
- műszeripar: beindult a különböző laboratóriumi eszközök és készülékek fejlesztése és 
gyártása. Piacra kerültek a különböző automaták. 
 
A múlt században az is kiderült, hogy a növényvédőszerek és a műtrágyák gátlástalan 
használata, továbbá a vizek és a teljes környezet felelőtlen szennyezése emberi és állati 
termékekkel, valamint mezőgazdasági és ipari melléktermékekkel a Földünket katasztrofális 
állapotba sodorta. Közben a nem megújuló energiakészletek rohamos fogyása is új 
kihívásként jelentkezett, és most próbáljuk menteni a menthetőt, ami a mikrobiológiával 
foglalkozókat is további kutatásokra sarkallják (pl.: a felszíni vizek eutrofizálódásának 
megértése és a káros folyamatok visszafordítása, a talajszennyezés elhárítása és a 
szennyvíztisztítás intenzifikálása mikrobák segítségével, hidrogén és/vagy metán előállítása 
biológiai úton, stb.). 
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II. A HAZAI OKTATÁSI RENDSZER ÉS A 
TERMÉSZETTUDOMÁNY, VALAMINT A 

MIKROBIOLÓGIA OKTATÁS RÖVID 
TÖRTÉNETE 

 

1. ISKOLA- ÉS OKTATÁSI RENDSZERÜNKKEL 
KAPCSOLATOS ADATOK 

 
A hazai neveléstörténet Mészáros István munkáját alapulvéve, de kiegészítve, a következő 
iskolatípus megnevezéseket ismeri: népiskola, tanonciskola, polgári iskola, középiskola, 
középfokú iskola, középszintű iskola, felsőipari iskola, lyceum,  polytechnikum,  
collegium/kollégium, academia/akadémia, főiskola és universitas/egyetem. Az egyes 
megnevezések időszakonként és esetenként különböző jellegű intézményt is jelenthettek. A 
II. világháború után változások következtek be. Egyes iskolatípusok megszűntek, míg új 
megnevezések is bevezetésre kerültek. Így általános iskola, szakiskola, technikum, 
szakközépiskola, dolgozók iskolája, esti iskola, esti egyetem, stb., ill. szakérettségi, felvételi 
előkészítő tanfolyam, levelező oktatás, stb. Míg 1945 előtt a képzettség alapján inas/tanonc, 
segéd, legény, mester  (cipész-, cukrászmester, stb.) iskolai szakképzés nélkül, de 
mestervizsga után, továbbá mester (iskola-,vaj-, sajt-, pincemester, stb.), tanító, fizetés nélküli 
gyakornok, egyetemi rendes, rendkívüli vagy magántanár, stb., iskolai képzést követő  
megnevezéseket használtak, addig 1945 után az ipari tanuló, technikus, üzemmérnök, 
képzettség nélküli pedagógus, aspiráns, kandidátus, elnevezéseket alkalmazták. A többi 
végzettséget jelző „titulus” már a kezdetektől használatban van. Az 1990-es években 
bekövetkezett változások eredményeképpen egyes korábbi megnevezések újra használtba 
kerültek (PhD, magántanár).  
 
Ami az egyházi iskolák oktatási rendszerét illeti, az a klasszikus „hét szabad művészet” 
koncepcióra épült. Alapszinten a Triviumot - a szóval, szöveggel foglalkozó tudományokat 
(grammatica, nyelvtan; retorica - a gondolatok szabatos szóbeli kifejezése és dialectica - a 
gondolatok logikus kifejtése) tanították. A logika anyagát Arisztotelész Organonja 
Porphüriosz bevezetőjével (Isagoge) jelentette. 
Magasabb szinten, a bölcsészet elsajátításához a Quadriviumot – a többi négy tudományág 
tananyagát (astronomia - csillagászat; aritmetica - számtan; geometria – mértan és musica – 
zene) is meg kellett tanulni. Ilyen vonatkozásban Arisztotelész Physicaja volt a meghatározó. 
Az ismeretek bővülésével és szemléletváltozást követően került az oktatott tárgyak közé a 
„hét mechanikai művészettel” (takácsmesterség, kovácsmesterség, építőművészet, hajózás, 
földművelés, vadászat, színjátszás és gyógyítás) kapcsolatos tananyag is. 
 
Hazánkban, a többi európai országhoz hasonlóan, a korábban elmondottakkal összhangban, a 
klasszikus ismeretek oktatása hosszú ideig nem volt elválasztható az  egyházak képviselőinek 
tevékenységétől. Arra nézve nem ismerünk adatot, hogy az etelközi tartózkodás előtt (mely  
Kr.u. 700 körül kezdődött) a törzseink vezetői mellett előfordultak e bizánci vagy latin 
szerzetesek/papok. Az valószínű, hogy abban az időszakban tatár, török és arab hatás érhette 
őseinket, akik feltehetően ekkor már a rovásírást ismerték. Az etelközi tartózkodás ideje alatt, 
a Bizánccal kialakult kapcsolatok és szövetség eredményeképpen megjelentek az ortodox 
vallás képviselői és térítő munkát is végeztek. Ekkor kerülhettünk  a kereszténységgel előszőr 
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kapcsolatba. Ők kezdetben a görög-betűs írást, majd később, a 800-as évek második felében, 
Cirill és Metód által kialakított cirill-betűs írást hozták el közénk. A honfoglalás után főleg 
hazánk dél-keleti területén volt jelentősebb a hatásuk. Ortodox monostorok is létesültek. 958-
ban a bizánci VII. Konstantinnal (Porphürogennétosszal) meglazult az együttműködés, és 
ennek az lett a következménye, hogy vezetőink (Taksony, Géza, Szent István) Róma 
püspökénél keresték a kapcsolatokat és tőle kértek segítséget térítés céljából, amely kérést 
végül csak I. Ottó 972-ben teljesített. (Abban az időben Róma püspöke és a német császárság 
között szoros együttműködés volt.) Ő Prunward/Bruno Sankt Gallen-i szerzetest bízta meg 
ezzel a feladattal. Bruno a püspökké szentelése után hazánkba jött és lett az első római 
katolikus püspök. Ő kezdte el a római katolikus vallás terjesztését, hozta az első latin nyelvű 
liturgikus könyveket, szokásokat és kegytárgyakat, továbbá az irányításával kezdték el a 
kápolnák építését először az udvarhelyeken (Veszprém, Kalocsa, stb.). (Itt meg kell 
jegyeznünk, hogy a korai kereszténység már több száz évvel korábban eljutott hazánk 
területére, amit a Pécsett feltárt ókeresztény sírkamrák ékesen bizonyítanak.) Minden 
figyelembe véve, jelenleg mégis úgy tűnik, hogy a latin-betűs oktatás és kultúra hazai kezdete 
Bruno megérkezésétől számítható. A kereszténység felvételét, a megkeresztelkedett, de nem 
hívő Géza minden eszközzel támogatta és kényszerítette. Regnálása alatt jöttek hazánkba a 
bencések és kezdték el az építkezést Pannonhalmán. Addig, amíg a szerzetesek és a papok 
nem tanulták meg a magyar nyelvet, mivel a lakosság latinul nem tudott, szláv nyelven tudtak 
csak érintkezni. A hazai egyházszervezet jogi alapját 1001-ben Ravennában tették le, majd 
még ugyanebben az évben Esztergomban is megalapították az érsekséget, melyet valószínű, 
megelőzőtt a veszprémi püspökség, Domonkos (997-1000) vezetésével. Az első érsek 
Domonkos lett, akit Radla/Sebestyén (aki előtte panonnhalmi főapát volt), majd 
Asrik/Anasztáz (aki Kalocsáról került Esztergomba) követte. Közben Szent István további 
püspökségeket (Kalocsa, Pécs, Eger, Győr, Gyulafehérvár) alapított. A püspökök kezdetben 
külföldiek voltak, de később külföldi tanulmányokat/egyetemet végzett hazai személyek 
kerültek a püspöki székbe. 
 

A jelenleg ismert és ma is létező első hazai latin nyelvű 
(befejezetlen) (tan)könyvet „Deliberatio…” címen Szent 
Gellért írta 1030-tól, az 1046-ban bekövetkezett 
mártírságáig. A könyvében a „hét szabad művészet” elvét 
követve széles nemzetközi – a klasszikusokat is beleértve 
- ismeretanyagot foglalt össze, a saját eredeti gondolatai 
mellett, melyeknek Európában hatása lehetett, mert 
hosszú ideig használták az oktatásban. Jelenleg arról nem 
tudunk, hogy cirill-betűs vagy görög-betűs írásos 
emlékünk készült-e és létezik-e. Rovásírást csak 
töredékek formájában ismerünk. Anasztáz nemcsak az 
egyházszervezésben volt eredményes, hanem Szent 
István „Intelmek…” című írásának elkészítésében is 
lényeges szerepet játszhatott. Kezdetben a térítést mind 
szerzetesek, mind pedig világi papok végezték. Az 
utóbbiak a XIII. sz. elejéig családot is alapíthattak. A két 
szervezet mind a két irányban átjárható volt. Mind a két 
szervezet tagjából lehetett püspök. Az érseki és a püspöki 
szék államhatalmi pozíció is volt. A püspökök és az 
ispánok együttműködve végezték a munkájukat. 
Kezdetben két fontos szerzetes-/papképző intézmény 
működött hazánkban. Az első a panonnhalmi, a második 

Szent Gellért műve. 
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a csanádi iskola volt. Az utóbbit Szent Gellért mint csanádi püspök hozta létre. 
Pannonhalmán, a Szent Márton hegyen tanult Szent Mór, a későbbi pécsi püspök is. Ezek 
mellett Pécsváradon, Bakonybélben, Pásztón, stb. is működtek monostorok. Szent István 
megtiltotta a vasárnapi munkát (a vásárokat is akkor rendezték a templomok mellett), és 
kötelezővé tette a misén való részvételt. Annak érdekében, hogy az elképzelése 
megvalósítható legyen, előírta, hogy minden 10 település hozzon létre egy közös templomot. 
Mivel ekkor csak szerzetesek és papok oktattak, ez azt is jelenthette, hogy a templomok 
mellett elkezdődhetett a népoktatás is! 
Erdélybe a bencés szerzeteseket I. László telepítette Kolozsmonostorra, a XI. század utolsó 
évtizedeiben. Az 1200-as évek elején a ciszterciták is jelen voltak. A XIII. sz-ban a 
dominikánusok (az apácák is), valamint a XIV. sz-ban a ferencesek is működtek már. Az 
1500-as években a jezsuiták, majd az 1600 években a piaristák is elkezdték az oktató 
munkájukat. 
 
Az 1400-as években a szerzetesi életben hanyatlás következett be, ami a szerzetesi és a 
káptalani iskolákban folyó oktatás színvonalában is megmutatkozott. Ezt felismerve az 1515. 
évi veszprémi zsinaton határozatot hoztak az oktatás fejlesztése céljából. Emellett az 1520-as 
években megérkeztek a lutheri tanok Magyarországra és Erdélybe is. Az 1550-es években 
már a kálvini eszmék is hatottak. 1530 és 1580 között 34 katolikus, 125 protestáns és 8 
unitárius iskola létesült. Az elindult vallási alapokon álló reformok „villongásokhoz” is 
vezettek évtizedeken keresztül. Viszont kétségtelen tény, hogy a református és az evangélikus 
iskolák megjelenése újszellemű oktatás kialakulásával járt és elősegítette a fejlődést. Ebben 
az időszakban protestáns középszintű iskolák Pápán, Sárospatakon, Debrecenben, 
Kolozsvárott, Marosvásárhelyen, Gyulafehérváron, Szebenben, Váradon, stb. létesültek, 
lehetővé téve a külföldi egyetemeken való továbbtanulást. 1560-ban Oláh Miklós esztergomi 
érsek vezetésével határozták meg először, a nagyszombati zsinaton, a különböző 
iskolatípusokat. (Oláh a kor legnagyobb magyar gondolkodója és aktív politikusa volt. 
„Hungaria” c. 1536-ban megjelent műve a hungarológia alapját képezi. Ő telepítette 1561-
ben a jezsuitákat hazánkba, akiknek a latin nyelvű tanító munkája és a tudományok területén 
végzett megfigyeléseik alapvető fontosságúak voltak. A jezsuiták 1599-ben megjelent 
tanulmányi rendje, feltétlen említést érdemel, mert annak az oktatási rendszerünkre nagy 
hatása volt. A protestáns oktatók tevékenysége volt még az előbb elmondottakhoz 
hasonlítható). A jezsuitákat Báthori István hívta Erdélybe és iskolát is alapított számukra, 
mely később egyetemi rangot kapott, majd Pázmány Péter papneveldét és később egyetemet 
hozott létre a Felvidéken. A protestánsok sem tétlenkedtek. Sárospatakon, majd később 
Erdélyben Gyulafehérvárott létesítettek református collégiumot/akadémiát. Ez a folyamat 
később is folytatódott Brassóban, Kolozsvárott, Nagyenyeden, Szebenben és Váradon. 
Az 1600-as években nyugat-európai mintára, már természettudományos ismereteket is 
előadtak, az áttörés azonban csak később következett be. A jezsuiták mellett az 1642-ben 
betelepített kegyesrendiek/piaristák oktatási tevékenysége is jelentős volt. 
Az 1670-es években, a Wesselényi-féle összeesküvés után, a protestantizmust fel akarták 
számolni (gályarabság, száműzetés, iskolák bezárása, stb.). A protestansok által végzett 
oktatást korlátozták. A felsőbb iskoláik közül az eperjesi és a pozsonyi evengélikus lyceum, 
valamint a sárospataki és a debreceni református collégium maradt meg, az erdélyieket nem 
számítva. 
Valószínű, hogy az oktatási rendszerünkre is hatása volt az 1694-ben Halleban kialakult 
„pieticus” szellemnek. II. Rákóczi Ferenc az 1706-ban megírt „Respansio” c. munkájában 
ugyancsak szorgalmazta az oktatás megreformálását. Az 1724-ben felállított Magyar Királyi 
Helytartó Tanács egyik osztálya foglalkozott az összes tanulmányi üggyel és a jótékony 
alapítványokkal. Ezzel teremtődött meg a tanügyi adminisztráció. III. Károly, Mária 
Terézia és van Swieten tevékenysége pedig meghatározó jelentőségűnek bizonyult, ami 
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nemcsak oktatási intézmények alapításában, hanem az oktatási reform 1723-ben történt 
elindításában, majd 1753. évi (Ratio Studiorum) és a későbbi folytatásában (a további két 
Ratio) is megnyilvánult. Az 1753. évi előírásban már szorgalmazták a reáltárgyak tanítását. 
Különösen a fizikával foglalkozó tankönyvek esetében lehetett haladást tapasztalni. Az ekkor 
kiadott könyvek anyagában, az elvont elméletek helyett, a tudományos eredményekre (pl.: I. 
Newton eredményei, stb.) támaszkodó magyarázatok olvashatók. A természettudományi 
ismeretek, az ásványtan, a növénytan és az állattan teljes körét áttekintették, sőt még az 
emberi szervezettel is foglalkoztak. Ez nagy előrelépés volt a korábbi „klasszikus” 
mentalitáshoz képest. Ezek mellett megmaradtak a jezsuita oktatási rendszerre jellemző 
ismétlések (repeticiók), melyek az oktatást hatékonnyá tették. A jezsuiták mellett meg kell 
említeni a piaristák működését is, mert a tanításuk és szemléletük több vonatkozásban 
modernebb volt, mint a jezsuitáké. Nem véletlenül kerültek sok helyen 1773 után az utóbbiak 
helyébe. Erdélyben újabb kollégiumok nyíltak meg, Balázsfalván (román nyelvű!), 
Marosvásárhelyen és Székelyudvarhelyen. 
A visszafordíthatatlan változásokat az 1777. évi, majd az 1806. évi Ratio Educationisok 
alapján hajtották végre. Az irányítást az állam vette át, és a természettudományi oktatás 
fejlesztése általános követelmény lett. 1851-ben jelent meg az a jogszabály, amely alapján a 
Pesti Királyi Tudományegyetemen „a tanárjelöltek számára szabályszerű gyakorlati 
tanfolyamok tartását rendelték el.” Ennek megfelelően az 1851/52. tanévtől kezdődően már 
nemcsak fizikából és kémiából, melyek esetében már korábban is tartottak, hanem állattanból 
Langer Károly is meghirdette a gyakorlatokat. Sőt 1852-től más tárgyak esetében is sor 
került praktikus gyakorlatok tartására. Az 1868. évi XXXVIII. törvény azért is jelentős, mert 
kimondta a mesterek mellett tanuló tanoncok kötelező iskolai  képzését is. Oktatási 
rendszerünk folyamatos alakítása, a mindenkori követelményekhez való igazítása, még ma 
sem zárult le. Az elmúlt több mint 200 év alatt, esetenként gyökeres változtatások 
következtek be (pl.: az 1800-as években, az I. és a II. világháború után, valamint most az EU-
hoz csatlakozásunk kapcsán, hogy csak néhány jelentősebb példát említsünk.)  
A kedvezőtlen változások közül – mert sajnos ilyenek is voltak - két példát mutatunk be. 
1919 után Erdélyben  nagyon kedvezőtlen folyamatok játszódtak le, melyek a magyarokat 
különösen súlyosan érintették. Több mint ezer magyar tannyelvű állami népiskola szűnt meg. 
1930-ban már csak 483 református, 297 katolikus, 36 unitárius és 6 evangélikus elemi iskolát 
tartottak fenn az egyházak állami támogatás nélkül. A magyar nyelvű állami vagy a magyar 
tagozatos román iskolák száma folyamatosan csökkent, alig volt több, mint száz. Míg 1918-
ban csak a felekezeti középfokú iskolákat tekintve 116 oktatott, 1930-ban a vagyonuktól 
megfosztott egyházak már csak 23 polgári iskolát, 17 lyceumot, 7 tanítóképzőt, 4 
felsőkereskedelmi és 4 gazdasági téli iskolát működtettek. Magyar nyelvű egyetemi oktatás 
nem volt. 1945 után, kezdetben, valamivel jobb volt a helyzet, de azután már ismét 
kedvezőtlen változások következtek be. A múlt század utolsó évtizedében ugyan enyhült 
valamelyest a magyarellenes szorítás, de jelenleg is sok a megoldatlan probléma. 
A másik itthon történt meg. Hazánkban 1948. június 16-án a parlament megszavazta az 
egyházi iskolák államosítását. 6505 iskolát, 98 tanítóképzőt és lyceumot, 113 egyházi 
gimnáziumot államosítottak. Több mint 10 ezer paptanár vesztette el állását. 225 pap és 
szerzetes került ártatlanul börtönökben. Szerencsére 1989 óta kedvező változások indultak el.  
 
- Hazánkban a XI-XVI. sz-ban a szerzetes kolostorok és plébániák mellett működő alsófokú 
iskolák elsősorban a klerikusképzést szolgálták. A városi plébániai iskolák abban különböztek 
az előzőektől, hogy ezek fenntartásában a város is szerepet vállalt. Ezek az iskolák a XVI. 
század második felében nagyrészt népiskolákká, kisebbrészt gimnáziumokká alakultak át. 
1774-ben nyílt meg az első „normaiskola”. Később a Ratio értelmében minden tankerület 
székhelyén hasonló 4 éves, négy osztályos iskolát alapítottak, mely állt egy városi 
népiskolából és egy tanítóképző tagozatból. A iskola oktatói tanítottak a vasárnapi iskolában 
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és az iparosi rajziskolában is, más egyéb feladatok ellátása mellett. Ezek az iskolák 1845-ben 
megszűntek. 
 
- Az iparosok érdekeit 1872-ig a céhek biztosították. Az iparos rajziskolák és a vasárnapi 
iskolák az 1770-es években kezdtek el működni. Az iparostanonc-iskola feladatait az 1872. 
évi törvény határozta meg. A kereskedelem „szabad ipar” volt, és csak 1893-tól működnek 
kereskedelmi iskolák. Gazdasági/mezőgazdasági iskolák szervezésére az 1896. évi törvény 
adott engedélyt. 
 
Kezdetben az iskolák alig voltak tagoltak. Középszintű oktatás a szerzetesi kolostorokban 
folyt 1000 és 1500 között. Az ún. Káptalani Iskolákban a XI. és a XII. sz-tól tanítottak. Ilyen 
működött, pl.: Esztergomban, Veszprémben, stb. Ezekben a városokban lévő iskoláknak egy 
része az 1500-as években gimnáziumokká alakult át, másik részéből a XVI. században ún. 
kollégiumok lettek. A gimnáziumok kialakulásában a jezsuiták 1599-ben megjelent 
tanulmányi rendje lényeges szerepet játszott. A sárospataki Intézményben már az 1630-as 
években oktattak természettant. Pápai Páriz Ferenc 1656 után a Kolozsvári Kollégiumban 6 
osztályt alakított ki az oktatott tárgy neve alapján (retorika, poetika, szintaktika, elementaria, 
stb.). Ő is szorgalmazta, hogy a retorika és a történelem mellett mennyiségtant és 
természethistóriát is oktassanak. 
Az 1777. évi Ratio írta elő kötelezően a természetismereti tantárgyak (természetrajz, fizika, 
földrajz) oktatását a gimnáziumokban. 
Egy 1792-es felmérés szerint az országban 30 katolikus királyi gimnázium és 21 kegyesrendi 
iskola működött. Ebben az időszakban 7 református kollégium (4 Erdélyben) és 12 
gimnázium (5 Erdélyben) oktatott. Az evangélikusok pedig 5 felsőbb oktatást biztosító 
intézményükben és 11 kisebb gimnáziumukban tanítottak. 
Az általánosan képző középfokú iskolákat (felsőbb népiskola, felsőbb leányiskola, polgári 
iskola) az 1868. évi jogszabály alapján hozták létre az 5000 főnél nagyobb lélekszámú 
településeken. Az első gyakorlógimnázium 1872-ben nyílt meg a pedagógus képzés 
elősegítése céljából. 1895-ben született meg az a rendelkezés, mely lehetővé tette, hogy a 
lányok is felvételt nyerjenek az egyetemek bölcsészeti és orvosi karaira és a gyógyszerészi 
tanfolyamokra. Először csak a fiúgimnáziumok magántanulóiként, majd az Országos 
Nőképző Egyesület budapesti felsőbb leányiskolájában megalakuló leánygimnáziumban (a 
mai Veres Pálné Gimnázium) szerezhettek érettségit. Ez utóbbiban az első leánygimnáziumi 
érettségi vizsgára 1900-ban került sor. 
 
- Az 1840-es évek első felében hozott királyi rendelet alapította meg a Pesti Ipartanodát, 
amely 1846-ban nyílt meg. 1850-ben összevonták a Pesti Egyetem Mérnöki Intézettel és az új 
intézményt 1856-ban az uralkodó rendelkezése alapján Polytechnikummá, azaz Műszaki 
Főiskolává szervezték át. 1874-ben nyílt meg az első Nőipartanoda. 1877-ben döntöttek a 
közép-ipartanodák létrehozásáról. 1938-ban jöttek létre az ipari középiskolák, majd ipari 
gimnáziumok (1949), ipari technikumok (1950), szakközépiskolák (1961). 1965-ben 
differenciálták a szakközépiskolák profilját (ipari, közgazdasági, mezőgazdasági, 
egészségügyi, vendéglátóipari, stb., majd később kereskedelmi, óvónőképző, erdészeti és 
vízügyi, stb.). 
 
- A kereskedelmi oktatás az Ipartanoda kereskedelmi tagozatán indult el. Majd létrehozták a 
Pester Handelsakademie-t 1857-ben, amely 1875-től mint Budapesti Kereskedelmi Akadémia 
oktatott. 1872-ben alapították meg a közép-kereskedelmi iskola típust, melyet 1895-ben felső-
kereskedelmi iskolának neveztek el, bár csak középfokú képzést nyújtott. 1938-ban ezekből 
lett a kereskedelmi gimnázium, amit 1949-ben közgazdasági gimnáziumnak kereszteltek át. 
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- Az első középszintű mezőgazdasági iskolát 1921-ben alapították Felső Mezőgazdasági 
Iskola néven. 1938-tól ezeket is középiskoláknak nevezték el. 1950-ben 5 féle technikumot 
(növénytermesztési, állattenyésztési, kertészeti, erdészeti és tejipari) hoztak létre. 1956-tól 
újra egységes mezőgazdasági technikumról beszéltek, majd 1966-tól mezőgazdasági 
szakközépiskolákban folyt az oktatás. 1977-től a szakközépiskolai képzés a 
növénytermesztés, az állattenyésztés és az élelmiszeripar számára biztosított középfokú 
szakembereket. 
 
- A lyceum elnevezést Bayer István eperjesi evangélikus iskolai tanár használta az 1660-as 
években először 3 éves akadémiai jellegű oktatási intézmény megnevezésére. A nevet 100 
évvel később alap- és középfokú, valamint felső szintű (bölcseleti, teológiai és jogtudományi) 
képzést is biztosító evangélikus intézmények használták. A Ratioban egyrészt a gimnáziumok 
és az akadémiák összefoglaló neveként szerepel, másrészt a különböző királyi akadémiákat 
illették ezzel a névvel. 1850-től az alapfokú képzés nélküli evangélikus gimnázium és 
teológiai akadémia együttes neve volt, és ekkor már a református hasonló iskolák neve is 
lyceum lett. 1890-től már csak a teológiai akadémia nélküli főgimnáziumokat hívták így. 
1938-ban létrehívták a 4 éves Tanítóképző Lyceumot és a hozzá csatlakozó 2 éves 
Tanítóképző Akadémiát. 
 
- A collegium elnevezés az 1200-as évektől, Franciaországból származik és először a szegény 
hallgatók számára szállást és ellátást biztosító intézményt, majd később az egész párizsi 
Egyetemet illették ezzel a névvel. Az 1500-as és az 1700-as években a jezsuiták a rendházat, 
a gimnáziumot és az akadémiát vagy egyetemet együttesen nevezték collegiumnak. Az 1600-
as évektől a reformátusok az alap, a közép és a bölcsészeti-teológiai ismereteket nyújtó 
iskoláikat hívták kollégiumoknak, melyek a korábban városi plébániai vagy szerzetesi 
iskolaként működő tanintézetből alakultak ki a reformáció térhódításakor (pl.: Pápán, 
Kolozsvárott, Marosvásárhelyen, Gyulafehérváron, stb.). Erdélyben az 1800-as években azt a 
határozatot hozta az Egyházi Főtanács, hogy a főiskolákon (nagyenyedi, kolozsvári és 
székelyudvarhelyi) legyen 3 vagy 4 osztályú elemi iskola, 6 osztályos gimnázium vagy 
középtanoda, 3 éves bölcsészeti vagy lyceális tanfolyam 2 éves jogtani tanfolyam és tetőzésül 
2 éves sajátlagos hittani tanfolyam. 
 
- A görög eredetű akadémia név a XV. és a XVII. században az egyetem szinonimájaként 
szerepelt. A jezsuita oktatási rendszerben a gimnáziumi és a bölcseleti, majd teológiai 
(akadémiai) ismereteket adó intézmény neve volt. A Ratio szerinti akadémiának hasonló volt 
a struktúrája, csak a teológia helyett a jogot oktatták. Az akadémiákat a tankerületek 
székhelyén működtették, és ezért a királyi nevet is megkapták. Ezek az iskolák 1850-ig 
oktattak. Akkor a bölcseleti részt a gimnáziumokhoz csatolták és létrejöttek a főgimnáziumok, 
míg a jogi fakultás önállósult és megalakultak az Állami Jogakadémiák. Az 1700-as években 
Érseki és Püspöki Jogakadémiák is létesültek bölcseleti és teológiai karral, és a protestáns 
kollégiumokban is elindult a jogtudomány oktatása. 1850-ben kialakultak a bölcseleti oktatás 
nélküli felekezeti jogakadémiák. A jogakadémiákat 1950-ben számolták fel. 1850-től az 
akadémia érettségire épülő 2-4 éves szakirányú képzést adó főiskolának felelt meg. Ilyenek 
működtek az agrároktatás területén mezőgazdasági, erdészeti, állatorvosi és kertészeti 
profilból Keszthelyen, Mosonmagyaróváron, Debrecenben, Kolozsvárott, Kassán, 
Selmecbányán, Pesten. 
 
- 1790-1845 között már használták a „Nemzeti Főiskola” nevet, de akkor még tulajdonképpen 
a népiskolának megfelelő intézményt, azaz alsó színtű oktatást végző iskolát jelöltek ezzel a 
névvel. Az 1840-es években kezdték az akadémiákat főiskolának nevezni. 
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- Az európai egyetemi képzés indulásáról már beszéltünk. A XII. sz. végéig kialakult már az 
általános egyetemi struktúra (bölcsészeti, teológiai, jogi és orvosi kar), amely évszázadokon 
keresztül megmaradt. Úgy tűnik, hazánkban az egyetemi oktatás mintegy 180 évvel a 
honfoglalás után indult el. Egyes adatok szerint Szent István az olasz Monte Cassino-i 
Főiskola mintájára Esztergomban és Veszprémben is alapított már iskolát az 1000-es évek 
elején. Felteszik, hogy ezekből lettek később az Academia Capitularisok, a káptalani 
(fő)iskolák. Ezt megelőzően csak külföldi szerzetesek, valamint papok vagy külföldön tanult 
magyarok rendelkeztek egyetemi szintű ismeretekkel. Ugyanis az tény, hogy már ebben az 
időszakban is mentek magyar fiatalok külföldre tanulni. Először a Veszprémi Egyetemen 
(1172 után, lehetséges, hogy még a Szent István alapította iskola folyományaként kialakult 
Káptalani Iskola továbbfejlesztésével), majd a Pécsi Egyetemen (1367), a Óbudai Egyetemen 
(1389), Pozsonyban az Academia Istropolitanan (1465), a Sárospataki Református Főiskolán 
(1524), Gyulafehérvárott az Unitárius Főiskolán (1560), a Nagyenyedi Főiskolán (1662) vagy 
a kolozsmonostori jezsuita Egyetemen (1582), a református Collegium Academicumban 
(1622), a Nagyszombati Egyetemen (1635), a Királyi Akadémiákon, az Egri Akadémián 
(1740) - mely 1769-ben Physicusi Iskolával bővült, de itt az oktatás 1774-ben megszűnt - és a 
Mária Terézia alapította Kolozsmonostori Egyetemen (1774) volt felsőfokú képzés 
hazánkban. Az 1700-as évek második felében létesített Királyi Akadémiák részben az 
egyetemi előképzést szolgálták, részben azok számára, akik nem jutottak egyetemre, lehetővé 
tették a felsőfokú végzettség megszerzését. Ezek Győrben, Nagyváradon, Nagyszombatban, 
Kassán és Zágrábban működtek. A Győri Akadémiát később Pécsre helyezték. 
 
A Nagyszombati Egyetemmel, a jelentőségére való tekintettel, bővebben is foglalkozunk. 
1635-ben indult el az oktatás az egyetem két karán. A Bölcsészeti Fakultás, az artes és a 
scientiae (a szabad művészet és a filozófia), az egyetemi tanulmányokba való bevezetést 
jelentette és kezdetben nem volt teljes rangú kar, hanem csupán előkészítő tagozat. 
Alapképzettség (gimnázium) nélkül nem lehetett a Bölcsészeti Karra bekerülni. Bölcsészeti 
végzettség nélkül pedig nem lehetett a Teológiai, a Jogi vagy az Orvosi Kart elvégezni. A 
Bölcsészeti Fakultáson logikát, physicat, metaphysicat, matematikát, etikát és földrajzot stb. 
tanultak a hallgatók. Logikából, valamint physicaból kellett kinyomtatott írást készíteni és 
megvédeni (a mai államvizsga őse) a tanulmányok befejezése végén. Mindegyik karon két 
fokozatot lehetet szerezni: a baccalaureatust (a prima laureat) és a magisterséget/doctoratust 
(a suprema laureat). 
1770-ben kezdték a physicusokat, a chirurgusokat, a gyógyszerészeket és a bábákat képezni. 
1777-ben létrehozták az első Mezőgazdasági Tanszéket. 1782-ben létesült a műszaki 
ismereteket oktató Institutum. 1783-ban megindult az állatjárványtani ismeretek oktatása az 
Orvosi Fakultáson. Az Állatjárványtani Tanszéket 1787-ben szervezték meg már a Pesti 
Tudományegyetemen. 1790-ben megteremtették az állategészségügyi ismeretek gyakorlati 
oktatásának feltételeit biztosító Állatgyógyintézetet ugyancsak az egyetem keretében. 1850-
ben vált a Bölcsészeti tagozat teljes jogú Bölcsészeti Karrá és ekkor vált el az egyetemtől és 
lett önálló az Állatjárványtani Tanszék és az Állatgyógyintézet Pesti Császári és Királyi 
Állatgyógyintézet néven. Az egyetemen kapott diplomát Európában mindenütt elfogadták. 
 
További egyetemeink: 1857-ben kezdte meg működését a Királyi József Műegyetem. 1872-
ben Kolozsvárott megalapították a Tudományegyetemet, melyen megszervezték Európa 
második Természettudományi Karát, 1912-ben a Pozsonyi, majd 1914-ben a Debreceni és 
1940-ben a Szegedi Tudományegyetemet is létrehozták. Az 1930-as években megindult a 
különböző oktatási intézmények racionalizálása is. 
1945-ben új szakegyetemeket (agrár, vegyipari, nehézipari, stb.) alakítottak ki, de ez a 
folyamat akkor nem állt le, hanem a későbbiekben is folytatódott. 1948-ban a Bölcsészeti 
Karok megosztásával megalakultak a Természettudományi Karok. 1949-ben a Teológiai 
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Karokat kizárták az egyetemi struktúrából, és önálló oktatási intézményekként működtek 
tovább, csakúgy mint az Orvosi Fakultások 1951-től. Az 1990-es években megindult az 
önálló egyetemek összeszervezése és a „klasszikushoz” hasonló struktúrák kialakítása. Az 
egyetemek visszakapták a korábban elvett autonómiát és a szak-, valamint a továbbképzés 
jogát is. 
 
- Pedagógusokat hazánkban a szerzetesi iskolák létrejöttétől kezdve képeztek, mert a 
kitanított fiatal szerzetesek és papok közül kerültek ki azok, akik később a különböző 
iskolákban tanítottak. A Pannonhalmi Apátság keretei között bölcsészképzés is folyt. Az 
1770-es években kezdték el a normaiskolák tanítóképző tagozatán az „új” pedagógusok 
kiképzését. Az első tanítóképző intézményt 1819-ben Pyrker János László püspök alapította 
Szepeskáptalanban. Ezt követte a második 1828-ban Egerben. 1842 őszén több királyi 
tanítóképző intézet is megnyílt. Az 1840-es és 50-es években mesterképzőnek is nevezték a 
tanítóképző intézetet. 1850-es évek őszétől felekezeti tanítóképzők is bekapcsolódtak a 
munkába (pl.: Pannonhalmán, stb.) 1857-ben nyílt meg az első tanítónőképző. Ezek után 
sorozatos fejlesztések történtek. Az 1800-as évek utolsó 20 évében már a selyemhernyó 
tenyésztést, a szőlőművelést és a méhészetet is oktatták a tanítóképzőkben. 1938-ban a 
lyceumi és az akadémiai tanítóképzés kialakításával megszületett a 6 éves középfokú 
tanítóképzés. Később a képzés időtartama 5 évre csökkent. Ez a rendszer működött 1948-ig. 
1949-ben a tanítóképző neve pedagógiai gimnáziumra változott és 4 éves lett. 1950-től ismét 
tanítóképző intézet a neve 4 éves oktatással. Ez a középfokú oktatási forma 1959-ben 
megszűnt. 
1959. szeptemberében létrehozták a 3 éves felsőfokú tanítóképző intézeteket. 1974-ben 
döntötték el, hogy ezeket az intézeteket tanítóképző főiskolákká kell átszervezni. 1980-ban 
kezdeményezték az oktatási idő négy évre emelését. 
Az általános iskolai oktatás bevezetése megkívánta az alsó tagozatban oktató tanítók és a 
felső tagozatban tanító tanárok képzését. Ennek megfelelően 1947-ben megszervezték a 
nevelőképző főiskolát. 1949-ben megszülettek az új 3 éves pedagógiai főiskolák a tanárképzés 
céljából, a tanítóképzés pedig megszűnt. 1950-ben két évre csökkent az oktatási idő, amit 
1954-ben ismét 3 évre emeltek. A főiskolákon két, esetenként 3 szakos tanárokat képeztek. 
1959-ben az intézmények neve tanárképző főiskola lett, melyeken a képzés tartamát 4 évre 
emelték. 
 
- Hazánkban az első kisdedóvó képző 1837-ben nyílt meg Tolnán férfiak számára. 1843-ban a 
kisdedóvók természetismeretet is tanultak. 1858-tól már nőket is képeztek. 1874-től a 
tanfolyam 2 éves lett, és csak nőket képeztek ki óvónőknek. Tanulniuk kellett egészségtant, 
testtant és természetrajzot is. 1918-tól egészségügyi, anya-, csecsemő- és gyermekvédelmi 
ismereteket is el kellett sajátítaniuk. 1926-tól a képzés 4 évfolyamos lett. A képzés során, 2 
hónapon keresztül egészségügyi gyakorlatot kellett végezni. Az oktatott tárgyak között a 
természetismeret megtalálható volt. Ez a középfokú oktatási forma egészen 1950. júniusáig 
élt. Akkor megalakultak az új, de csak 3 éves óvónőképzők. 1959-ben a középfokú 
óvónőképzés megszűnt, hogy majd 1972-ben, mint óvónői szakközépiskola újrainduljon ez a 
képzésforma, a főiskolai képzés mellett. A felsőfokú óvónőképzés 1959 óta folyik az 
óvónőképző intézetekben. 
 
Mivel hatását tekintve nagyon lényeges, megemlítjük, hogy évszázadokon keresztül a 
gimnáziumi vagy kollégiumi végzettséget szerzett személyek egy része külföldön tanult több 
évig tovább és szerzett diplomát, valamint az akadémiai, főiskolai, egyetemi diplomát 
kapottak nem kis százaléka ugyancsak hosszabb vagy rövidebb ideig külföldi, neves 
tanintézményekben folytatta a tanulmányait és szerzett fokozatot. Ezek a világlátott, 
nyelveket beszélő, önálló megfigyelések végzésére alkalmas szakemberek később hazajöttek, 
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és itthon oktattak, dolgoztak legtöbbször azokban a tanintézményekben, ahol az alapokat ők 
is elsajátították. Ezért nem meglepő, hogy szakembereink tudása nemzetközi 
összehasonlításban is kiállta a próbát, és közülük nem egyet megilletett a professzori titulus. 
Csak példaként említünk egy-két nevet: Pápai Páriz Ferenc, Apáczai Csere János, Kaposi 
Sámuel, Weszprémi István, Mitterpacher Lajos, de a sort könnyű lenne folytatni.  
További lényeges tény, hogy az említett szakemberek, továbbá Piller Mátyás és mások is 
fontos szerepet játszottak a középfokú természetrajz oktatásában is, mert tankönyveket írtak a 
középszintű oktató intézmények számára is. Ugyanez elmondható az egészségüggyel-
közegészségüggyel kapcsolatosan is, mert Fodor József, Johan Béla, Rudnai Ottó, Szita 
József, Lengyel Anna, Ormay László, Novotny Tibor, stb. sem átallottak középfokú 
tankönyveket írni és/vagy személyesen résztvenni középszintű képzésben. Néhány tankönyv 
címlapját a Függelékben mutatjuk be. 
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2. A TERMÉSZETTUDOMÁNYOS–
MIKROBIOLÓGIAI ISMERETEKET OKTATÓ 
MAGYAR EGYETEMEK / KOLLÉGIUMOK / 

AKADÉMIÁK / FŐISKOLÁK ÉS EGYÉB 
INTÉZMÉNYEK FELSOROLÁSA 

 
A mikrobiológia oktatása és kutatása, hasonlóan minden más tudományághoz, különböző 
időpontokban, eltérő helyeken, valamint szinteken kezdődött el és folyt. Ezért először 
áttekintjük azoknak a hazai tanintézményeknek a rövid történetét, amelyekben 
természettudományos-mikrobiológiai ismeretek oktatására sor került. Azt követően 
megpróbáljuk az egyes oktatóhelyek vezetőinek nevét és az oktatási tevékenységükkel 
kapcsolatos fontosabb eredményeket időrendi sorrendben felsorolni. (A mikrobiológiai 
kutatás történetét nem itt, hanem a második könyvünkben vesszük sorra hasonló elvek 
szerint. Ott az oktatási intézmények mellett, természetesen, az egyes mikrobiológiai témát 
(témát is) kutató intézeteket és munkahelyeket, ill. az ilyen területen gyártást, szolgáltatást, 
ellenőrzést végző intézményeket, az ott dolgozó vezetők nevét és címszavakban az általuk és 
munkatársaik által végzett kutatásokat, valamint az eredményeiket vesszük majd sorba.) Az 
oktatás és a kutatás sok esetben azonos intézményekben folyt/folyik, amiből az is következik, 
hogy bizonyos átfedések elkerülhetetlenül elő fognak fordulni a két könyvben. 
 
- Pannonhalmán már I. Géza fejedelemsége alatt 996-ban letelepedtek a bencések, és 
megalapították az iskolájukat. Szent Gellért, miután Szent István 1030-ban csanádi 
püspökké nevezte ki, az új káptalan megszervezéséhez Bakonybélből és Pannonhalmáról kért 
segítséget. Kezdetben írást, olvasást, liturgiát és valamennyi számtant, csillagászatot, továbbá 
gazdálkodást oktattak. Már ekkor volt, mintegy 80 kötetes könyvtáruk. A tatár-dúlás hatásaira 
vonatkozóan nem találtunk adatokat. A török invázió miatt minden szempontból nagy 
visszaesés következett be. 1639-ben indult meg újra az élet. 1680-ban már bölcsészetet 
tanítottak, előbb Tihanyban, majd Bakonybélben és végül ismét Tihanyban. Az oktatás 1770-
ben Pannonhalmára került. Ekkor már fizikai eszközöket is beszereztek a fizika és a 
matematika oktatásával párhuzamosan. A rendtagok különböző iskolákban oktattak. Mária 
Terézia és II. József tevékenysége hátrányos volt az apátságra nézve. 1786-ban megszűnt a 
bencés élet Magyarországon. 1802-től működnek újra a bencések, és azóta tanítanak 
rendszeresen középiskolákban. Gimnáziumot működtettek: Győrben, Sopronban, Pápán, 
Nagyszombatban, Esztergomban, Pozsonyban, Komáromban, Kőszegen, Pannonhalmán, 
Budapesten és Csepelen. A tanítást 1806 óta az állami tanterv szerint végezték. 1816-tól a 
győri és a pozsonyi Királyi Akadémiák bölcsészeti karán is oktattak 1850-ig, amikor a 
bölcsészeti karok beolvadtak a gimnáziumokba. Természettudományos ismereteket az 1800-
as években kezdték el tanítani. 1866-ban Tanárképző Főiskolát szerveztek Pannonhalmán, 
melyet az állam is elismert. 1945-ben ők is megszervezték az általános iskolát és világi 
tanárokat is befogadtak az iskoláikba. 1948-ban minden iskolájukat államosították. Az 1950-
es állam és katolikus egyház közötti megegyezés értelmében két helyen, a pannonhalmi és a 
győri gimnáziumukban újrakezdhették az oktató-nevelő munkát. Rábai László atya, aki 
jelenleg Pannonhalmán oktat, személyes közlése szerint 1820-ban került az apátság birtokába 
az első mikroszkóp. 
 
- Veszprémben Szent István alapított szerzetesi iskolát, mely a későbbiekben, mint Káptalani 
Iskola működött. Valószínű, ezt fejleszthette tovább III. Béla király 1172 és 1196 között a 
Studium Generale-vá, ahol IV. Ince pápa levele alapján jogot, hét szabad művészetet és 
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teológiát, híres olasz egyetemeken végzett, orvosi tudományokhoz is értő papok oktattak. A 
székesegyház és az egyetem 1275-ben gyújtogatás áldozata lett. (Egyes adatok szerint Csák 
Péter döntötte porba, más adatok szerint később és végérvényesen a keresztes hadaknak is 
szerepe volt a lerombolásában.). Kopácsy József 1842-ben Veszprémben hozott létre 
Tanítóképző Iskolát. A második egyetemet Veszprémben 1949-ben alapították. Akkor 
költözött oda a Budapesti Műszaki Egyetem Nehézvegyipari Kara. 1951-ben Veszprémi 
Vegyipari Egyetem lett a neve. 1971-ben elkezdték az agrárkémikusok képzését. 1989-ben 
megalapították a tanárképző kart, amely 1990-től működik. 1991-ben létrejött a Közép-
Dunántúli Egyetemek Szövetsége, melynek tagja a Pannon Agrártudományi Egyetem 
Georgikon Mezőgazdaságtudományi Kar, a Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola és a 
Veszprémi Egyetem. 2000 óta a keszthelyi Georgikon a Veszprémi Egyetem Georgikon 
Mezőgazdaságtudományi Kara. 2002-ben az egyetemen megalapították az első hazai 
Limnológiai Tanszéket. 
 
- Esztergomba is Szent István telepítette a bencéseket iskolát alapítva. Ez később mint 
Académia Capitularis működött, és benne physicusi ismereteket is oktattak. Az artium in 
medicinis tanára egy János nevű honti főesperes volt 1325-ben.  A papok egyike Károly 
Róbert udvarában tevékenykedett, mint orvos. A XIV. században az iskola megszűnt. Az 
1842-ben Kopácsy József által megalapított népiskolai tanítóképző elindulásáig magasabb 
szintű tanintézmény működéséről nem tudunk. Ez az intézmény 1849-ben megszűnt, de 1856-
ban újraindult. 1856 és 1896 között már hároméves, majd 1896 után négyéves és 1923-tól 
pedig öt éves volt a képzési idő. Az intézet 1948-ban az államosítást követően Állami Tanító- 
és Tanítónőképző néven működött tovább. 1956-ban a neve Balassi Bálint Állami Tanító- és 
Tanítónőképző lett, és az oktatási időt négy évre emelték. 1958-ban Felsőfokú Intézetté 
minősítették 3 éves oktatási idővel. 1972-ben Tanítóképző Főiskola lett. 1987-ben megindult 
a négy éves tanító-művelődésszervező szakon az oktatás. 1989-ben Vitéz János Tanítóképző 
Főiskola lett a neve. 1993-tól Vitéz János Római Katolikus Tanítóképző Főiskolának hívják. 
2008. január 1. óta a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Vitéz János Karaként oktat. 
 
- Pécsett Nagy Lajos király alapította meg V. Orbán pápa engedélye alapján a Studium 
Generale Quinqueecclensiense-t, mely két-, de lehet, hogy három-karú egyetem volt 1367. 
szeptember 1-től. Teológiai kar létesítésére a pápa nem adott engedélyt. Joggal feltételezhető, 
hogy orvosi tárgyakat is oktattak.  Emellett szólhat az, hogy a pécsi Ispotály egyik Gergely 
nevű vezetője is állítólag ott tanult. Bölcsészetet és polgári, valamint kánonjogot tanítottak. 
Megszűnésének időpontja (1543?) és oka nem ismert. 1785-ben bölcsészeti karral is 
rendelkező Királyi Akadémia került Pécsre. 1833-ban Szepesy Ignác püspök létrehozta a 
pécsi Akadémiát, amelyen bölcsészeti kar is helyet kapott. Pécs második egyetemének 
története 1923. október 14-én kezdődött el.  
A Pozsonyi Magyar Királyi Erzsébet Tudományegyetem három kara, 4 éves budapesti 
átmeneti időszak után Pécsett lelt otthonra. A negyediket, az Evangélikus Hittudományi Kart, 
viszont Sopronba helyezték, és ott 1923. november 11-én kezdtek el oktatni. 
 
1938-ban létrehozták a Stomatológiai Intézetet. 1940-ben a Bölcsésztudományi Kar Szegedre 
és Kolozsvárra költözött, és ettől kezdve ilyen kar 1992-ig nem működött. 1947-ben elvették 
az „Erzsébet” nevet az egyetemtől. 1950. augusztus 30-án a Kormány a Hittudományi Kart is 
leválasztotta. A jogászok képzése az Állam- és Jogtudományi Egyetemen megszakítás nélkül 
folyt. 
1948-ban megalapították az általános iskolai tanárok oktatását végző Pécsi Pedagógiai 
Főiskolát, és ekkor kezdték el a természettudományos tárgyak oktatását is. A intézmény 
1962-ben felvette a Pécsi Tanárképző Főiskola nevet. 1970-ben létrehozták a Polláck Mihály 
Műszaki Főiskolát a budapesti Épületgépészeti Főiskolából és a pécsi Felsőfokú Vegyipari 
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Gépészeti Technikumból. Ugyanebben az évben indult el a közgazdászképzés is a Marx 
Károly Közgazdaságtudományi Egyetem kihelyezett karán. 
 

 
Nagy I. Lajos Vitéz János Balassi Bálint 

 
1975-ben a Jogi és a Közgazdaságtudományi Kar egyesült, majd 1982-ben létrejött a Janus 
Pannonius Tudományegyetem. Közben a Pedagógiai Főiskolából Tanárképző Főiskola lett, 
amely mint Tanárképző Kar integrálódott a Tudományegyetembe. 1992-ben fejlesztések után 
létrehozták a Bölcsésztudományi Kart és a Természettudományi Kart. 1995-ben a Polláck 
Mihály Műszaki Főiskola, majd 1996-ban a Művészeti Főiskola is csatlakozott a Janus 
Pannonius Tudományegyetemhez. 
 

   
Janus Pannonius Ferenc József Erzsébet királyné Marx Károly 

 
1951. január 31-én az Orvosi Kar Pécsi Orvostudományi Egyetem (POTE) néven önállóvá 
vált 1951. február 1-1999. december 31. között. 1973-tól elindult a fogorvosképzés. 1989-ben 
megalapították a Pécsi Egészségügyi Főiskolát, amelynek kihelyezett tagozatai is indultak. 
1993. szeptemberétől, fejlesztések után, beindult a diplomás ápoló képzés. 1995-től a 
Egészségügyi Főiskola a POTE második, Egészségügyi Főiskolai Karaként működik. 
2000. január 1-től újra a klasszikus egyetemi rendszert állították vissza Pécsi 
Tudományegyetem néven, melyet a Janus Pannonius Tudományegyetem, a kétkarú POTE és 
a Szekszárdi Illyés Gyula Tanárképző Főiskola összevonásával hoztak létre. Jelenleg 10 kara 
van az egyetemnek: Általános Orvostudományi; Egészségügyi Főiskolai; 
Természettudományi; Polláck Mihály Műszaki; Felnőttképzési és Emberi Erőforrás 
Fejlesztési; Állam- és Jogtudományi; Bölcsészettudományi; Illyés Gyula Főiskolai, 
Közgazdaságtudományi és Művészeti Kar. Az Általános Orvostudományi Karon jelenleg az 
orvosok és a fogorvosok mellett gyógyszerészeket is képeznek 2000-től. 
Az Egészségügyi Főiskolai Karon is bővült az oktatási paletta. Jelenleg már 
egészségtanárokat, egyetemi szintű ápolókat és védőnőket képeznek, továbbá akkreditált 
iskolai rendszerű felsőfokú szakképzés is folyik. 2005-ben Egészségtudományi Doktori 
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Iskola indult Pécsett, és ennek eredményeképpen 2006-ban a Főiskolai Kar 
Egészségtudományi Karrá alakult át. 
 
Pécsett már régóta képeznek egészségügyi szakdolgozókat (bába, ápolónő, asszisztensnő, 
stb.). A bábaképzés a Szülészeti Klinika keretei között is folyt. Az ápoló és az 
asszisztensképzés az egyetemtől függetlenül történik, de az egyetem és a KÖJÁL 
szakemberei részt vesznek az oktatásban. Jelenleg akkreditált magániskolában is képeznek 
egészségügyi szakdolgozókat. 
 
- Kassa ősidők óta lakott hely. 1347-től szabad királyi város, melynek Nagy Lajos 1369-ben 
pecsétet adott és ahol 1374-ben országgyűlést is tartott. Bocskai István fejedelem, aki sokat 
tartózkodott a városban, 1606-ban ott halt meg és ott is temették el. I. Rákóczi Györgyöt ott 
kiáltották ki Magyarország fejedelmévé. 1657-ben a jezsuiták főiskolát és nyomdát 
alapítottak. 1596 és 1700 között az egri püspök székhelye volt. 1703-ban Rákóczi Ferencnek 
hódoltak a lakosok. 1788-ban itt is megjelent magyar nyelvű folyóirat, a Magyar Museum. 
1802-től önálló püspöki székhely. 1906-ban Rákóczi hamvait itt helyezték el a dóm 
kriptájába. A városban katolikus Hittudományi Főiskola, Tanítónőképző, egyházi és állami 
fiú, valamint leány és szlovák nyelvű közös gimnáziumok, Kereskedelmi Főiskola, Magyar 
Királyi Vetőmagvizsgáló Állomás, Magyar Királyi Vegykísérleti Állomás és Magyar Királyi 
Bábaképző Intézet is működött. 
 
- Óbudán Zsigmond király 1389-ben hozta létre az Óbudai Egyetemet/Sunda Academia 
(Sigismundea), mely négy-karú volt, és amelyen physicusképzés is folyt. Clostein/Colstein 
Simon oktatta a physicusi ismereteket. Arra nézve nem ismerünk adatot, hogy az egyetem 
mikor szűnt meg. (Ábel Jenő szerint lehetséges, hogy 1396 és 1410 között nem működött. 
Szögi László szerint az Óbudai Egyetemet 1410-ben újraalapították.) Az tény, hogy a tanári 
kar tagjai ott voltak a konstanzi-zsinaton 1414-ben. Lehetséges, hogy ez az egyetem 1444-ben 
szűnt meg. Egyes adatok szerint Mátyás király is alapított egy egyetemet 1465?-ben Budán. 
Nagyszabású tervei voltak, de azok sajnos nem realizálódtak. Mátyás egyeteme 1481-ben 
vagy 1493-ban szűnt meg. A következő Budai Egyetem története 1777-ben indult a Királyi 
Palotában, amikor a Nagyszombati Egyetemet oda költöztették. Itt történt ennek az 
Egyetemnek az ünnepélyes „újraalapítása” 1780-ban. 1784-ben az intézményt Pestre 
helyezték (lásd később). 
 
Budán 1826-ban Brunszvik Teréz hozta létre az első kisdedóvót. 
 
- Sárospatakon és környékén, már az 1300-as években voltak szerzetesi zárdák. A 
Református Kollégium ősét 1524-ben Perényi/Prinyi Péter alapította a Ferencesek 
Zárdájában. A triviális iskolát Perényi Gábor alakította Református Kollégiummá 1550-ben. 
Utána Ruszkai Dobó Ferenc, I. Rákóczi György és Lorántfy Zsuzsanna fejlesztette az 
iskolát. Az iskola neve volt: Schola Illustris, Schola Provincialis, Gymnasium, Collegium, 
Academia és Universitas. Már az 1630-as években oktattak természettant. 1671-ben a 
katolizált Báthori Zsófia / II. Rákóczi Györgyné elűzte a kollégium tagjait, akiknek egy 
része Kassára, a másik része Debrecenbe menekült. 1672-ben Debrecenből Gyulafehérvárra 
kerültek, ahonnan 1718-ban részben Marosvásárhelyre mentek, részben visszatértek 
Sárospatakra. Báthori Zsófia halála után 1682-ben Patakon újra indult az oktatás, és 1703-tól 
1952-ig folyamatosan oktattak alsó, közép és felső szinten teológiát, filozófiát és 
természettudományos, közöttük mezőgazdasági ismereteket is. 
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Zsigmond király Mátyás király Perényi Péter 

 
Rendelkeztek nyomdával is. Kísérleti fizikát 1709-ben Simándi István kezdett oktatni és 
Belgiumból fizikai és mennyiségtani eszközöket is ő hozott. Természetjogot és népjogot is ő 
tanított először. 1793-ban Jogtörténeti Tanszéket hoztak létre, amelyet 1923-ban 
megszüntettek. 1796-tól egészségtant is oktattak és majdnem minden tárgyat magyarul adtak 
elő. Részt vettek a nyelvújítási mozgalomban. 1929-ben átvették az államtól a Tanítóképző 
Intézetet. 1952-ben a Kollégiumot megszüntették. 1991. szeptemberétől újra megkezdték a 
teológiaoktatást a Református Teológiai Akadémián. 
 
- Marosvásárhelyen 1444 óta volt a ferenceseknek iskolája. 1556-ban a reformáció hívei 
elűzték őket és a helyükön 1557-ben megalapították az Evangélikus-Református Iskolát, a 
Schola Particulat Izabella királyné engedélye alapján.. A tanintézetet Basta hadai feldúlták, 
majd 1601-ben az új, mai helyére költözött. 1718-ban Kollégiumi rangot kapott, miután a 
Gyulafehérvárról távozó sárospataki tanárok és diákok egy csoportját befogadták. 1802-ben 
nyomdájuk lett. 1948-ban államosították az iskolát és megszűnt a kollégiumi státusza is. 
1956-ban az iskola felvette Bolyai Farkas nevét. 1960-ban magyar-román nyelvű iskolává 
alakították át. 1994-ben újraindult a református kollégiumi osztály. 2000-től önállósodik a 
Református Kollégium, melyben ma már van elemi és általános iskolai tagozat, és 2005 óta 
ismét magyar tannyelvű intézménnyé vált. 
A II. világháború után a Kolozsvári Tudományegyetem Orvosi és Gyógyszerészi Kara a 
városba költözött és azóta is ott működik. 
 
- Pozsony mellett 907. július 4-én vívott győztes csatával zárult le a honfoglalás. Itt létesült az 
első várispánság. A város vármegyei és káptalani székhely volt. Mátyás király pápai 
engedéllyel hagyta jóvá a négy-karú Academia Istropolitana alapítását 1467. július 20-án, 
melyet Vitéz János szervezett meg a saját költségén. Itt physicusi ismereteket tanított Péter 
mester, valamint Thüringe János és széptudományokat András mester. Az intézmény 1488 
és 1492 között szűnt meg. Pozsony 1526-tól az ország fővárosa lett, ahol koronázásokat és 
országgyűléseket tartottak. Az 1670-es években itt működött a protestánsok elnyomását 
szolgáló ún. „pozsonyi vértörvényszék”. 1780-ban itt jelent meg a „Magyar Hirmondó” című 
újság, majd 1783-tól itt működött az egyik Királyi Jogakadémiánk. 1848. áprilisában itt 
alakult meg az első felelős magyar minisztérium. 1882 és 1919 között Evangélikus Teológiai 
Akadémia is működött a városban. A második négy-karú egyetemet Ferenc József császár és 
király alapította meg Magyar Királyi (Erzsébet) Tudományegyetem néven 1912. július 4-én, 
melyen az oktatás a Jogi Karon és az Orvosi Karon indult, az utóbbin három professzor 
kinevezésével. 1918-ban a Bölcsésztudományi Karon is elkezdtek oktatni és újabb nyolc 
orvosprofesszor kapott katedrát. Mezőgazdasági Kar kialakítását olyan formában tervezték, 
hogy a Mosonmagyaróvári Akadémiát az egyetemhez kívánták csatolni. Az egyetemet a 
trianoni döntést követően, 1919. szeptember 22-én menekítették Budapestre. 
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- Az 1400-as évek végén ferences zárda létesült Pápán, majd 1535-ben színvonalas Teológiai 
Főiskolát is odatelepítettek, amely azonban csak 1560-ig működött. Közben 1531-ben Török 
Bálint támogatásával létrejött a Református Kollégium és tért hódított a reformáció. A 
Kollégium 6 osztályos alap- és középfokú oktatás után 4 éves teológiai képzést biztosított. 
1600 előtt a hittan és az azt segítő tárgyak oktatása állt előtérben. Az 1600-as években 
kezdtek el földrajzot és némi történelmet oktatni és ettől az időszaktól kezdve rendszeressé 
vált, hogy a pápai diákok, elsősorban teológusok, külföldi egyetemeken, Európában folytatták 
tanulmányaikat. 1752 és 1783 között Adásztevelre voltak kénytelenek költözni az 
ellenreformáció eredményeképpen. 1783-tól ismét Pápán oktattak, és ekkor elkezdték a 
matematikát és a természettant is tanítani. Az 1800-as év elejéig egy vagy két professzor adott 
elő. Akkor fejlesztették a teológusképzést előbb 4, majd öt évre és a professzorok száma is 3, 
majd négy lett. 1819-től a gimnáziumi oktatás 9 évre nőtt. 1849-ben 6 gimáziumi, 3 
bölcsészeti vagy lyceális és 3 akadémiai évfolyamon oktattak. 1832-ben a jogi ismeretek 
oktatása is megindult. 1851-ben elvesztették „nyilvánossági jogukat” a nem megfelelő 
oktatási színvonal miatt. Ennek hatásárra erőteljes fejlesztések történtek. 1857-ben ismét 
nyilvános tanintézet lett a Kollégium. 1857 őszén letehették az érettségi vizsgát a közben 8 
osztályossá lett gimnázium végzősei. 1860-tól református főiskolaként működött. 1861-től az 
újraszervezett Intézményben Jogakadémia is oktatott 1884-ig. 1876-ban megnyílt a 
Tanítóképezde, ami 1890-ben csődbe jutott, majd állami támogatással 1894-ben mint 
„nőnövölde NÁTUS” ismét oktatni kezdett. 1874-ben a 6 osztályú középtanodában földrajzot 
és természettant (fizika), a csatlakozó két bölcsészeti évfolyamon természettant, föld- és 
őslénytant, növény- és állattant, embertant és vegytant tanítottak. A múlt században a 
Kollégium alsó-, középső-, felső tagozattal rendelkező, bentlakásos tanintézménnyé nőtte ki 
magát, melyhez az alábbi tagiskolák, ill. intézmények tartoztak: Teológiai Akadémia, 8 
osztályos gimnázium, Kereskedelmi Középiskola (1939-től), Tanítónőképző, Leánylyceum, 
Polgári Leányiskola, Gyakorló Elemi Népiskola, fiú és leány internátus, továbbá könyvtár, 
levéltár, múzeum és nyomda. 1948-ban az államosítással a teológia oktatása mellett csak a 
gimnázium maradt, átmenetileg, az egyházkerület kezében, mert 1952-ben a kerület az 
utóbbit is „felajánlotta” az államnak, melynek neve akkortól állami Petőfi Sándor Gimnázium 
és Szakközépiskola lett. A teológiai oktatás a Pápai Református Teológiai Akadémián 
folytatódott. A református egyház 1991-ben az ősi iskolát újraindította Pápai Református 
Kollégium Gimnáziuma néven a visszakapott épületben. 
 
- Debrecenben az 1500-as évek elején már működött egy városi iskola, mely fokozatosan 
átvette a reformáció szellemiségét. A város új főura 1536-tól a reformációt támogató Enyingi 
Török Bálint lett, aki az iskolát is ilyen irányba formálta. Valószínűleg 1538-tól működött a 
„debreceni schola" protestáns intézményként, melynek költségeit Török Bálint finanszírozta. 
1583-tól chirurgus és borbély céh működött, és később bábacéh is alakult a városban. 
Köleséri Sámuel, aki külföldön tanult, 1672-től lelkész volt a településen, és emellett az 
orvostudomány elemeit is oktatta a Kollégiumban. Később Király István, Huszti Szabó 
István, Kecskeméti György, Herczeg János és mások is hasonló feladatokat láttak el. 
Szentgyörgyi József, aki 1799-től dolgozott Debrecenben, mint városi orvos, állítólag már 
mikroszkóppal is rendelkezett. 1823-ban alakították ki a Természetrajz-kémiai Tanszéket a 
Kollégiumban, melynek vezetője Kerekes Ferenc (1823-1839) lett, aki 1839 után a Mértan-
fizikai Tanszékre ment és elsősorban matematikával foglalkozott. A Kollégium második karát 
a Jogi Kart 1852-ben hozták létre. A Jogi Kar Törvényszéki Orvostan és Közegészségtan 
Tanszékét Török József (1852?-1894?) vezette. A Kollégiumban az első mikroszkópot Gaál 
Botond közlése alapján 1878-ban vették leltárba. 
 
A városi tanács 1868-ban Országos Gazdászati és Erdészeti Tanintézetet alapított, mely 
később Felsőbb Gazdasági Tanintézet néven működött erdészképzés nélkül 1876-ig. 1869-
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ben Verődi Viktor, a Tanintézet Vegytani Tanszékének tanára „magán alapon” Vegykísérleti 
Állomást létesített. 1872-ben Deininger Imre elkezdte a vetőmag vizsgálatokat. 1901-ben az 
Intézmény a Pallagi új telephelyre költözött. 1876-1906 között Magyar Királyi Gazdasági 
Tanintézet néven képezte a hallgatókat. 1906-tól Magyar Királyi Gazdasági (Pallagi) 
Akadémia lett a neve, és 3 éves képzés végén kaptak a hallgatók diplomát. 1942-1945 között 
Magyar Királyi Mezőgazdasági Főiskola (4 éves), 1945-1949 között a Magyar 
Agrártudományi Egyetem Mezőgazdasági Kar Debreceni Osztályaként működött. 1949-ben 
megszűntették. 1953-tól mint Debreceni Mezőgazdasági Akadémia, majd 1962-től mint 
Agrártudományi Főiskola képzett szakembereket. 1970-től a Debreceni Agrártudományi 
Egyetem Mezőgazdaságtudományi Egyetemi Kara és a Szarvasi Felsőfokú Mezőgazdasági 
Technikum, ma Öntözéses és Meliorációs Főiskolai Kar összetartozott 1999. december 31-ig. 
(Az egyetemhez tartozott 1972 és 1986 között a mezőtúri Mezőgazdasági Gépészeti Főiskolai 
Kar, 1986-1999 között a hódmezővásárhelyi Állattenyésztési Főiskolai Kar). Jelenleg is az 
egyetem része 1976-tól a Karcagi Kutató Intézet, 1992-től a Nyíregyházi Kutató Központ és 
az 1972-ben önállóként megalakult Termékfejlesztési Intézet, melynek a neve most Kutatási 
és Fejlesztési Intézet. 2000. január 1-én létrejött az Agrártudományi Centrum egy karral és 
két intézettel. 2002-ben egy újabb kar, az Agrárgazdasági és Vidékfejlesztési Kar létesült. Az 
Agrártudományi Centrum is a Debreceni Egyetem része. A Debreceni Egyetem Agrár és 
Műszaki Tudományok Centruma Mezőgazdaságtudományi Karon 5 intézet és 4 tanszék 
működik. Ezek között található az Élelmiszertudományi, Minőségbiztosítási és 
Mikrobiológiai Intézet, valamint az Agrokémiai és Talajtani tanszék. 
 
Az országgyűlés 1912-ben a XXXVI. törvénycikk alapján rendelte el a Debreceni Magyar 
Királyi Tudományegyetem alapítását. Az Egyetem Szervezeti Szabályzata az alapításakor öt 
kar létesítését mondta ki: Református Hittudományi Kar, Jog- és Államtudományi Kar, 
Orvostudományi Kar, Bölcsészet, Nyelv- és Történelemtudományi Kar, továbbá Mennyiség 
és Természettudományi Kar. Az Egyetemen 1914-ben indult az oktatás három, a Jogi, a 
Teológiai és a Bölcsészeti Karon, mert ezek elődei adva voltak már a Református 
Kollégiumban. Ezt az intézményt jogelődnek tekintve a Debreceni Egyetem az ország 
legrégebben, 450 éve folyamatosan ugyanabban a városban működő felsőoktatási 
intézménye. 
 

 
IV. Károly Tisza István Kossuth Lajos Kölcsei Ferenc 

 
Az új felsőfokú oktatási intézménynek a Református Kollégium falai szűkösnek bizonyultak, 
ezért új épületek építése vált szükségessé. Az egyetemi campus kiépítése a Nagyerdőn 
kezdődött el 1914-ben. 1918-ban megalakult az Orvostudományi Kar. A Debreceni 
Tudományegyetem felavatása 1918. október 23-án történt, IV. Károly jelenlétében.  
Az eredeti elképzelés szerint Orvosi telep, Központi épület, Könyvtár és természettudományi 
intézetek, Botanikus kert az üvegházzal, tanári villalakások és Ifjúsági sporttelep létesítése 
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szerepelt a tervekben. 1914 és 1926 között épült a 21 épületből álló orvoskari telep. Az egyes 
klinikák átadása 1923-ban kezdődött és 1927-ben fejeződött be. Az egyetem neve 1921-től 
Debreceni Magyar Királyi (Tisza István) Tudományegyetem volt. A Természettudományi Kar 
csak lassan épült ki. Az Orvosi Karon Fizikai és Vegytani Intézet, míg a Bölcsészeti Karon 
Növénytani, Állattani, Földrajzi, Ásványtani és Matematikai Tanszékek működtek és ennek 
eredményeképpen a 20-as évek közepétől természettudományos tanárképzés is folyt. Az 
egyetem fejlesztésében kulcsszerepet játszott Klebelsberg Kuno. 1934-ben nyílt meg a 
Stomatologiai Intézet. 1940-ben a Bölcsész-, Nyelv- és Történettudományi Kar működését 
felfüggesztették, mert az oktatók a kolozsvári egyetemre kerültek. Az Orvosi Kar egy része 
1944 őszén elmenekült, de a maradék rész elkezdte az oktatást. A háború után 1949-ben az 
egyetem neve Debreceni Tudományegyetem lett. A Jogi Kar megszűnt, a Teológiai Kart 
leválasztották és Debreceni Református Hittudományi Akadémia néven működött tovább. 
Még ebben az évben kialakították a Természettudományi Kart. 1951-ben az Orvosi Kar 
Debreceni Orvostudományi Egyetem (DOTE) néven önállóvá vált. 1952-ben a maradék 
egyetem neve Kossuth Lajos Tudományegyetem (KLTE) lett. 1954-ben az MTA létrehozta az 
Atommagkutató Intézetet, mely otthont ad a természettudományos kutatásoknak is. 
 

Az elmúlt évtizedek alatt a DOTE-en és a KLTE-en is nagy változások 
következtek be. 1971-ben megkezdte működését Hajdúböszörményben az 
Óvónőképző Főiskola. Ez a kilencvenes évektől Wargha István Pedagógia 
Főiskolaként folytatja oktató munkáját. 1976-ban megalakult a Fogorvosi 
Szak, amely Fogorvostudományi Karrá fejlődött. 1988-ban Egészségügyi 
Főiskola kezdett oktatni Nyíregyházán, melyből az Egészségügyi Kar lett. 
1996-ban elkezdte az oktatást a Népegészségügyi Iskola, mely utóbb 
Népegészségügyi Karrá alakult és még abban az évben a DOTE és a 
KLTE közösen létrehozta a Gyógyszerésztudományi Szakot, mely 
ugyancsak karrá fejlődött. Ezek alkotják az Orvos- és Egészségtudományi 
Centrumot, mely jelenleg 5 Karból, 32 Intézetből és Klinikából, 74 

tanszékből és tanszéki jogállású egységből áll és végzi oktató munkáját.  
Közben az Ybl Miklós Építőipari Műszaki Főiskola is megalakult, csakúgy, mint a Liszt 
Ferenc Zeneművészeti Főiskola Debreceni Konzervatóriuma. 
 

Jelenleg a KLTE-én Biológiai és Ökológiai Intézet, Fizikai Intézet, 
Földtudományi Intézet, Kémiai Intézet és Matematikai Intézet működik. 
Az Intézetekhez 27 tanszék és tanszéki jogállású egység tartozik, és 
ezekben folyik az oktató- és kutatómunka. 
2000. január 1-jén az addig működő intézmények újraegyesítésével 
ismét megalakult a Debreceni Egyetem, melynek részei az Orvos- és 
Egészségtudományi Centrum; az Agrártudományi Centrum és a 
Tudományegyetemi Karok. Ezt követőleg 2000. április 27-én társulási 
szerződést kötött az Egyetem az MTA Atommagkutató Intézettel, majd 
2000. június 20-án a Református Hittudományi Egyetemmel és október 
25-én pedig a Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskolával az 

együttműködésről. 
Ma a Debreceni Egyetem hazánk legtöbb (15) karral rendelkező felsőoktatási intézménye, 
amely több mint 1500 oktatót tudhat magáénak (közülük 26 az MTA rendes vagy levelező 
tagja).  A Debreceni Tisza István Tudományegyetem Belgyógyászati Klinikája keretei között 
szervezte meg Csiky József 1921-ben az első Állami Ápolónőképző Iskolát, melyet 1927-ben 
a Rockefeller Alapítvány támogatásával Ápolónő- és Védőnőképző Iskolává fejlesztettek. 
 

Liszt Ferenc

Wargha István
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1948-ban Debrecenben is elkezdték az általános iskolai tanárok képzését a létrehozott 
Pedagógiai Főiskolán. Az intézmény 1949-ben Egerbe települt. 
 
- Gyulafehérvárott 1557-ben vagy 1560-ban János Zsigmond egy katolikus iskolát unitárius 
iskolává fejlesztett. 1622-ben Bethlen Gábor két vagy három-karú református főiskolát 
Collegium Academicumot/Gymnasium Illustret tervezett, de csak a Teológiai Fakultást jött 
létre. Bethlen a könyvtárát a Kollégiumra hagyta, külföldi oktatókat hívott és anyagilag 
támogatta az iskolát. 1653-ban Apáczai Csere János a Kollégium oktatója lett, melyet 1658-
ban a tatárok leromboltak. Apácai az oktatás modernizálása céljából egy tanulmányt jutatott 
el Barcsai Ákos fejedelemnek. Ebben már a természettudományok oktatása is szerepelt. 
Apafi 1672-ben a helyreállított épületbe fogadta be a sárospataki menekülteket. 1716-ban a 
császár elvette az épületet és kaszárnyává alakította. A sárospatakiak vissza Sárospatakra, ill. 
Marosvásárhelyre távoztak. 
 
- Székelyudvarhelyen a Római Katolikus Gimnáziumot 1593-ban Vásárhelyi Gergely 
jezsuita szerzetes alapította a reformáció ellensúlyozására. A mai Tamási Áron Gimnázium a 
romániai magyar közművelődés egyik legjelentősebb nevelési-oktatási intézménye. 
A nagyszebeni és a kolozsvári Református Kollégium mellett Erdély legnagyobb hírnevű 
protestáns oktatóközpontját 1670-ben Bethlen János alapította és finanszírozta. A ma is álló 
épületet a korábbi faépület helyén, 1772-ben építették fel. Mivel az építkezésre szánt pénz 
kevés volt, Kis Gergely professzor pénzgyűjtést végzett Udvarhelyszékben, Erdővidéken és 
Háromszéken. A régi kollégiumokra jellemző hangulatot az árkádos, belső, négyszögletű 
udvar őrzi, középen Backamadarasi Kis Gergely emlékoszlopával. Könyvtára gazdag. 
Románia egyik legmagasabb minőségi szintet nyújtó oktatási intézménye. 
A volt Állami Főreáliskola 1891-ben épült fel a Csonkavár romjai között. Ebben az épületben 
jelenleg az Eötvös József nevét viselő Mezőgazdasági Szakközépiskola működik. 
 

  

Izabella királyné János Zsigmond Báthori Kristóf Bethlen Gábor 

   
Barcsai Ákos Apafi Mihály Báthory Gábor Apáczai Cs. János 
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A Benedek Elek Tanítóképzőt 1910 és 1912 között építették. Ma a Haáz Rezső Múzeum 
Tudományos Könyvtára működik benne. 
 

 - A Gyulafehérvári Collegium 1658. évi lerombolása után Apafi 
Mihály már Nagyenyeden építette fel az új Akadémiát, 1662-ben 
ideiglenes jelleggel, de az Intézményt az 1682. évi zsinat véglegesítette. 
Az Akadémiában 9 osztályos elemi tagozata és 6 osztályú gimnáziuma 
volt. 1704-ben Tiege ezredes lerombolta a települést és a Kollégiumot. 
1707-ben a labancok ismét feldúltak mindent. Itt működött 1680 és 1716 
között a nagy tudású orvosdoktor és polihisztor Pápai Páriz Ferenc, aki 
a kor ismeretei alapján megírta a „Pax corporis” c. orvosi könyvét, és 
akinek szerepe volt a Kollégium újjáépítésében, amit I. György angol 
király is támogatott. 
 
Itt oktatott Tőke István is, aki 1736-ban leydeni források alapján 

megírta az első hazai természettörténeti tankönyvet. Rajta kívül számos neves szakember 
oktatott még az Intézményben. 1792-ben nyílt meg először a jogi tanfolyam a Bethlen Gábor 
Kollégiumban, amit 1837-ben az állam leállított. 1849-ben elpusztult a Kollégium, a 
könyvtára és a tanszereinek a nagy része. 1850-ben újraindult az oktatás. 1858-ban a 
Kolozsvári Tanítóképzőt Nagyenyedre helyezték. 1920-ban a kollégium birtokai nagy része 
állami kézbe került, de ha nehéz körülmények között is, az oktatás folyt. 1950-től 1957-ig a 
tanítóképző nem működött. Attól kezdve Óvónőképzővel kiegészülve újraindult. 1993-ban 
kapta vissza a Bethlen Gábor Kollégium nevet. 1999-ben beindult a Babes-Bolyai 
Tudományegyetemhez tartozó Tanítóképző Főiskola. 
 
- Kolozsvárott 1545 előtt már működött szász iskola. 1565-ben a Diéta úgy döntött, hogy a 
városban egy felsőoktatási intézményt kell létesíteni. 1575-ben Kolozsmonostoron a 
Báthoryak által Erdélybe (Monostorban és Gyulafehérvárra) telepített jezsuiták a Báthory 
Kristóf által alapított iskolájukat 1581-ben nyitották meg, mely iskolát XIII. Gergely pápa 
egyetemi rangra emelte 1582. február 9-én. Az Akadémiának ekkor két kara (teológiai és 
filozófiai) volt és alap-, valamint felsőfokú képzést biztosított. 1603. június 9-én a 
protestánsok lerombolták az Akadémiát és elűzték a jezsuitákat. 
A Jezsuita Akadémián 1693. november 17-én indult újra az oktatás, melynek során teológiát, 
természettudományt és matematikát tanítottak a szerzetesek 1773. október 18-ig vagy 26-ig 
nagyon színvonalasan. 1753-ban Mária Terézia elismerte az Universitast, ahol 1773-tól a 
piaristák kezdtek el oktatni. Az egyetemen Teológiai, Bölcsészeti, Jogi és majd Orvosi Kar 
(1775) létesült, de a Hittudományi Kar 1775. január 26. és 1784. augusztus 28. között 

szünetelt, majd 1786-ban megszűnt. 1775-ben megkezdték a bábák 
oktatását is. Az Egyetemet 1784-ben II. József Lyceummá fokozta 
le, melyből kivált a felsőszintű Jogi Akadémia, mely 
Nagyszebenbe került és az „Orvosi Kar”, amely helyben maradt. A 
„kalapos király” 1787-ben létesített Állatjárványtani Tanszéket a 
leendő sebészek állategészségügyi ismereteinek kialakítása 
céljából, amely intézet egészen 1880-ig oktatott. Akkor e tárgy 
oktatását az új egyetem Közegészségtani Tanszéke vette át. 1817-
től, az akkor már 5 tanszékkel rendelkező „Orvosi Kart” Orvos-
sebészi Tanintézetnek nevezték el. 1842-ben a szászok, 1859-ben 
Mikó Imre „Erdélyi Múzeum Egyesület” néven és 1861-ben a 
románok is megalapították tudományos egyesületüket. Ezek tagjai 
fontos tudományos munkát is végeztek. 

I. György  
angol király 

Mikó Imre
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Ezen kívül Mikó sokat tett annak érdekében is, hogy újra legyen egyeteme Kolozsvárnak. 
Fáradozása nem volt hiábavaló, mert 1872-ben megalapították a négy-karú Magyar Királyi 
(Ferenc József 1881-től) Tudományegyetemet (Jog- és Államtudományi; Orvostudományi; 
Bölcsészet-, Nyelv- és Történettudományi; Matematika-Természettudományi Karokkal), 
melyen a gyógyszerészek képzése is elindult. Az önálló Természettudományi Kar a második 
volt Európában. 1895-ben és 1896-ban a Teológiai Kart is megszervezték. Az Egyetem a 
trianoni diktátum miatt 1921. június 27-én Szegedre költözött, ahol 1921. október 10-én nyílt 
meg a korábbi nevén. Ennek az egyetemnek is négy kara (Jog- és Államtudományi; 
Orvostudományi; Bölcsészet-, Nyelv és Történettudományi; Matematika-Természet-
tudományi) volt. Az egyetemen 1924-ben kezdett el oktatni a Stomatológiai Intézet. Az 
egyetemnek együtt kellett működnie 1928-tól a Budapestről Szegedre telepített polgári iskolai 
tanárokat képző intézettel. A II. bécsi döntést követően, 1940-ben visszatelepült a Magyar 
Királyi (Ferenc József) Tudományegyetem Kolozsvárra, melyen akkor az alábbi karok 
léteztek: Jog- és Államtudományi; Orvostudományi; Bölcsészeti- Nyelv- és 
Történettudományi; Matematika-Természettudományi, valamint Közgazdaság-tudományi. Az 
Orvostudományi Karhoz tartozott még a Közegészségtani Intézet Vizsgálóállomása és a 
Pasteur-intézet. Ezen kívül még működött az Egyetemi Könyvtár is. 1944-ben az egyetem 
neve többször is változott, de nem szűnt meg, Miskolczy Dezső, Buza László, Haynal Imre 
és tanártársaik kitartásának köszönhetően. Végül 1945. januárjában engedélyezték a magyar 
egyetem működését új helyen, mert a visszatelepülő román egyetem foglalta el a korábbi 
épületeket. 1945. május 28-án vált véglegessé a magyar tudományegyetem indítása. Ennek a 
neve 1945 decemberében Bolyai Tudományegyetem lett. Az egyetemen 4 kar létesült: 
Irodalom és Bölcsésztudományi, Természettudományi, Orvostudományi, valamint Jog és 
Közgazdasági Kar. Az új egyetemen 1945. június 1-én kezdték el a munkát szükség-
épületekben. 1959-ben oktatási reform címén a kolozsvári magyar és román egyetemet 
összevonták Babes-Bolyai Egyetem néven, és elindult a magyar nyelvű oktatás általános 
leépítése. 
Ekkor alakították ki az új típusú pedagógiai intézeteket országszerte. Ennek keretei között, 
1961-ben Marosvásárhelyen hozták létre az egyetlen magyar Pedagógiai Főiskolát, de ott is 
folyt román nyelvű oktatás. 

 
1945-ben Kolozsváron nem volt hely a Bolyai Tudományegyetem 
Orvostudományi Kara számára, melynek végül Marosvásárhelyen 
találtak épületeket és helyet, és ott kezdett el oktatni 1946-ban. 
1948-ban az Orvostudományi Kar kivált a Bolyai Egyetemből, és 
önálló főiskolává alakult, melynek a neve Marosvásárhelyi Orvosi 
és Gyógyszerészeti Intézet/Egyetem (MOGYI/E) lett, mert ekkor 
elindult a gyógyszerészek képzése, és önálló Fogorvosi Kar is 
létesült. 1950-ben megalakult a Gyógyszerészeti Kar. Az 
Intézetben/Egyetemen 1962-ig csak magyarul oktattak. Akkor 
román-magyar tannyelvű intézetté minősítették át, és elkezdték a 
magyarok kiszorítását. 
 

1543-ban alapították az ún. Apollatiumot Kolozsvárott. A református iskola első rektora 
Vizaknai Gergely, Heltai Gáspár bibliafordító társa volt. Az újhitű és szellemű evangélikus, 
református és unitárius kollégiumot 1557-ben alapították meg, Izabella királyné engedélye 
alapján a dominikánus zárdában. Az ebben az időszakban előfordult vallási villongások miatt 
a Kollégium sorsa is bizonytalan volt, sőt a század végére meg is szűnt. 1609-ben Báthory 
Gábor templomot és iskolát adományozott, továbbá anyagi támogatást is biztosított a 
reformátusoknak, ennek eredményeképpen az iskolájuk most már folyamatosan működött 

Bolyai János 



113 
 

1622-től a Farkas utcában, ahol 1651-ben nyílt meg a II. Rákóczi György által építtetett új 
Kollégium, melyben 1656-tól tanított Apáczai Csere János, akinek a munkásságának 
köszönhetően az iskola fejlődésnek indult. 1672-ben, majd 1673-ban nyomdát kapott a 
nagyenyedi és a kolozsvári kollégium is. A könyvtár is fejlődött. Az 1700-as években elemi 
és gimnáziumi osztályokban tanítottak. A vallás, az írás, az olvasás és a számolás mellett 
elkezdték a történelem, a földrajz, a természettudományok (természeti jelenségek, növények, 
állatok, ásványok) oktatását is. Később fizikát, gazdaságtant és nyelveket is oktattak. 1733-
ban a Kollégiumban Jogi Tanszék létesült. 1812-ben volt már mikroszkópjuk. 1854 és 1862 
között itt folyt a lelkészképzés is. Többször felmerült a főiskolává fejlesztés gondolata is, de 
ennek soha sem voltak meg a feltételei. A trianoni békeszerződés után az iskola elveszítette 
birtokai nagy részét. 1948-ban államosították. Nehéz évek következtek. 1990-ben a 
Református Kollégium újraindult. 2005-ben elindították az első természettudományi osztályt. 
 
Hazánkban Kolozsváron 1897-ben nyílt meg a második Betegápolónői Intézet. Az I. 
világháború alatt pedig megszervezték a Stefánia nővéreket képző iskolát és a budapesti OKI-
ban 1930-ban létesített Állami Ápolónő- és Védőnőképző Intézet mintájára 1940-ben ott is 
hasonló intézetet nyitottak meg. 
 
1945 után Marosvásárhelyen, de egész Erdélyben is kevés volt a szakképzett egészségügyi 
dolgozó. A román EüM engedélyével és támogatásával, Putnoky Gyula vezetésével 
megindult a védőnőképzés, Horváth Endre szervezésében beindult az ápolónőképzés, 
Lőrincz Ernő András elkezdte a bábákat kiképezni és Jozefovics Ferenc létrehozta a tbc-
hálózatban dolgozó nővéreket oktató kétéves iskolát. Ezekben az intézetekben a munka a 
lakosság adományai és az ott oktatók áldozatvállalása nélkül nem tudott volna elindulni. 
 
1869-ben Kolozsmonostoron létrehozták a Gazdasági Tanintézetet, (melynek megalapítását a 
Teleki Domokos által 1844-ben alapított Erdélyi Gazdasági Egyesület is szorgalmazta), 
amely az I. világháború végén számunkra elveszett. Induláskor az első igazgatója Kodolányi 
Antal (1869-1873) volt, és a képzés 3 évig tartott. A neve 1903-tól Kolozsvári Gazdasági 
Intézet, majd 1906-tól Kolozsvári Gazdasági Akadémia négy éves képzéssel. 1919-20-as 
tanévben még román és magyar nyelven folyt az oktatás, de utána már csak románul. Az 
Akadémián csak két magyar szakember, Páter Béla (ő az Akadémia utolsó magyar 
igazgatója volt 1910 és 1919 között) és Farkas Árpád maradt. 1940-ben a román főiskola 
Temesvárra költözött, és újraindult a magyar Mezőgazdasági Akadémián a képzés. Neve 
1942-ben Mezőgazdasági Főiskolára változott és 4 éves lett. 1944-ben a Főiskola megszűnt 
és helyére visszatért a román intézmény. 1948-ban engedélyezték a román Mezőgazdasági 
Akadémián a magyar tagozat újraindulását, de 1955-ben már nem indult magyar évfolyam. 
1956 novemberében újraengedélyezték az oktatást, de 1959-ben a két fakultás összevonásával 
a magyar oktatás végleg megszűnt. 
1989 után több próbálkozás is történt, hogy az időközben Mezőgazdasági Egyetemmé 
fejlesztett román intézményben a magyar nyelvű oktatás újraindulását engedélyezzék, de 
eddig ezek a kérelmek nem vezettek sikerre. Ezért 1992-ben Csíkszeredában alapítványi 
szervezésben a Gödöllői Agrártudományi/ma Szent István Egyetem levelező távoktatási 
mezőgazdasági szakemberképzést indított el a kihelyezett tagozatán. 
Hasonló szervezésben a Budapesti Kertészeti és Élelmiszeripari/ma Corvinus Egyetem 1993-
tól a Nyárádszeredán kihelyezett tagozatán oktat kertészeti szakembereket. Hasonló 
kihelyezett tagozatok működnek még a Vajdaságban és Kárpátalján is. 
2001-ben ideiglenes jelleggel 9 szakon, három helyen – Kolozsváron, Csíkszeredában és 
Marosvásárhelyen - megindult az ugyancsak alapítványi Sapiencia Erdélyi Magyar 
Tudományegyetemen az oktatás. Csíkszeredában többek között környezetmérnöki és 
élelmiszeripari mérnöki oktatás folyik. Marosvásárhelyen kertészmérnöki képzést is 
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végeznek. Kolozsváron környezeti földrajz szakon is oktatnak. Időközben együttműködési 
szerződést írtak alá, a már meglévők mellett, a Debreceni, a Pécsi és a Budapesti 
Közgazdasági és Államigazgatási Egyetemmel is. 
Nagyváradon a Partiumi Keresztény Egyetem működik. A Debreceni Egyetemmel 
együttműködve mezőgazdasági szakemberképzés itt is folyik. 
 
- Nagyszombatban Oláh Miklós 1555-ben vagy 1558-ban (fő)iskolát hozott létre. Pázmány 
Péter, aki történelmünk másik legjelentősebb oktató, szervező, mecénás és irodalmár 
személyisége volt, 1619-ben nevelőintézetet és papneveldét, majd két-karú egyetemet 
alapított 1635. május 12-én, amelyet II. Ferdinánd szabadalom levélben megerősített. VIII. 
Orbán pápa a kérelem ellenére sem nyilatkozott az engedéllyel kapcsolatosan. Ebben az 
időben az esztergomi érsekség a jelentős Nagyszombatban székelt. Az egyetemnek lett 
könyvtára, nyomdája és csillagvizsgálója is. Lósy Imre, majd Lippai György érsekek 
adományainak köszönhetően az egyetem három-karú lett 1667-ben. 
Az állam irányító szerepe 1769-ben megnőtt és az Egyetemet négy-karúvá fejlesztették 1769. 
november 7-én. A negyedik, a kor egyik legmodernebb Orvosi Karának létrejötte G. van 
Swietennek, a császárnő nagy tudású és modern gondolkozású főorvosának köszönhető. Neki 
volt szerepe az 1770-ben kiadott „Generale Normativum in Re Sanitatis”, az első magyar 
általános egészségügyi jogszabály megjelentetésében is, melynek előkészítésében a Pozsony 
megyei physicus Skollanits József Ferenc és Chenot Ádám játszott szerepet. 
 

  

Oláh Miklós Lósy Imre Pázmány Péter Lippai György 

   
II. Ferdinánd G. van Swieten Eötvös Loránd Bárczi Gusztáv 

 
1770-ben a „Benignum Normativum Regium in Re Sanitatis” c. könyvében Skollanits foglalta 
össze a physicusok, a sebészek, a gyógyszerészek és a bábák jogait és kötelességeit. 1770-től 
már elindult az oktatás, de csak alig néhány hallgató volt. A fő tevékenységet a 
„vizsgálatok/vizsgák” tartása jelentette, mert 1771-ben kimondták, hogy a physicusok, a 
sebészek és a bábák csak akkor dolgozhattak hazánkban, ha előzetesen az egyetemen vizsgát 
tettek. Nyolc év alatt 61 orvostanhallgatót vettek fel és kiadtak 39 physicusi, 2 szülészmesteri 
(1776/77-től), 2 szemészmesteri és 127 sebészmesteri oklevelet. Képeztek még 
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fogászmestereket és gyógyszerészmestereket is. Szülész- és szemészmester csak előzetes 
orvosdoktori vagy sebészmesteri végzettséget szerzett személy lehetett, míg a 
fogászmesterséghez kétéves sikeres sebészi tanfolyam kellett. 1799-ben adták ki az első 
fogászmesteri oklevelet. 1770/71-ben indult el a gyógyszerész- és a bábaképzés is. 1774-től 
nem lehetett senki gyógyszertár tulajdonos vagy provizor egyetemi vizsga nélkül. Ugyancsak 
1774-től évente 3 bába tanfolyamot tartottak. Kezdetben az oktatás jórészt elméleti volt (a 
kémia oktatásához volt némi felszerelés és egy szegényes botanikus kert létezett). 1775-ben 
jutott az egyetem a városi kórházban néhány szobához. 1777-ben az egyetem Budára települt, 
mint Királyi Budai Egyetem, ami főleg Mária Teréziának és tanácsosának Niczky 
Kristófnak köszönhető. 1777-ben hozták létre a mezőgazdaságtant oktató tanszéket. Budán 
már a szegényház betegeit is tudták a physicus és a chirurgus hallgatók vizsgálni. 1770 és 
1812 között a szülészetet még a sebészet keretében adták elő. 1780-ban „újra megalapították” 
a Budai Egyetemet. 1784-ben Királyi Magyar Tudományegyetem lett az intézmény neve és 
Pestre telepítették három karát. A Hittudományi Kart Pozsonyba vitték, és mint generális 
szeminárium működött ott az egyetem részeként 1790-ig, amikor a másik két (egri és zágrábi) 
generális szemináriummal együtt megszüntették. 1783-tól rendkívüli tanár adta le az 
állatjárványtani ismereteket az egyetemen az orvos- és a sebészhallgatóknak, majd 1787-ben 
a tanszéket is létrehozták az Orvosi Karon belül. Ez volt az a mag, melyből a későbbi 
állatorvosképzés kisarjadt. A physikusaink 1793-tól az Orvosi Rendészet, majd 
Közegészségtan, ill. Törvényszéki Orvostan tanszéken kapták meg a szükséges 
közegészségügyi-járványügyi-igazságügyi-hatósági ismereteket. Pesten a városi kórházban és 
a jezsuita kolostorban (ahol később kialakították a klinikák magját is) folyt az oktatás 1850-
ig, és külön volt a Botanikus kert. A Pesti Egyetemen a Hittudományi Kar csak 1805-ben 
indult újra. 1844-ben kezdték a fogászatot tanítani rendkívüli tárgyként. 1862-től adnak tanári 
oklevelet. 1867 után indult meg az egyetem fejlesztése. 1872-ben a sebészeti tanfolyamot 
megszüntették. 1896-ban létrehozták az Eötvös Kollégiumot. 
Az anyaegyetem neve 1921-től Budapesti Királyi Magyar (Pázmány Péter) 
Tudományegyetem lett 1950-ig. 1924-ben megalapították a Középiskolai Tanárképző 
Intézetet, és ettől kezdve csak egyetemet végzett személyek lehettek tanárok. 1939-ben a 
Bolyai és a Győrffy Kollégium is elkészült. 1944-45-ben kényszerű szünetekkel, de az oktatást 
igyekeztek fenntartani, ami csak részben sikerült. Az oktatás végül 1945 tavaszán indult újra. 
1949. május 16-tól 22 tanszék, a Fizikai-Kémiai és az Embertani Intézet, valamint a 
Botanikus kert önálló Természettudományi Karrá alakult. Akkor rövid ideig öt 
(Hittudományi, Jogi és Közigazgatástudományi, Bölcsésztudományi, Orvostudományi, 
Természettudományi) Kara volt az Egyetemnek. 1950-ben állami nyomásra a Hittudományi 
Kar, mint Pázmány Péter Római Katolikus Központi Hittudományi Akadémia függetlenné 
vált. A maradék egyetem neve Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) lett. A Bölcsészeti 
Kar és a Természettudományi Kar 1953 és 1956 között két-két kisebb karra bomlott fel. 
1974-től elindult a mérnök-biológus-képzés a Budapesti Műszaki Egyetemmel közösen. 
Általános iskolai tanárképzés az Egri Főiskola Csepelre kihelyezett karán 1975-ben kezdődött 
el, melyet 1983-ban az Egyetem Tanárképző Főiskolai Kar néven az ELTE-hez csatolták. Az 
Egyetem 1998-tól a Budapesti Universitas nevű Egyetemi Szövetségben működött. A 
Szövetség tagja még a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem és a Kertészeti és 
Élelmiszeripari Egyetem. 2000. január 1-től az ELTE részévé vált a Bárczi Gusztáv 
Gyógypedagógiai Főiskolai Kar, valamint a Tanító- és Óvóképző Főiskolai Kar. Ezzel 
egyidőben a Szociológiai Intézet visszakerült a Bölcsésztudományi Karra. 2003-ban létrejött 
a Tanárképző Főiskolai Kar helyett a Pedagógiai és Pszichológiai Kar, továbbá emellett 
kialakították az Informatikai Kart és a Társadalomtudományi Kart. Ezzel kialakult az 
Egyetem nyolc kara a Bölcsésztudományi, Állam- és Jogtudományi és a Természettudományi 
Karral együtt. 2009-től a főiskolai karok egyetemi jelleget kaptak. 
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- Az Orvostudományi Kart 1951. február 1-én az egyetemről leválasztották és a továbbiakban 
Budapesti Orvostudományi Egyetem (BOTE) néven működött. 1952-ben az egyetemen folyó 
általános orvosképzéstől elválasztották a fogorvosképzést. 1955-től három Kar Orvosi, 
Fogorvosi és Gyógyszerészi működött a BOTE-en. A Fogorvosi Karnak külön intézeti és 
klinikai rendszere alakult ki 1959-ben. A Gyógyszerészeti Kar neve 1962-től 
Gyógyszerésztudományi lett. 1969-ben Semmelweis Orvostudományi Egyetem (SOTE) lett a 
neve. Később a Haynal Imre Egészségtudományi Egyetemet a SOTE-ba integrálták és a 
Semmelweis Orvostudományi Egyetem Egészségtudományi Kara lett. 2000. január 1-től az 
Általános Orvostudományi Kar, az Egészségtudományi Kar, az Egészségügyi Főiskolai Kar, 
a Fogorvostudományi Kar, a Gyógyszerésztudományi Kar és a Testnevelési és 
Sporttudományi Kar egyesülésével létrejött a Semmelweis Egyetem. 
 
1787-ben Tolnay Sándort bízták meg, hogy szervezze meg az Állatjárványtani Tanszéket és 
oktassa a physicus- és a chirurgus halgatóknak az állategészségügyi ismereteket az Orvosi 
Karon. 1790-ben megalakították az Állatgyógyintézetet, melyet összekapcsoltak a Tanszékkel 
és a Tanszék-Intézet így oktatott 1851-ig az Orvosi Karon, mikoris különválasztották az 
anyaegyetemtől, és Pesti Cs. Kir. Állatgyógyintézet néven működött tovább, most már 
önállóan 1875-ig. Akkor Magyar Királyi Állatorvosi Tanintézet (1875-1890), majd Magyar 
Királyi Állatorvosi Akadémia (1890-1899), Magyar Királyi Állatorvosi Főiskola (1899-
1934), Magyar Királyi (József Nádor) Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 
Mezőgazdasági és Állatorvosi Karának Állatorvosi Osztálya (1934-1945), Magyar 
Agrártudományi Egyetem Állatorvostudományi Kara (1945-1952), Állatorvostudományi 
Főiskola (1952-1962), Állatorvostudományi Egyetemként működött (1962-1999), majd 2000. 
január 1-től Szent István Egyetem Állatorvostudományi Kar lett a neve. 
 
- A rendszerváltoztatás után 1989-ben megkezdték egy római katolikus egyetem szervezését. 
Ilyen egyetem korábban az országban még nem volt. Az Pázmány Péter Római Katolikus 
Központi Hittudományi Akadémia egészen 1989-ig működött. A Pázmány Péter Katolikus 
Egyetem, mely ezt a nevet 1993 óta viseli, az Akadémia Hittudományi Karával kezdte meg a 
működését, mely Kar az 1635-ben alapított Nagyszombati Egyetem Hittudományi Karának a 
jogutódja. 1992-ben létrejött a Bölcsésztudományi Kar, 1995-ben a Jog- és Államtudományi 
Kar, 1996-ban az Apostoli Szentszék létrehozta a Kánonjogi Posztgraduális Intézetet és 1998-
ban Információs Technológiai Kar létesült. 1999-ben a Pázmány Péter Katolikus Egyetem 
szentszéki alapítású egyetemmé vált. A világon 500 római katolikus oktatási intézmény 
működik és közülük 52 szentszéki alapítású. 2008. január 1-től az esztergomi Vitéz János 
Római Katolikus Tanítóképző Főiskola az egyetem Vitéz János Kara lett. 
 
- 1920-ban a Kormány a Budapesti Királyi Magyar Tudományegyetemi 
Közgazdaság-tudományi Kar felállításáról döntött, melynek keretei között Mezőgazdasági 
Szakosztály is létesült. 1920-ban a Főiskolai Szociális Telep nevű Intézmény csatlakozott a 
karhoz. 
 
- 1763-ban Mária Terézia megalapította Szencen, Pozsony közelében, a Collegium 
Oeconomicumot, melyben mezőgazdaságtant, kereskedelmi és polgári mérnöki ismereteket 
oktattak. Az iskola 1776-ban leégett, és utána Tatára költöztették, ahol mint Seminarium 
geometricum 1780-ig működött. 
- Ugyancsak 1763-ban Vácott megalapították a Theresianumot, ahol matematikát, mértant és 
építészetet is tanítottak. 
 
- A Műegyetem közvetlen elődintézménye a Magyar Királyi Tudományegyetem Bölcsészeti 
Tagozata kebelében alapított Institutum Geometrico-Hydrotechnicum volt, (ha itt és most 
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eltekintünk a szenci, a tatai és a váci iskolától) mely mint Európa első polgári mérnökképző 
intézete működött 1782. augusztus 30-tól. Az Intézet első vezetője Rausch Ferenc (1782-
1800) volt, aki sokat fáradozott a modern hazai műszaki szakemberképzés megvalósítása 
érdekében. Az iskolába csak bölcsész vagy más, megfelelő előképzettséggel lehetett 
bekerülni. Az oktatás kezdetben 3 évig, majd később 2 évig tartott. Tulajdonképpen ez volt az 
első posztgraduális képzés hazánkban. Az Institutum tanrendjében először az 1834/35-ös 
tanévben kezdték a természettant oktatni. A természettan akkor magában foglalta az 
ásványtant, az állattant és a növénytant. 
 

 
V. Ferdinánd József nádor Kandó Kálmán 

  

 
Ybl Miklós Polláck Mihály 

 

 
Ebben az időszakban Lónyay Gábor, Vállas Antal és Széchenyi István sokat fáradozott egy 
megfelelő mérnökképző intézmény, egy Polytechnicum létrehozásán. V. Ferdinánd 1844. 
június 12-én írta alá a József Ipartanoda megalapításáról szóló rendeletet, és az intézmény 
1846-ban kezdett el oktatni, többek között természettant, mezőgazdasági ismereteket és 
természetrajzot is. Az Institutum és az Ipartanoda összevonásából jött létre 1850. szeptember 
29-én a Joseph Industrieschule, mint főiskola. Ferenc József 1857 őszén engedélyezte a 
Királyi József Műegyetem név használatát. Az Intézményben ekkor két osztály működött. Az 
egyik az előkészítő, a másik a technikai/műszaki volt. A technikain kereskedelmi és egyéb 
tudományos ismereteket is oktattak. E két osztály képezte a későbbi műegyetemi karok 
alapját. 1860-tól kaptak engedélyt a magyar nyelvű oktatásra, de mérnöki oklevelet csak 1871 
után adhattak ki. A fejlődésnek köszönhetően 1901-ben megkapta az egyetem a doktori cím 
adományozásának a jogát. 1904-ben a Duna partján felépült a Vegyészkari épület. Az első 
vegyészmérnöki oklevelet 1907-ben adták ki. 1934-ben létrehozták a Magyar Királyi (József 
nádor) Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemet (MKJNMGE) a Magyar Királyi (József 
nádor) Műegyetem, a budapesti Királyi Magyar Tudományegyetemi Közgazdaságtudományi 
Kar, a Magyar Királyi Állatorvosi Főiskola, valamint a soproni Magyar Királyi 
Bányamérnöki és Erdőmérnöki Főiskola összevonásával. A Mezőgazdasági és Állatorvosi 
Kar Mezőgazdasági Osztályból és Állatorvosi Osztályból állt. 
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1945-ben hozták létre a Magyar Agrártudományi Egyetemet úgy, hogy a JNMGE 
Mezőgazdasági és Állatorvostudományi Karát, a Kertészeti és Szőlészeti, valamint a 
mosonmagyaróvári, a debreceni és a keszthelyi Mezőgazdasági Főiskolát, továbbá az 
1946/47. tanévtől a JNMGE Bánya-, Kohó- és Erdőmérnök Kara Erdőmérnök Osztályát 
összevonták. Ugyanakkor megalakították a Budapesti Műszaki Egyetemet is 5 karral 
(Mérnöki/építőmérnöki; Építészmérnöki; Gépészmérnöki; Vegyészmérnöki és 
Villamosmérnöki). 19501957 között Hadmérnöki Kar is működött. 1967-ben 
Közlekedésmérnöki Kar is létesült. 1987-ben megalakult a Természet- és 
Társadalomtudományi Kar. 1998-ban a kar kettévált Természettudományi, illetve Gazdaság-
és Társadalomtudományi Karrá. 2000. január 1-től az egyetem új neve Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem lett 8 karral és 7 tudásközponttal.  
 
Az 1945-ben megalapított Magyar Agrártudományi Egyetemnek 4 kara (Mezőgazdasági; 
Állatorvostudományi; Erdőgazdaságtudományi, valamint Kert- és Szőlőgazdaságtudományi) 
lett. A Mezőgazdaságtudományi Kar négy osztállyal – budapesti, debreceni, keszthelyi és 
mosonmagyaróvári – működött. 1949-ben a Mezőgazdaságtudományi Kar vidéki osztályait 
Budapestre vonták össze. Az átmenetileg szüneteltetett három vidéki osztály 4-5 év múlva 
nyílt meg újra. Az egyetem székhelye Gödöllő lett, ahová 1950-ben kezdtek költözni. A 
Mezőgazdaságtudományi Kart 1951-ben Agronómiai, Agrárközgazdasági, Állattenyésztési és 
Mezőgazdasági Gépesítési Karra osztották. A Zsámbéki Mezőgazdasági Akadémiát is 
Gödöllőre helyezték és az Egyetem része lett. 1952-ben kiváltak az Állatorvostudományi és 
az Erdőgazdaságtudományi Karok és önálló főiskolákká alakultak. 1953-ban önállósult a 
Kert- és Szőlőgazdaságtudományi Kar és megszűnt a Mezőgazdasági Akadémia. 1954-ben a 
Mezőgazdasági Gépesítési Karból Mezőgazdasági Gépészmérnöki Főiskola lett Budapesti 
székhellyel. 1950-ben létesítették a Mezőgazdasági Szaktanárképző Intézetet az egyetem 
mellett debreceni székhellyel. Majd Gödöllőn hoztak létre egy továbbképzési csoportot, 
amely 1954-ben a Budapestre telepített Szaktanárképző Intézettel egyesült. Az egyetemnek 
1957-ben az összevonások és a korábban kivált Gépészmérnöki Főiskola visszatérése után 
Mezőgazdaságtudományi és Mezőgazdasági Gépészmérnöki Kara és egy Intézete volt 
(Továbbképző Intézet, mely 1961-től önállóvá vált MÉM Mérnök- és Vezetőtovábbképző 
Intézet néven). 1968-ban az egyetemen újból Szaktanárképző Intézetet hoztak létre a MÉM 
Intézet tanárképző szakából. Csak 1969-től működik a teljes egyetem Gödöllőn, mely közben 
1971-től a zsámbéki felsőfokú technikummal (a Mezőgazdaságtudományi Kar 
Üzemgazdasági, Üzemmérnöki Karaként), a Budakeszi Vadbiológiai Állomással, a Mezőtúri 
Mezőgazdasági Gépész-üzemmérnöki Karral, a nyíregyházi és a gyöngyösi főiskolai 
karokkal, valamint a kompolti Növénytermesztési – és Talajvédelmi Kutatóintézettel és a 
gödöllői kutatóintézetekkel, továbbá a Kereskedelmi és Vállalkozási Akadémiával is 
gyarapodott. 2000. január 1-én hozták létre a Szent István Egyetemet, melynek a jelenlegi 
struktúrája 2003 végén, illetve 2009 januárjától alakult ki. Most 9 karral és 1 intézettel: 
Alkalmazott Bölcsészeti (Jászberényben); Állatorvos-tudományi (Budapest); 
Egészségtudományi és Környezetegészségügyi Intézet (Gyulán); Gazdaság- és 
Társadalomtudományi (Gödöllő); Gazdasági (Békéscsabán); Gépészmérnöki (Gödöllő); 
Mezőgazdasági és Környezettudományi (Gödöllő); Pedagógia (Szarvas); Ybl Miklós 
Építéstudományi (Budapest); Víz- és Környezetgazdálkodási (Szarvas) működik. 
 
- 1557-ben hozták létre Sopronban a híres Evangélikus Lyceumot, melynek falai között 
többek között Weszprémi István is tanult. 1874-ben a Gyermek Egylet elindította az 
óvónőképző tanfolyamot. Az Isteni Megváltó Leányai rend Óvóképző Intézete 1899-ben 
kezdte meg működését. A mai Benedek Elek Pedagógiai Karon magyar és németnyelvű 
óvodapedagógus, szociálpedagógus, valamint csecsemő- és kisgyermeknevelő képzés folyik. 
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Az evangélikus hittudományi képzés a pozsonyi-pécsi Erzsébet Tudományegyetem 
Evangélikus Hittudományi Karának 1923-ban Sopronba helyezésével indult el. 1950-ben a 
Kart a Pécsi Egyetemtől elválasztották, és 1951 őszén Budapesten kezdett oktatni 
Evangélikus Teológiai Akadémia néven. A 90-es években három kihelyezett tagozata is 
elkezdett működni, és 1998-ban elnyerte az egyetemi rangot. 
 
- 1667. április 16-án Eperjesen megalapították az evangélikus Jogakadémiát, amely a trianoni 
diktátum miatt 1919. március 10-én Miskolcra menekült és oktatott egészen az 1948/49-es 
tanév végéig. Akkor megszüntették. 
 
- A jezsuiták Győrött 1718-ban Akadémiát létesítettek, ahol hittudományt, bölcsészetet és jogi 
ismereteket oktattak, 1745-től világi hallgatók számára is. A Győri Királyi Akadémia 1776 és 
1892 között működött. A pedagógus képzés gyökerei innen eredtek. Ez jelenti a mai Apáczai 
Csere János Kar alapját, amely jelenleg bölcsészet-, társadalom-, gazdasági- és 
sporttudomány területén képez. 1968-ban megalapították a Közlekedési és Távközlési 
Műszaki Főiskolát, mely 1986-tól viseli Széchenyi István nevét. Az 1990-es évek elejétől az 
oktatás palettája bővült, amikor a közgazdaságtani, valamint az egészségtudományi és 
szociális képzés is beindult. 1995-ben az ELTE közreműködésével elindult a jogászképzés is, 
ami 2002-től a Széchenyi István Egyetemmé vált főiskola saját szakja lett. Ugyancsak ebben 
az évben integrálták az Egyetembe a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola Zeneiskolai 
Tanárképző Intézet Győri tagozatát. 2006-ban az egyetemen két egyciklusú képzést, majd 
Bologna-rendszerű alapszakot és egy hagyományos „főiskolai” szakot indított. 
 
- Szegeden 1721-től Piarista gimnázium oktatott az 1948-ban bekövetkezett államosításig. A 
Szegedi Királyi Mesterképző Intézet 1844. október 2-án nyitotta meg kapuit és 1948-ig 
működött többszörös névváltozás után, mint Szegedi Királyi Katholikus Lyceum és 
Tanítóképző Intézet. 1948-ban államosították és Állami Tanítóképzőként funkcionált. Később 
felsőfokú képzővé fejlesztve egészen az 1963/64-es tanév kezdetéig működött, amikor Bajára 
költöztették. 
 
1928-ban, az 1873-ban alapított budapesti egyesített Polgári Iskolai Tanárképző Intézetet 
Szegedre telepítették, és az ideiglenesen ott működő Kolozsvári Egyetem társintézményévé 
tették. Ugyanakkor a képzési időt felemelték 4 évre. Ez az oktatási forma 1947-ig, a polgári 
iskolák felszámolásáig tartott. 1947-ben hozták létre Budapesten, ill. Szegeden az első két 2 
éves képzésidejű Pedagógiai Főiskolát általános iskolai tanárok képzése céljából. A 
budapesti csak 1955-ig működött. A szegedi főiskola 1973-ban vette fel Juhász Gyula nevét. 
2006 óta, mint a Szegedi Tudományegyetem egyik kara működik. 
 
Amikor a kolozsvári Egyetem 1940 őszén visszatelepült Erdélybe, Szegeden új egyetem 
létesült Magyar Királyi (Horthy Miklós) Tudományegyetem néven. Ekkor az egyetem 
csonkán indult, mert a Jog- és Államtudományi Kar működését szüneteltették. A Debreceni 
Egyetem Bölcsészet-, Nyelv- és Történettudományi Karának természettudományi és 
matematikai tanszékeit és a Pécsi (Erzsébet) Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karát 
átmenetileg ugyancsak szüneteltették, illetve Szegedre telepítették. Az egyetemnek a feladatai 
közé tartozott a középiskolai tanárképzés megszervezése is. 1944 őszén a kettészakadt 
egyetemen az oktatás elindult. 1945-től Szegedi Tudományegyetem néven működött és ősztől 
a kialakított Jogi Kar is elkezdett oktatni. 
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Horthy Miklós Klébelsberg Kunó József Attila Szentgyörgyi Albert 

  

 Juhász Gyula Tomori Pál  

 
1951-ben az Orvosi Kar önálló lett mint Szegedi Orvostudományi Egyetem (SZOTE), majd 
később Szentgyörgyi Albert nevét vette fel. Az 1962/63-as tanévben a Fog és Szájsebészeti 
Klinikán új rendszerű fogorvosképzés indult el a Fogorvostudományi szak keretei között. A 
megcsonkult Természettudományi Egyetem 1962-ben József Attila nevét vette fel (JATE). A 
jelenlegi új szervezeti forma 2000-ben jött létre és Szegedi Tudományegyetem néven 
működik. 12 kara van: Jogi; Általános Orvosi; Bölcsész; az 1970-es évek óta 
Egészségtudományi és Szociális Képzési; Fogorvostudományi; Gazdaságtudományi; 1957 óta 
Gyógyszerésztudományi; az 1928 óta létező és 1973 óta Juhász Gyula nevét viselő 
Pedagógusképző; az 1960-as évek óta Szegedi Élelemiszeripari Főiskolaként önállóan 
működő intézményből 2004-ben lett Mérnöki Kar, Mezőgazdasági; Természettudományi és 
Informatikai és végül Zeneművészeti, amely 1998-ig a budapesti Liszt Ferenc Zene-
művészeti Főiskola része volt. 1915 után Szegeden is létrehoztak védőnőképző iskolát, majd 
1938-ban Ápoló- és Védőnőképző Intézetet létesítettek, amely 1944 őszétől nem működött, de 
az oktatást 1947. szeptemberében újra elindították. 
Jelenleg a Szegedi Egyetemhez tartozó Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar elődje a 
korábbi Egészségügyi Főiskola volt. Alap- és középfokú egészségügyi szakemberek képzése 
különböző intézményekben és különböző néven évtizedek óta folyik. 
 
- III. Károly 1735. június 22-i leiratával alapította a Selmecbányai Bányatisztképző Iskolát. 
Ezt Mária Terézia 1770-ben akadémiai rangú oktatási intézménnyé fejlesztette, ahol a 
harmadik évfolyamon már erdészetet is oktattak. I. Ferenc idejében 1808-ban kezdték el az 
oktatást az önálló Erdészeti Tanintézetben az Akadémia mellett. A Tanintézet 1840-ben 
önálló akadémiai rangot kapott. 1846-ban a két Akadémiát egyesítették, és létrejött a Császári 
és Királyi Bányászati és Erdészeti Akadémia. 1872-ben az általános erdészeti tanfolyamon 
kívül megindult az erdőmérnökképzés is. 1873-ban létrehozták a Növénytan-
Erdőtenyésztéstan Tanszéket Fekete 2 Lajos vezetésével. 1904-ben az erdészeti és az 
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erdőmérnöki képzést egyesítették, és az új intézmény neve Magyar Királyi Bányamérnöki és 
Erdőmérnöki Főiskola lett. A trianoni békekötés következtében a főiskolát 1919. március 1-
én bezárták, és az intézmény Sopronba menekült, ahol az oktatás 1919. április 28-án 
újraindult. 1934-től a Magyar Királyi (József nádor) Műszaki és Gazdaságtudományi 
Egyetem Bánya-, Kohó- és Erdőmérnöki Karaként folytatta tevékenységét. 1945-ben az 
Erdőmérnöki Osztály kivált a József nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemből és a 
Magyar Agrártudományi Egyetem Erdőgazdaságtudományi Kara lett. 1952-ben létrehozták 
az önálló Erdőmérnöki Főiskolát. 1956-tól két szakkal működött (erdőmérnöki és faipari 
mérnöki). 1962. szeptember 1-től Erdészeti és Faipari Egyetem lett a neve. 1972-ben a 
székesfehérvári Földmérési és Földrendezői Főiskolai Kar is csatlakozott az egyetemhez, 
majd 1996-tól Soproni Egyetemnek nevezték. 

 
 2000. január 1-től működik a Nyugat-magyarországi Egyetem 
soproni székhellyel, kezdetben 7 karral, majd a korábbi Szombathelyi 
Főiskola 2009 évi csatlakozásától 10 karral: Apáczai Csere János 
(Győr); Benedek Elek (Sopron); Erdőmérnöki; Faipari mérnöki 
(Sopron); Geoinformatikai (Székesfehérvár); Közgazdaság-
tudományi; Mezőgazdasági- és Élelmiszertudományi (Mosonmagyar-
óvár); Bölcsésztudományi (Szombathely); Természettudományi és 
Műszaki (Szombathely); Művészeti Nevelési és Sporttudományi 
(Szombathely). 
 
- Az első akadémiai jellegű jogi iskolát Egerben Eszterházy Károly 

egri püspök alapította 1740-ben. 1769-ben a Jogiakadémia kiegészítéseképpen Markhot 
Ferenc physicus, aki a bolognai egyetemen szerzett diplomát, Perliczy János Dániellel, aki 
viszont Utrechtben kapott physicusi oklevelet, megalapították az Schola Medicinalis 
Agriensist az Egri Physicusi Iskolát. Perliczy már 1751-ben kérte folyamodványban az 
uralkodótól Orvosi Kar felállításának engedélyezését, de levele válasz nélkül maradt. A 
„Scola Medicinalis” vezetője Markhot Ferenc volt. Az iskola az Irgalmasrendiek 
kórházában volt. Az Akadémia a nagyszombati Egyetem orvoskarának létrehozása után 1774-
ben megszűnt. A tanárképzés 1774-ben indult el a Lyceumban. Ebben az időszakban 
gazdasági tudományokat (földméréstant és gazdaságtant, stb.) is oktattak. 1786-ban a 
filozófia és a jogi oktatás megszűnt. 
 

1790-ben Eszterházy újraindította a filozófia oktatását, a Jogi 
Akadémia és a Hittudományi Főiskola működését. 1828-ban 
Pyrker János László érsek megalapította a magyar nyelvű 
tanítóképzőt („iskolamester” képzés) 
és rajziskolát is létesített. A képzőt 
1852-ben a Lyceumba helyezték, és 
1948-ig érseki tanítóképzőként 
működött. 1921-ben Szmrecsányi 
Lajos érsek Római Katolikus Fiú 
Felső Kereskedelmi Iskolát is 
alapított. 
A debreceni 1948-ban létesített 
Pedagógiai Főiskola 1949-ben Egerbe 

költözött és a helyi intézménnyel összeolvadt. 1950-ben kétéves 
időtartamúra csökkentették a tanárképzést. 1954-ben az oktatás 3 
éves, 1959-ben pedig négyéves lett a képzési idő. 1990-ben 

Benedek Elek

Eszterházy Károly

Ho Si Minh 
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felvette Eszterházy Károly nevét a Tanárképző Főiskola. (Korábban Ho Si Minh nevét is 
viselte). Jelenleg Eszterházy Károly Főiskola a neve. Egerben biológiát, kémiát és 
környezettudományt oktatnak. 
 
 - Szarvason Tessedik Sámuel 1779-ben „Gyakorlati-gazdasági szorgalmatossági iskolát” 
alapított a fiatalok számára, amely intézet a későbbiekben a felnőtteket is oktatta. A 
magániskolájában modern elvek alapján tanította a diákokat. Az intézet működése anyagi 
okok miatt, mert támogatást nem kapott, 1806-ban megszűnt. 1834-ben gimnáziumot 
alapítottak a városban. 1927-ben itt hozták létre az ország első középfokú mezőgazdasági 
tanintézetét, melynek neve 1935-től Szarvasi Középfokú Gazdasági Tanintézet és 
Mezőgazdasági Szaktanácsadó Állomás lett. 
 
1945 és 1960 között Mezőgazdasági Technikumként működött, mely 1961-től 
továbbfejlesztve Felsőfokú Technikumként oktatott. Az 50-es évek elején már működött a 
szarvasi Öntözési és Talajjavítási Intézet. Ennek keretei között szervezték meg 1952-ben a 
Halászati és Öntözési Kutató Intézet (HAKI) állomását. 1957-ben az Intézet szétvált. 
Kialakult az Öntözési Kutató Intézet (ÖKI) és a HAKI Kísérleti Halastavak nevű intézmény. 
1968-ban továbbfejlesztették és Haltenyésztési Kísérleti Állomás lett, 1970-től Haltenyésztési 
Kutató Állomásként, majd 1975-től mint Haltenyésztési Kutató Intézet dolgozott. Az ÖKI a 
Debreceni Agrártudományi Egyetem Öntözéses-Meliorációs Főiskolai Karaként, majd 1976-
tól Mezőgazdasági Főiskolai Karként működött. 2000-ben az Öntözési Kutatóintézetet 
beolvasztották a Haltenyésztési Kutató Intézetbe, és az új intézmény neve Halászati és 
Öntözési Kutatóintézet lett. 
 
Szarvason a tanítóképzés már az 1700-as évek végén elindult, ami azonban rövid életű volt. 
Később ismét megkezdték a képzést, melynek intézménye 1959-ben felsőfokú, majd főiskolai 
színtű óvóképző lett. 2000. január 1-én a 3 főiskola integrációjával jött létre a Tessedik 
Sámuel nevét felvevő Főiskola, mely Pedagógiai; Gazdasági; Víz- és Környezetgazdálkodási 
Karból, valamint Egészségtudományi és Környezetegészségügyi Intézetből (Gyula) állt. 
Akkor a Főiskola beleolvadt a gödöllői Szent István Egyetem szervezetébe, amely a jogutódja 
lett. 
 

 
 

Tessedik Sámuel Festetics György Albert Kázmér 

  
- Keszthelyen 1797-ben kezdte el működését a Georgicon. Akkor physicus adta elő a növény-, 
az állat-, az ásvány- és a vegytant, valamint az állatorvoslást. Gazdász- és tanárképzés folyt. 
1848-tól az oktatás szünetelt 1865-ig. Akkor, mint Országos Gazdászati és Erdészeti 
Tanintézet újra működni kezdett. 1869-ben a lehetőségek szűk volta miatt az erdészképzés 
megszűnt. 1869-1874 között Felsőbb Gazdasági Tanintézet volt a neve. 1874-től 1906-ig 
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Magyar Királyi Gazdasági Tanintézet, majd 1906-1942 között Magyar Királyi Gazdasági 
Akadémia volt (1907-től 3 éves). 1942-1945 években Magyar Királyi Mezőgazdasági 
Főiskola (4 éves), 1945-1949 között a Magyar Agrártudományi Egyetem Keszthelyi 
Osztálya. 1949-ben az intézmény ideiglenesen megszűnt. 1954-1962 között, mint Keszthelyi 
Mezőgazdasági Akadémia indult újra. 1962-1970-ben Agrártudományi Főiskolaként 
működött. 1970-1989-ig Agrártudományi Egyetem volt a neve, melynek kezdetben két kara 
volt (keszthelyi és mosonmagyaróvári), majd további karral bővült (1987-ben a kaposvári 
Állattenyésztési Kar). 1989-ben Pannon Agrártudományi Egyetem Keszthely, Georgikon 
Mezőgazdaságtudományi Kar lett. 1993-ban létrejött a Közép-Dunántúli Egyetemek 
Szövetsége. 2000-ben a Veszprémi Egyetem Georgikon Mezőgazdaságtudományi Kara lett. 
 
- Mosonmagyaróváron a tanintézetet Albert Kázmér szász tescheni herceg (Mária Terézia 
királyné veje) és felesége Mária Krisztina hercegnő alapította Wittmann Antal 
jószágkormányzó (aki az első igazgató is lett 1834-ig) javaslatára 1818-ban. A tanterv 
kidolgozásában és egyéb előkészületekben Liebbald Gyula volt a segítségére, aki 1818 előtt 
és 1819 után is a Georgiconon oktatott. Kezdetben magánintézet volt 1849-ig. A herceg 
birtoka a gyakorlati oktatás lehetőségét biztosította, mint tangazdaság és a kezdetektől 
kölcsönösen gyümölcsöző kapcsolat alakult ki a gazdaság és a tanintézet között. Meg kell 
említeni az osztrák származású Pabst Wilhelm Heinrich (1850-1861) nevét, aki mint az 
intézet igazgatója, elévülhetetlen érdemeket szerzett a magyar mezőgazdaság fejlesztésében. 
Kiváló oktató és termékeny szakíró volt. Ő teremtette meg az Óvári Intézet nagy tanári 
karához az alapot, és az egyetemes mezőgazdaságtudomány első szervezője, tudományos 
menedzsere volt. 1850-1869 között Császári és Királyi Gazdasági Felsőbb Tanintézet néven 
működött. Az 1869-1874 években, mint Magyar Királyi Gazdasági Felsőbb Tanintézet két 
nyelven (magyar és német) oktatott. 1874-1884 között két nyelven tanítottak a Magyar 
Királyi Gazdasági Akadémián, és 1884-től már csak magyarul oktattak (1907-től 3 éves). 
1942-1945 között Magyar Királyi Mezőgazdasági Főiskola (4 éves), 1945-1949 között a 
Magyar Agrártudományi Egyetem Mosonmagyaróvári Osztálya. 1949-ben megszüntették. 
1954-ben újraindult a képzés a Mezőgazdasági Akadémián. 1957-ben egyetemi rangú 
felsőoktatási intézmény lett 4 éves oktatási időtartammal. 1962-től Mosonmagyaróvári 
Agrártudományi Főiskola, 1967-től 5 éves képzési idővel. 1970-től a Keszthelyi 
Agrártudományi Egyetem Mosonmagyaróvári Mezőgazdaságtudományi Kara, majd a Pannon 
Agrártudományi Egyetem Mezőgazdaságtudományi Kara Mosonmagyaróvár. 2001. január 1-
től Nyugat-magyarországi Egyetem Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Karként 
működik.  
Az Óvári Akadémia keretei között, ill. szomszédságában több kutatóintézetet, ill. állomást 
létesítettek. A Gazdasági Eszköz és Gépkisérleti Állomást 1869-ben létesítették, mely 

Magyarország első kísérleti állomása volt.  
 
 - Az első tanítóképző intézményt 1819-ben Pyrker János László 
püspök alapította Szepeskáptalanban. 1850-ben már öt működött 
az országban (Pécs, Veszprém, Esztergom, Szeged). Nagykőrösön 
is működött tanítóképző, melynek keretei között 1840-ben 
mezőgazdasági tagozatot is létesítettek. Ez a tagozat 1850-ben 
megszűnt. 
 
- Hazánkban az első kisdedóvó-képző 1837-ben nyílt meg Tolnán 
férfiak számára. 1843-ban a kisdedóvók természetismeretet is 
tanultak. 1858-tól már nőket is képeztek. 1874-től a tanfolyam 2 
éves lett, és csak nőket képeztek ki óvónőknek. Pyrker János László
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- Az 1840-es évek első felében hozott királyi rendelet alapította meg 
Pesten a Pesti Ipartanodát, amely 1846-ban nyílt meg és 1850-ben 
összevonták a Pesti Egyetem Mérnöki Intézettel. 
 
 A Kertészeti és Élelmiszeripar Egyetem ősének alapkövét Entz 
Ferenc orvos rakta le 1853-ban Pesten. Az intézmény az elmúlt 
évtizedekben jelentős szervezeti és név változásokon ment 
keresztül: Haszonkertészeket Képző Gyakorlati Tanintézet (1853-
1860), Vincellér- és Kertészképző Gyakorlati Tanintézet (1860-
1865) már Budán, Vinczellér-, Kertész- és Pinczemestereket Képző 
Gyakorlati Tanintézet (1865-1869), Országos Magyar Gazdasági 
Egyesület Budai Vincelléreket és Pinczemestereket Képző 
Tanintézet (1869-1880), Budapesti Királyi Állami Vinczellérképezde (1881-1894), Magyar 
Királyi Kertészeti Tanintézet (1894-1919), Budapesti Állami Kertészeti Tanintézet (1919), 
Magyar Királyi Kertészeti Tanintézet (1919-1939). Ekkor 10 tanszéket szerveztek, és a neve 
Magyar Királyi Kertészeti Akadémia (1939-1943) lett, majd hozzácsatolták a Felsőbb 
Szőlészeti és Borászati Tanfolyamot és főiskolává alakították át, Magyar Királyi Kertészeti és 
Szőlészeti Főiskola (1943-1945), Agrártudományi Egyetem Kert- és 
Szőlőgazdaságtudományi Kar (1945-1953), Kertészeti és Szőlészeti Főiskola (1953-1968), 
Kertészeti Egyetem (1968-1986). Az intézmény a mai helyére 1878-ban költözött. 

 
 „Élelmiszeripari szakoktatás” már a Királyi Budai Egyetemen, 
majd a keszthelyi Georgiconon és az Óvári Tanintézetben is folyt. 
1850 óta ilyen ismereteket a mai Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem elődeiben is tanítottak. A képzés az 
1940-es évek végén szervezett középfokú technikumok 
létesítésével továbbfejlődött. 1962-ben a Budapesten és a 
Szegeden oktató középfokú technikumot Felsőfokú 
Élelmiszeripari Technikummá fejlesztették. Később a két 
Intézményt összevonták szegedi székhellyel és a neve 
Élelmiszeripari Főiskola lett. 1970-ben a budapesti részleg 
nagyobbik részét a Kertészeti Egyetem Tartósítóipari Szakhoz 
csatolták, és ettől kezdve három szak (termesztési, tartósítóipari és 

kertépítészeti) működött. (A Szegedi Főiskola 2000-től a Szegedi Tudományegyetem 
Mérnöki Karaként folytatja oktató és kutató tevékenységét.) Majd a végrehajtott fejlesztések 
eredményeképpen kialakították a Kertészeti Kart, a Tartósítóipari Kart, az Élelmiszeripari 
Kart és a Tájépítészeti, -Védelmi és -Fejlesztési Kart és az egyetem neve Kertészeti és 
Élelmiszeripari Egyetem lett. A 90-es években elsőként a Központi Élelmiszeripari Kutató 
Intézetben (KÉKI) kihelyezett tanszék kezdett működni. Az 
egyetem 1998-tól a Budapesti Universitas nevű Egyetemi 
Szövetségben működött. A Szövetség tagja volt még az ELTE és 
a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem. Jelenleg az 
Egyetem neve Budapesti Corvinus Egyetem Élelmiszertudományi 
Kar. 
 
 A kereskedelmi oktatás az Ipartanoda kereskedelmi tagozatán 
indult el Pesten 1840-ben. Majd létrehozták a Pester 
Handelsakademiet 1857-ben, amely 1875-től mint Budapesti 
Kereskedelmi Akadémia képezett közgazdászokat. Az intézmény 
1899-ben a Keleti Kereskedelmi Akadémiával bővült. 1945 előtt 
Felsőfokú Kereskedelmi Iskolaként működött. 1945 és 1962 
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között először, mint Középfokú Kereskedelmi Iskola oktatta a hallgatókat, majd Felsőfokú 
Kereskedelmi Szakiskolává fejlesztettek. Az oktatási palettája először vendéglátással és 
szállodai képzéssel, majd idegenforgalmi tematikával is bővült. 1969-ben nyerte el a főiskolai 
rangot Kereskedelmi és Vendéglátóipari Főiskola néven. A 70-es évek elején a kereskedelmi, 
vendéglátóipari és idegenforgalmi gazdasági szaktanár, majd szakoktató képzés is elindult. A 
főiskola neve 1992-től Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Főiskola volt. 2001. 
január 1-től a főiskola a Kereskedelmi Főiskola, valamint a Pénzügyi és Számviteli Főiskola 
egyesülésével a Budapesti Gazdasági Főiskola része lett főiskolai karként. Két szakkal: a 
kereskedelem és marketing, valamint a turizmus és vendéglátás rendelkezik, melyeken belül 
hét tanszék működik. 
 
- 1870-ben alapították meg a Tanítóképzőt Baján, amely mint középfokú intézet 1959-ig 
működött. Akkor felsőfokúvá fejlesztették és 1963-ban a szegedi tanítóképzőt is 
beleolvasztották. 1976-ban főiskola lett. 1996-tól integrált főiskolaként működik. Jelenleg 
Eötvös József Főiskola néven oktat. Két fakultása van, a Pedagógiai és a Műszaki. (A 
Műszaki Fakultás az 1962-ben alapított Felsőfokú Vízgazdálkodási Technikumból alakult ki. 
1970-től a Budapesti Műszaki Egyetem Vízgazdálkodási Főiskolai Kara, 1979-től a pécsi 
Polláck Mihály Műszaki Főiskola Vízgazdálkodási Intézete, majd a Janus Pannonius 
Tudományegyetem Polláck Mihály Műszaki Főiskola Karának Vízgazdálkodási Tagozata.) 
 
- A Kecskeméti Főiskola 2000. január 1-től működik Kecskeméten. A Főiskola három 
tanintézet összevonásával jött létre. A Kertészeti Főiskolai Kar története 1872-ben a 
Gazdasági Népiskola megalakításával kezdődött, amely 1895-ig működött. Az oktatást 1895 
és 1928 között a Földműves Iskola folytatta, majd 1929 és 1936 között, mint Mezőgazdasági 
Szakiskola tevékenykedett. 1936-ban Felső Mezőgazdasági Szakiskolává fejlesztették. A 
neve 1938-tól Mezőgazdasági Középiskola, 1949-től Mezőgazdasági Gimnázium és végül 
1950-től Mezőgazdasági Technikum volt. Később a Mezőgazdasági Technikum átkerült 
Kiskunfélegyházára, 
1926-ban létesítették a Kecskeméti-Kisfái Kertmunkásképző Iskolát, mely 1936-ban 
Mezőgazdasági Középiskola, 1949-ben Mezőgazdasági Gimnázium Kertészeti Tagozata, 
1950-től Kertészeti Technikum, 1960-ban kétéves tanulmányidejű Felsőfokú Technikum lett 
és 1967-től Felsőfokú Mezőgazdasági Technikum Kertészeti Szakként működött tovább 
három ágazattal (gyümölcstermesztés, szőlőtermesztés és borászat, zöldségtermesztés). 
További átszervezés eredményeképpen 1971-től, mint a Kertészeti Egyetem Kertészeti 
Főiskolai Karaként, majd 1986-tól, mint a Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem Kertészeti 
Főiskolai Kara vett részt az oktatásban 1999 év végéig. 
A Gépipari és Automatizálási Műszaki Főiskola őse az 1964-ben alapított Gépipari 
Technikum volt, melyet 1969-ben Felsőfokú intézménnyé fejlesztettek. 
A Tanítóképző Főiskolai Kar az 1918-ban a katolikus és a református egyház által közösen 
létrehozott középfokú tanítóképzőből alakult ki. Tanítókat, óvodapedagógusokat, 
ifjúságsegítőket, csecsemő- és gyermeknevelőket- gondozókat képeznek. 
 
 - Budapesten indult el a kétéves polgári iskolai tanárképzés 1873-ban, két iskolában (egyet a 
fiuk számára, Pedagógium, és egyet a lányok számára, Erzsébet Nőiskola) alapítottak. 1881-
ben a tanulmányi időt 3 évre emelték. 1928-ban a két intézményt egyesítették, és Szegedre 
telepítették. 
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 - Budapesten 1849-ben alakult meg az 
Országos Nőegylet, melynek vezetője Kossuth 
Lajos felesége volt. Kossuth elképzelése az 
önkéntes betegápolásról J. H. Dunan 
tevékenységét jó néhány évvel megelőzte. Az 
Egylet fontos szerepet játszott az önkéntes 
betegápolónők szervezésében. Ekkor hozták 
létre az „Országos Kórodai Főápolónői 
Intézetet” is Meszlényiné Kossuth Zsuzsanna 
vezetésével. 1885-ben jött létre a 
Betegápolónői Intézet, Janny Gyula sebész 

orvos tevékenységének köszönhetően. Ő a Vöröskereszt Kórházának is a megalapítója és első 
igazgatója volt 1884-től. Kidolgozta az ápolónőképzés tantervét, melyet a Vallás- és 
Közoktatásügyi Minisztérium (VKM) jóváhagyott, és amely 1927-ig maradt érvényben. 
Egyébként a hivatásos és az önkéntes vöröskeresztes nővérek képzése már 1884-ben elindult 
az ország több városában. A második Betegápolónői Intézet 1897-ben Kolozsvárott nyílt meg. 
 

 - Az Országos Gyógyintézeti Központ története Budapesten 1889-ben 
kezdődött, amikor a Pesti Izraelita Hitközség létrehozta a Szabolcs 
utcában a saját kórházát. 1945 után ezt is államosították. 1956-ban a 
neve Orvostovábbképző Intézet (OTKI) lett. Az OTKI szakemberei 
részt vettek az újpesti Egészségügyi Szakiskolában folyó képzésben. 
Ennek keretében érettségizett fiatalokból ápolónőket képeztek. 1962-
ben kialakították az orvostovábbképző tanszékeket. Az 1973-ban 
megjelent jogszabályok rendelkeztek az OTKI-ról és az általa 
működtetett karokról. 1975-ben indult el az Egészségügyi 
Szakiskolákból kialakított OTKI Egészségügyi Főiskolai karán az 
oktatás. Újabb név és szervezeti változások után a Szabolcs utcai 
Kórház neve Országos Gyógyintézeti Központ lett, és az EüM ún. 

minta-kórházaként működött 2007-ig, amikor megszüntették.  
 
 - Lajos, bajor királyi herceg a saját sárvári uradalmán, Lánc 
pusztán 1890-ben megalapította az első tejgazdasági szakiskolát, 
ahol tejkezelők, valamint vaj- és sajtmesterek képzése folyt. Az 
iskolát 1929-ben Csermajorba helyezték át, és mint Magyar 
Királyi Tejipari Szakiskola és Tejgazdasági Szaktanácsadó 
Állomás működött tovább. 
 
- 1894-ben alapították meg a Fővárosi Szent László Kórházat a 
Gyáli úton. Ennek a kórháznak az e helyen történő ismertetését az 
indokolja, hogy az egyetemi orvosképzésben fontos szerepet 
játszott, ill. játszik. A történeti előzményekből az alábbiakat tartjuk 
indokoltnak megemlíteni. A török pusztítás után Budán 1689-ben 

létesült egy katonakórház. 1701-ben pestis lazaretumot hozta létre, melyet 1710-ben budai 
polgári kórházzá alakítottak. Ez lett 1777-ben az egyetemi kórház. 1820-ban emeletet 
építettek rá és női kórház lett. Belső és külső osztálya volt. Az utóbbi volt a sebészet és a 
bujakóros betegek is ide kerültek „elrekesztve”, valamint itt volt egy szülőszoba is. Később 
ebből alakították ki a mai Szent János Kórházat. A pesti Szent Rókus Kórház a budaival 
egyidős. Kezdetben aggok háza és szegényház is volt, majd egyetemi kórház lett. 1784-ben 
75 ággyal működött. 1798-ra 207 ágyasra fejlesztették, majd 1840-ben 400 ágyasra 
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bővítették. 1831 előtt már volt fertőző osztálya, amely a cholera-járvány idején szűknek 
bizonyult. 1869-ben az Üllői úton egy ideiglenes barakk-kórházat állítottak fel a Rókus 
fiókkórházaként, és idekerült a fertőző osztály négy másik osztállyal együtt. 1885-ben 
elkészült a Szent István Kórház, és attól kezdve a barakk-kórházban csak fertőző betegeket 
fogadtak, de a körülmények nagyon rosszak voltak. Ezért 1891-ben egy új kórház építése 
mellett döntöttek, ami 1894-ben elkészült és a Szent László nevet kapta. A kórház terveit 
Potrubány Gergely volt és Gebhardt Lajos funkcionáló tisztiorvos készítette. A Kórház 
vezetőjének Gerlóczy Zsigmondot (1894-1919 és 1919-1930) nevezték ki.  
 
- 1896-ban indult az alsó fokú mezőgazdasági képzés Hódmezővásárhelyen, ami egészen 
1945-ig tartott. 1945 és 1961 között középfokú oktatás folyt. 1961-ben indult el a Főiskolai 
képzés. Az intézmény korábban a Szegedi Élelmiszeripari Főiskolához tartozott, majd az 
Állatorvostudományi Egyetemhez, végül a Debreceni Agrártudományi Egyetemhez és 
jelenleg 2000 óta a Szegedi Tudományegyetem Mezőgazdasági Kara. A Karon öt 
szakirányban oktatnak. Az Állattudományi és Vadgazdálkodási Intézetben tanítanak 
mikrobiológiát. 
 
- 1897-ben Gödöllőn Hreblay Emil vezetésével Pirkner János tervei alapján megalapították 
a Magyar Királyi Baromfitenyésztő Telep és Munkásképző Iskolát, majd 1899-ben az Állami 
Méhészeti Gazdaságot, melynek megszervezésében jelentős szerepe volt Kovács Antalnak. 
 
- 1898-ban alapították meg Budapest első Fertőtlenítő Intézetét a Gyáli út 3. szám alatt. 1907-
ben országos fertőtlenítő tanfolyam indult az intézetben a fertőtlenítést végző szakemberek 
képzése céljából. 
 
- 1900-ban Gyöngyösön vincellér iskolát létesítettek, ami néhány évi működés után megszűnt. 
1920-ban Felső Mezőgazdasági Iskolát alapítottak, ami 1938-tól Római Katolikus 
Mezőgazdasági Középiskolaként működött tovább. 1949-ben mezőgazdasági gimnáziummá, 
1953-ban mezőgazdasági technikummá, majd 1968-tól mezőgazdasági szakközépiskolává 
szervezték. 

A felsőfokú szakemberképzés 1962-ben a Felsőfokú Mezőgazdasági 
Technikumban indult el szőlész és borász szaktechnikus képzéssel. 
1972-től 1976-ig a Kertészeti Egyetem Kertészeti és Agronómiai 
Főiskolai Karaként működött tovább (szőlész, borász, 
zöldségtermesztő, növénytermesztő szakembereket képeztek). 1976-tól 
a Gödöllői Agrártudományi Egyetem Mezőgazdasági Főiskolai Kara 
(1976-tól már csak üzemszervezési, növénytermesztési, állattenyésztő 
és kertész szakemberképzés folyt). 1987-ben a Gödöllői Egyetem 
keretében Vállalatgazdasági Üzemmérnöki Intézetté alakultak át. 
1989-ben elkezdték a levelező/távoktatást. 1993. január 1-től az Intézet 
ismét kari státuszt kapott és 1999. december 31-ig a Gödöllői 
Agrártudományi Egyetem Mezőgazdasági Főiskolai Karaként 
működött. 2000. január 1-től a Szent István Egyetem Gazdálkodási és 

Mezőgazdasági Főiskolai Karaként dolgozott. A neve 2003-ban Károly Róbert Főiskola lett, 
melynek 2004 óta két kara van, és 2007 óta hozzátartozik az Erdőtelki Arborétum, valamint 
2008-tól az egri Szőlészeti és Borászati Kutatóintézet is. 2009-től a két kar neve: Gazdasági 
és Társadalomtudományi, illetve Természeti Erőforrásgazdálkodási és Vidékfejlesztési. 
 
- Pálffy Sándor, Károlyi László és Károlyi Mihály grófok elképzelései alapján 1911-ben 
állami támogatással létrehozták Újpesten a Főiskolai Szociális Telep nevű intézetet, mely 
1912-ben nyitotta meg a kapuját. Az intézmény népművelési, népegészségügyi és népvédelmi 
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munkát végzett, mely a lakosság oktatásból, segélyezésből és szociológiai kutatás végzéséből 
állt. 1920-ban csatlakoztak az akkor létrehozott Közgazdaságtudományi Egyetemhez és 
annak tanszéke lett. 1934-től mint Országos Szociálpolitikai Intézet folytatta a tevékenységét. 

 
 - Országos Stefánia Szövetség 1915. június 13-án alakult meg. A 
Szövetség létesítésének a gondolata Bárczy István érdeme. Ő 
Madzsar József szervezőképességére támaszkodva, Apponyi 
Albert, Szterényi József és Lónyai Elemérné Stefánia 
hercegasszony támogatásával hozták létre a Szövetséget. Céljuk volt 
olyan országos szervezet kialakítása, amely az anyák és a csecsemők 
(3 éves korig) védelmét szolgálja. Ennek érdekében elindították az 
anya- és csecsemővédőnők képzését az általuk létrehozott Zita 
királyné Központi Intézetben, mely a Vas utca 8. szám alatt létesült. 
A pénzügyi támogatók közül jelentőségénél fogva Weiss Manfréd 
neve érdemel említést. A Szövetségnek különböző szakosztályai 
alakultak (lásd a Függeléket). Az orvosszakmai hátteret többek 
között Tauffer Vilmos, Bókay II János és Madzsar József 
biztosította. 1933-ban az egészségvédelmi szervezet már az ország 

több mint felére kiterjesztette tevékenységét (252 fiókszövetséget, 267 védőintézetet, 109 
tejkonyhát, 13 anyaotthont, 21 bölcsődét, 12 napközi gyermekotthont, 14 szülőintézetet, 3 
csecsemő- és gyermekkórházat működtetett, amely keretei között 454 legnagyobbrészt 
szakorvos és 600-nál több védőnő végezte a munkáját.) A rendszer Európában is egyedülálló 
volt. 
 

- Nyíregyházán a pedagógusképzés több mint másfél évszázados 
múltra tekint vissza. Az evangélikus egyház közbenjárására 1847-ben 
már működött tanítóképző a városban, de az állandósuló anyagi 
gondok és a háborús állapotok miatt egy év után, az 1848/49-es 
forradalom és szabadságharc alatt ideiglenesen felfüggesztették 
működését. Hosszabb szünetet követően 1914-ben a Magyar Királyi 
Állami Elemi Népiskolai Tanítóképző Intézetben folytatódott a 
tanítóképzés Nyíregyházán. Ez az intézet 1959-ig látta el a középfokú 
tanítóképzés feladatát. 1959-től a megye első felsőfokú 
intézményeként felsőfokú tanítóképzőként működött tovább, 11 évig 
önállóan, majd 1970-ben egyesült az 1962-ben megalapított 
Pedagógusképző Főiskolával, melynek neve 1972-től Bessenyei 
György Tanárképző Főiskola és a fő profilja az általános iskolai tanár-

, illetve tanítóképzés volt 2000-ig. 1961-ben a Felsőfokú Mezőgazdasági Technikumban 
indult el a mezőgazdászok képzése. 1968-tól a Felsőfokú Mezőgazdasági Technikum 
Mezőgazdasági Gépészeti Karán elkezdődött a növényvédelmi pilóták képzése. 1972-től az 
intézmény Mezőgazdasági Főiskolaként folytatta a felsőfokú agrár- és műszaki szakemberek 
képzését.  2000-ben a két felsőfokú intézmény (a Bessenyei György Tanárképző Főiskola és a 
Gödöllői Agrártudományi Egyetem Nyíregyházi Mezőgazdasági Főiskolai Kar) fúziójával 
létrejött a Nyíregyházi Főiskola. Az integrált Nyíregyházi Főiskolán Bölcsésztudományi és 
Művészeti; Gazdasági és Társadalomtudományi; Műszaki és Mezőgazdasági; 
Pedagógusképző, valamint Természettudományi és Informatikai kar működik. 
1988-ban itt hozták létre azt az Egészségügyi Főiskolát, amely most a Debreceni Egyetemhez 
tartozik. 
 

Bessenyei György 

Bárczy István 
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- A Mezőtúron jelenleg folyó főiskolai képzés eredete az 1940-es évekig vezethető vissza. 
1943-ban Mezőgazdasági Leányközépiskolát (1943-1950) létesítettek, amit követett a 
Mezőgazdasági Technikum (1950-1960), a Mezőgazdasági Gépész Technikum (1960-1962), 
a Felsőfokú Mezőgazdasági Technikum Gépész Szak (1962-1972), amely a - Debreceni 
Agrártudományi Egyetem Mezőgazdasági Gépészeti Főiskolai Kara (1972-1986), majd a 
Gödöllői Agrártudományi Egyetem Mezőgazdasági Főiskolai Kara (1986-1999) lett. Az 
érettségire épülő két éves képzés Mezőtúron 1960-ban, a felsőfokú képzés 1962-ben 
kezdődött, amikor hároméves képzési idővel szaktechnikusokat képeztek a felsőfokú 
technikumban. 1972-ben az intézmény főiskolai kari státuszt kapott és üzemmérnökképző 
felsőfokú intézményként a Debreceni Agrártudományi Egyetem szervezetébe integrálódott. A 
főiskolai kari tevékenység megalapozása, az 1980-as évek közepéig tartott. Az ezt követő 
időszak - már a Gödöllői Agrártudományi Egyetemhez tartozva (1986-1999. december 31.) - 
jelentette a főiskolai tevékenység kibontakozását, a kar felzárkózását a hazai 
agrárfelsőoktatási intézmények színvonalára. 1993-tól a képzés a mg-i mérnöki szakon is 
elkezdődött. 
 
- Az 1925. évi XXXI. törvény rendelkezett az OKI megalapításáról Az 1927-ben megnyílt 
intézet az eltelt évtizedek alatt igen fontos, nemzetközileg is kiemelkedő, szerepet játszott 
hazánkban az egészségügyi diagnosztikai, a járványügyi és megelőző, valamint a 
mikrobiológiai és higiénés kutató munkában, továbbá az oktatásban. Az oktatást illetően 1927 
és 1951 között a tisztiorvosképzés, illetve az ápolónő- és védőnőképzés volt a legjelentősebb, 
de tanfolyamokat szerveztek többek között a községi és körorvosok, a tüdőgyógyász 
szakorvosok, a maláriával foglalkozók, az asszisztensek, valamint a laboránsok számára is. 
Az OKI-ra hárult a tanfolyamok tematikájának össszeállításán, az elméleti és a gyakorlati 
oktatás megszervezésén, valamint az előadók biztosításán kívül a hallgatók elhelyezése is. 
1945 után az OKI korábbi feladatai változtak, de az oktató munkában játszott szerepe 
továbbra is nagyon jelentős volt. 1962-ben az OKI-ban hozták létre az OTK Közegészségtani- 
Járványtani Tanszéket. Az 1997. évi törvény alapján az OKI mint Intézet megszűnt. Belőle 
alakították ki az Johan Béla Országos Epidemiológiai Központot (OEK) és a Fodor József 
Országos Közegészségügyi Központot (OKK). 2006-ban az Országos Közegészségügyi 
Központ is megszűnt, és a rendszerébe tartozó intézmények a továbbiakban az OEK-tal 
együtt az Országos Tisztifőorvosi Hivatal szervezetébe kerültek. 
A közegészségügyi hálózat 1991-ben történő átszervezését, a tisztiorvosi szolgálat felállítását 
követően a tisztiorvosképzés szervezése az Országos Tisztifőorvosi Hivatal feladata lett. 
 
- 1949-ben szervezték meg az Országos Élelmezés- és Táplálkozástudományi Intézetet 
(OÉTI), mely az élelmezés egészségtan tudományának a fellegvára lett, mind oktatás, mind 
pedig kutatás szempontjából. Az orvostovábbképzést biztosító tanszékek létrehozásától, 
1962-től kezdve, ebben az Intézetben működött az OTKI Élelmezés-egészségtani Tanszék. 
1998-ban a szervezeti változásokat követően az OTH irányítása alá került. Jelenleg, mint 
önálló intézet tevékenykedik új néven és megváltozott feladatokkal. 
 
- 1949-ben megalapították az Országos Munkaegészségügyi Intézetet. 1975-ben, mivel 
üzemegészségügyi problémákkal is kellett foglalkoznia, a neve Országos Munka- és 
Üzemegészségügyi Intézetre (OMÜI) változott. Az üzemorvosok képzésébe már régen 
bekapcsolódtak az OMÜI munkatársai és 1962-ben az OMÜI-ben alakult meg az OTKI 
Munka- és Üzemegészségtan Tanszék. 1998-ban a szervezeti változások ezt az Intézetet is 
érintették. 2007. január 1-től az időközben megváltozott nevű Intézmény, az Országos 
Munka- és Foglalkozásegészségügyi Intézet (OMFI) visszakapta önállóságát és felügyeleti 
szempontból a Szociális és Munkaügyi Minisztériumhoz (SZMM) került. 
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- Az egészségügyi miniszter 1952-ben rendelettel átszervezte, az 1901-ben alapított Erzsébet 
Királyné Szanatóriumot, Országos Korányi Tbc Intézetté. Jelenleg az Intézmény neve 
Oszágos Korányi Tbc és Pulmonológiai Intézet. 
1949-ben a népjóléti miniszter a 3316/19.1949. sz. rendeletében megbízta Szabó Istvánt, 
hogy szervezzen az OKI-ban Központi Tbc Diagnosztikai és Kutató Laboratóriumot. A 
laboratóriumot 1952-ben áthelyezték az akkor megalapított Országos Korányi Tbc Intézetbe, 
és jelenleg is ott működik. A laboratórium országos hatáskörrel végzi a tuberkulózisra 
gyanús, ill. tbc-és személyekkel kapcsolatos laboratóriumi diagnosztikával foglalkozó 
egységek szakmai irányítását és az általuk végzett munka minőségi ellenőrzését, továbbá az 
izolált törzsekkel kapcsolatos vizsgálatokat. A laboratórium orvos-munkatársai mindig 
végeztek a kutatás és a rutin munka mellett oktatási tevékenységet. 
 
- Ugyancsak 1949-ben megalapították Miskolcon a Nehézipari Műszaki Egyetemet. Az 
egyetem elődjének részben a Selmecbányai Bányatisztképző Iskolát, részben pedig az eperjesi 
Evangélikus Jogakadémiát tekintik. Az 1919-ben Sopronba menekült Magyar Királyi 
Bányamérnöki és Erdőmérnöki Főiskola 1934-től a Magyar Királyi (József nádor) Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem Bánya-, Kohó- és Erdőmérnöki Karaként működött. 1945-ben 
az Erdőmérnöki Osztály kivált a József nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemből. 
A maradék egyetemet 1949-ben szétválasztották és a bánya-, a kohó-, valamint a 
gépészmérnökképzést Miskolcra helyezték. 1989-ben az egyetem neve Miskolci Egyetemre 
változott. Az egyetemen a kezdetektől az alábbi részlegek működtek: 1949-től Bányamérnöki 
Kar, Kohómérnöki Kar, Gépészmérnöki Kar. 1969-től Dunaújvárosi Kohó- és Fémipari 
Főiskolai Kar, majd 1990-től Dunaújvárosi Főiskolai Kar, 1970-től 1989-ig Kazincbarcikai 
Vegyipari Automatizálási Főiskolai Kar, amely beolvadt az anyaegyetembe, 1981-től Állam 
és Jogtudományi Intézet, majd 1983-tól Állam- és Jogtudományi Kar, 1987-től Közgazdasági 
Intézet, majd 1990-től Gazdaságtudományi Kar és végül 1991-től Bölcsésztudományi Intézet. 
1987-ben az OTKI Egészségügyi Főiskolai Kara kihelyezett tagozatot indított el Miskolcon. 
A tagozatot, nemcsak pénzügyi gondok miatt, 1995-ben megszüntették. 
 
- 1950-től minisztériumi irányítás mellett Állami Turjanicza Anna Gyermek-gondozónőképző 
Intézmény működött Budapesten 1955-ig, ahol csecsemő- és gyermekápolónőket képeztek. 
 
- 1952-ben hozta létre az egészségügyi miniszter a nemibetegségek elleni küzdelem intézet 
rendszerét - Országos Bőr-nemikórtani Intézetet (OBNI), megyei (fővárosi), valamint városi 
(városi kerületi) bőr-nemibeteg gondozó intézeteket. Az OBNI az Egészségügyi Minisztérium 
szervezési, módszertani, pedagógiai és tudományos alapintézménye lett a bőr-
nemibetegségek elleni küzdelem területén. Az Intézet klinikai gyógyító és gondozó részből és 
mikrobiológiai (szerológiai-, bakteriológiai-, virológiai-, és mikológiai osztály, 
gombavizsgáló állomás, gonorrhoea diagnosztikai laboratórium, lupus-, továbbá neurolues 
központ) részből állt.  
 
- 1957. január elsején kezdett el működni a Központi Sugárbiológiai Kutató Intézet (KSKI) 
Budafokon a Törley Kastélyban, melynek neve 1959-ben Frédéric Joliot-Curie KSKI-re 
változott. Átszervezések után 1963-ban a feladatbővüléseknek megfelelően a neve is 
módosult, és Országos „Frédéric Joliot-Curie” Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi Kutató 
Intézet lett (OSSKI). 1984-ben az Intézetben megalakult az OTKI Sugáregészségtani 
Tanszéke, mely a sugáregészségügyi szakorvosképzést és továbbképzést végezte. 1998-ban az 
OSSKI-t is érintették az átszervezések. 1999-től az Intézetben lévő Tanszék a Semmelweis 
Egyetem Általános Orvosi Kar Munka- és Környezetegészségtani Intézet Sugáregészségügyi 
Csoportjaként működik. Az OSSKI jelenleg is ellátja feladatait. 
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- 1959-ben Felsőfokú Tanítóképző Intézetet hoztak létre Szombathelyen a kőszegi és a pápai 
középfokú tanítóképzők jogutódaként, amely 1971-ben a Pécsi Pedagógiai Főiskola 
kihelyezett kara lett. 1974-ben önállóvá vált Szombathelyi Tanárképző Főiskola néven. 1984-
ben felvette Berzsenyi Dániel nevét és beindult a természettudományi szakos tanárképzés. A 
Természettudományi Intézet keretében Biológia Tanszék majd Állattani és Növénytani 
Tanszékek működtek, 1995-ben pedig létrehozták az Örökléstani és Környezettudományi 
Tanszéket is. 1997-ben megtörtént az akkreditáció. 2000-től Berzsenyi Dániel Főiskolaként 
működött. 2002-ben megalakultak a Bölcsésztudományi, a Természettudományi, valamint a 
Testnevelési és Művészeti Főiskolai Kar. 2008. január 1-től a Nyugat-magyarországi 
Egyetem része lett, a korábbi kari szerkezet megtartásával. A Természettudományi Kar 
Biológiai, Földrajzi és Környezettudományi Intézetéhez kapcsolható a mikrobiológia 
oktatása. 
Szombathelyen is folyik egészségügyi szak és főiskolai képzés. 
 

   
Berzsenyi Dániel Csokonai Vitéz Mihály Illyés Gyula 

 
- Kaposvárott 1961-ben hozták létre a Felsőfokú Mezőgazdasági Technikumot, melyet 1971-
ben Mezőgazdasági Főiskolává fejlesztettek. 1987-ben a Pannon Agrártudományi Egyetem 
Állattenyésztési Kar Kaposváron a Csokonai Vitéz Mihály Tanítóképző Főiskola (jogelődje 
az 1951-ben létesített középfokú állami tanítóképző, mely 1959-től felsőfokú intézet, majd 
1975-től Tanítóképző Főiskola lett), továbbá az 1971-ben Iregszemcsén létesített 
Takarmánytermesztési Kutató Intézet és az 1959-ben alapított veszprémi Műszaki Kémiai 
Kutató Intézet (MÜKKI) integrációjával alakult meg. 1989-től működik az egyetem keretei 
között a Diagnosztikai és Onkoradiológiai Intézet. A Kaposvári Egyetem 2000-ben jött létre 
Állattudományi és Gazdaságtudományi Karral és Csokonai Vitéz Mihály Pedagógiai és 
Művészeti Főiskolai Karral. A MÜKKI 2004-ben kivált a Kaposvári Egyetemből. Az 
integrációt követően az egyetem az Állattudományi Karból és a Csokonai Vitéz Mihály 
Pedagógiai Főiskolai Karból áll. 2004-ben létrehozták az önálló Gazdaságtudományi Kart és 
a Művészeti Főiskolai Kart, továbbá 2005-ben az Egészségtudományi Centrumot. 2006-ban 
az egyetem része lett a Lovasakadémiai Ágazat és a Vadgazdálkodási Tájközpont a 
Kiskunfélegyházi Gímszarvas Tenyésztési Telephellyel együtt, és megtörtént az egyetem 
akkreditálása is. Az Élettani és Állathigiéniai Tanszék keretében történik a mikrobiológia 
oktatása, de más tanszékeken is hallhatnak mikrobiológiával kapcsolatos ismereteket. 
 
A Pécsi Egészségügyi Főiskola Kaposvári tagozatán 1990 óta folyamatos a képzés. 
 
- Szolnokon a felsőfokú oktatás 1967-ben indult el, amikor a Budapesti Műszaki Egyetem 
Vízügyi és Közlekedési Tagozatát a városba helyezték. Ez az Intézmény nem volt hosszú 
életű. 1976. július 1-én kezdte meg az oktató munkáját a Kereskedelmi és Vendéglátóipari 
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Főiskola Konzultációs Központ távoktatás formájában Szolnokon. 1990-ben a Budapesti 
Külkereskedelmi Főiskola is létrehozta a kihelyezett tagozatát. A két oktatási tagozat 
egyesülésével jött létre a Kereskedelmi és Gazdasági Főiskola. Az Intézmény neve 2000-ben 
Szolnoki Főiskola lett. 2006. január 1-gyel a Szolnoki Főiskola és a Tessedik Sámuel Főiskola 
mezőtúri Mezőgazdasági Főiskolai Kara unióra lépett. Ennek lett az eredménye az integrált 
Szolnoki Főiskola. 2010. január 1-től megszűntek a fakultások, és az Intézmény, mint 
egységes Szolnoki Főiskola, folytatja munkáját három telephelyen (Szolnok, Mezőtúr, 
Kiskunfélegyháza). Jelenleg agrár, műszaki és gazdaságtudományok témakörökben folyik a 
képzés a főiskolán. A főiskolán folyó mikrobiológia oktatást az Intézmény eredetére 
tekintettel a 10. Fejezetben fogjuk ismertetni. 
 
- Az 1970-es években Szekszárdon létesítették az Illyés Gyula Pedagógiai Főiskolát, mely 
2001. január 1-től, mint a Pécsi Egyetem Szekszárdi Kara működik. 
 
- Az Országos Laboratóriumi Intézetet (OLI) az egészségügyi miniszter az OTKI Klinikai és 
Kisérletes Orvosi Laboratóriumi Intézetének keretei között alapította meg 1974-ben. Az OLI 
2005-ben megszűnt. 
 
- 1979-ben hozták létre az Országos Körzeti Orvosi Intézetet Pécsett, melynek jogállása és 
feladatai 1991-ben módosultak, és ennek megfelelően a neve is megváltozott, Országos 
Háziorvosi Intézet lett. 1997-től újabb változás eredményeképpen Országos Alapellátási 
Intézet néven tevékenykedik, és a háziorvosi, a házi gyermekorvosi, az iskolaorvosi, a 
védőnői szolgálat és az otthoni betegápolási szolgáltatások területén a Minisztérium 
gyógyító-megelőző, szervezési-módszertani, továbbképző és tudományos-kutató 
alapintézménye. 
 
- Zalaegerszegen a Pécsi Egészségügyi Főiskola tagozatot létesített 1989-ben. Ezen a 
tagozaton ’90 óta képeznek különböző szakos egészségügyi szakembereket. 
 
- Az Országos Környezetegészségügyi Intézetet (OKÖI) 1998-ban hozták létre. Feladata a 
hazai környezetegészségügyi és az azzal összefüggő népegészségügyi helyzet alakulásának a 
nyomon követése és a döntéshozók számára a szükséges információk szolgáltatása. 
Tevékenysége a levegő-, a víz-, a talajhigiéne és a település higiéne területét öleli fel. Az 
Intézet 5 főosztályra tagolódik: környezet-egészségügyi; vízhigiénés és vízbiztonsági; 
környezetegészségügyi hatásvizsgálati; egészséghatás előrejelzési és toxikológiai. Az egyes 
főosztályok további egységekből állnak. 
 
- Kalocsán 2004 óta működik a Tomori Pál Főiskola. A magán Főiskola célja a térközpontú 
közgazdasági oktatás, valamint a bölcsésztudományi képzés. A Szabad Bölcsészet 
Alapképzési szakot vallástudományi és művészettörténeti szakiránnyal indították. 
Az egészségügyi miniszter 2005-ben megszüntette a legtöbb országos intézetet, és az általuk 
addig végzett tevékenység további megvalósítása céljából is rendelkezett. Ennek megfelelően 
nemcsak megbízást adott egyes intézményeknek, hanem egy új Központot az OMSZK-ot is 
létrehozta, melynek feladatait az alapító okiratban a következőképpen fogalmazta meg: A 
Központ az EüM-nak az ÁNTSZ keretében működő országos intézete, amelynek feladata az 
egészségügyi szolgáltatók tevékenységének felügyelete, külső minőségbiztosítása, a szakmai 
szabályok és a jogszabályok érvényesülésének az ellenőrzése, módszertani irányítás, 
koordinálás, felügyelet, egészségmonitorozás és nem fertőző epidemiológiai tevékenység, 
más egyéb feladatok mellett.  
Az új egészségpolitikai irányzattal járó struktúraátalakításnak megfelelően a Nemzeti 
Erőforrás Minisztérium (NEM) egészségügyi háttérintézményeinek egy része megváltozott 
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keretek között folytatja tevékenységét. Az új módszertani központ a Gyógyszerészeti és 
Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet (GYEMSZI) 2011. május elsején, az 
59/2011. (IV. 12.) Korm. rendelet alapján jött létre az Egészségügyi Stratégiai 
Kutatóintézetnek (ESKI), az Országos Gyógyszerészeti Intézetnek (OGYI), az Egészségügyi 
Szakképző és Továbbképző Intézetnek (ETI) és az Országos Szakfelügyeleti Módszertani 
Központnak (OSZMK) az Egészségügyi Minőségfejlesztési és Kórháztechnikai Intézetbe 
(EMKI) történő beolvadásával. Ezzel egyidőben az EMKI neve GYEMSZI-re módosult. Az 
új nevű Intézmény, mint általános jogutód a jogelőd intézmények (ESKI, OGYI, ETI, 
OSZMK) feladatait változatlanul és folyamatosan ellátja és készen áll új feladatok ellátására 
is. Az OGYI-val és az ETI-vel kapcsolatos ismeretek máshol olvashatók. Az ESKI, és az 
EMKI feladatait itt fogjuk röviden érinteni. 
Az ESKI feladatai között szerepelt: az országos szakkönyvtári feladatok ellátása, ágazati 
statisztikai adatszolgáltatás alapján adatok felvétele, feldolgozása, tárolása, átadása, 
közzététele, részvétel egyes gyógyszerek, különleges táplálkozási igényt kielégítő tápszerek 
és gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatásával kapcsolatos kérdések 
esetében a döntés kialakításában, továbbá egészségügyi közgazdaság- és rendszertudományok 
területén értékelés, elemzés, előrejelzés, kutatás végzése, valamint az egészségügyi 
informatika és információpolitika területén jelentkező feladatok ellátása. Az ESKI 2011-ben a 
GYEMSZI-be olvadt. 
Az EMKI, mint kijelölt szervezet az orvostechnikai eszközök, valamint az in vitro 
diagnosztikai műszerek, gépek, eszközök és berendezések megfelelőségének vizsgálatát és 
tanúsítását végezte. A gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatás keretében 
történő forgalmazásához  igazolást adott, és szakértőként közreműködött egyes gyógyászati 
segédeszközök gyártóinak ellenőrzésében. Adatgyűjtést végzett, országos nyilvántartást 
vezetett és elemezte az adatokat a gép-műszer, energia- és épületkataszter területén, az 
egészségügyi szolgáltatók minőségirányítási rendszerei vonatkozásában, az akkreditációs 
dokumentumok, a betegek biztonságát veszélyeztető események, továbbá a humán 
reprodukciós eljárásokkal kapcsolatos, kötelezően nyilvánosságra hozandó eredményességi 
adatok eseteiben. Végezte az egészségügyi minőségfejlesztési feladatok koordinálását, 
szakmai irányítását, dokumentálását, a gyűjtött adatokból indikátor-fejlesztést végzett és 
javaslatot tett szakmai standardokra. Szervezte és koordinálta a kiemelt egészségügyi 
területek klinikai auditját, az egészségügyi szolgáltatások és szolgáltatók szakmaspecifikus 
akkreditációját, fejlesztések során az akkreditációs standardokra vonatkozóan javaslatot tett. 
Végezte az egészségügyi beruházásokkal kapcsolatos pályázatok minőségellenőrzését. Végül 
szakmai továbbképzéseket tartott egyéb más tevékenység mellett. 2011. májusától az EMKI 
GYEMSZI néven tesz eleget a rábízott, integrált feladatoknak. 
Az ebben a részben leírtakból nemcsak a magyar oktatási rendszer történetéről kaphattunk 
egy pillanatfelvételt, de az is megállapítható, hogy az évszázadok alatt kialakult és 
megfelelően funkcionáló oktatási rendszerünket a tatárdúlás, a török megszállás, a 
szabadságharcok, a trianoni békeszerződés és a II. világháború alatti és utáni viszonyok 
súlyosan érintették. Az oktatási rendszerünk kialakulásában és későbbi túlélésében, romjaiból 
való többszöri feltámadásában nagy vezetőinknek, az egyház és a később megalakult 
felekezetek főpapjainak, főuraknak továbbá politikusoknak mindig jelentős szerepe volt. A II. 
világháború után a véglegesen elszakított területeken létezett oktatási rendszereinket többé-
kevésbé felszámolták, és csak az elmúlt 20 évben indult meg némi pozitív előjelű változás az 
elszakított magyarság identitásának biztosítása érdekében. Az 1945 után kialakult hazai 
politikai viszonyoknak a tudományos életre gyakorolt hatása különböző előjelű volt. Az EU-
hoz való csatlakozást követően pedig a nyugati oktatási rendszerekkel való harmonizálás lett 
a fő feladatunk, melynek részét képezi az ún. bolognai rendszer bevezetése is. Kérdés, hogy 
egy nemzetközi szinten is jól teljesítő hazai rendszert szabad-e az új iránti „elkötelezettség” 
bűvkörében élve teljesen szétrombolni?  
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3. A TERMÉSZETTUDOMÁNYOS ÉS A 
MIKROBIOLÓGIAI ISMERETEK OKTATÁSA 

 
Ebben a fejezetben azt tekintjük át, hogy a különböző, már felsorolt intézményekben mióta és 
kik használtak mikroszkópot, továbbá oktattak, ill. oktatnak mikrobiológiával kapcsolatos 
ismereteket. Kezdetben, döntő mértékben, a vallás fajtájától – katolikus, zsidó, református, 
stb. - függetlenül, a hittan és az azzal kapcsolatos ismeretek oktatása dominált az írás, az 
olvasás, a napi szintű számtan és a vallási gyakorlathoz minimálisan szükséges csillagászati 
ismeretek mellett. Magasabb szinten „klasszikus” tanokat (historia naturalis) is oktatták a 
fizika keretei között, a logikával és a metafizikával együtt. Az 1600-as évektől nyugat-
európai hatásra már új ismeretek oktatására is sor került. A folyamat felgyorsult az 1753-ban 
megjelent jogszabály hatására, de a „modern természettudományos” ismeretek oktatása az 
1777-ben megjelent Ratio Educationis előírásai alapján vált általánossá. A népiskolákban 
1806 előtt az olvasás keretében kaptak minimális természetrajzi ismereteket a diákok. 1806 
után a természetrajz önálló tárgy lett. A középfokú oktatási intézményekben a XIII. századtól 
a speciális tudományok keretében oktattak „klasszikus” tanokat. 1777-től önálló tárgyként 
szerepelt a fizika, a földrajz és a természetrajz. A tanítóképző intézetekben 1856-ban 
gazdászati, fizikai és földrajzi ismereteket kellett a későbbi iskolamestereknek elsajátítani. 
1861-ben pedig az ún. „természettudományokat” kellett megismerniük. Az óvónőképző 
intézetekben 1891-ben nevesítve volt mint tananyag a természetismeret és az egészségtan. 
Az 1930-as években lényeges döntések születtek a felsőoktatási intézmények struktúráját 
illetően is pl.: a különböző, különálló oktatási egységek egy univerzitásba való szervezése – a 
Magyar Királyi (József nádor) Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem kialakítása. 
A II. világháború után két folyamat zajlott párhuzamosan. Egyrészt a „régi” egyetemi 
struktúra rombolását végezték el. A Hittudományi Karokat kiszakították, továbbá egyéb más 
karokat (pl.: Orvosi Karok, Jogi Karok, stb.) „önálló egyetemekké” alakították. Viszont 
előrelépés volt a természettudományi karok megszervezése. Az egyetemek irányítása a 
megfelelő szakminisztériumok kezébe került. 
A külföldi és a saját tapasztalatok alapján az 1970-es évekre nyilvánvalóvá vált, hogy a hazai 
rendszer nem felel meg a modern követelményeknek. 1975-ben hazánkban 3 fokozatú képzés 
folyt. Alsó fokú: óvodában, általános iskolában; középfokú: gimnáziumban, 
szakközépiskolában, szakmunkásképző intézetben, gyors- és gépíró iskolában és továbbképző 
iskolában és felsőfokú: 15 féle intézményben – egyetemen, főiskolán, intézetben, továbbá 
katonai és politikai-ideológiai célokat szolgáló intézményekben. Felsőfokú oktatási 
rendszerünkre az elaprózottság, egy oktatási egységen belüli alacsony hallgatói létszám és a 
dezintegráltság volt a jellemző. A pedagógusképzés nem volt megfelelő. 
 
Témánk tárgyalása szempontjából, a történeti intézmények áttekintése után, középszinten a 
gimnáziumokban és a szakközépiskolákban, felső szinten pedig az orvostudományi 
egyetemeken, az agrártudományi egyetemeken (beleértve az állatorvos-, az erdőmérnök-, a 
kertészeti és élelmiszeripari szakemberképzést is) -, a tudományegyetemeken, a műszaki 
egyetemeken, az egészségügyi, a mezőgazdasági, a műszaki, a tanár- és a tanítóképző 
főiskolákon, karokon és intézetekben folyó oktatással fogunk foglalkozni. Más intézményekre 
nézve (pl.: Testnevelési Főiskola, óvónőképző intézetek, stb.) adatokkal sem rendelkezünk. 
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3.1. A MIKROSZKÓP HASZNÁLATÁRA ÉS A 
MIKROBIOLÓGIA KIALAKULÁSÁRA VONATKOZÓ 
HAZAI ADATOK 
 
Hooke és van Leeuwenhoek működésétől számíthatjuk a mikrobiológia látható történetét, és 
tulajdonképpen a következő évszázadok alatt szerzett ismeretek alapján jött létre a 
mikrobiológia tudománya. 
 
Hazánkban a mikroszkóp használatával kapcsolatban az alábbi adatokat sikerült 
összegyűjtenünk: Ha Ernyey Józsefnek igaza van, akkor 1660 körül Lippai György 
pozsonyi érsek nagyító készüléket vagy „mikroszkópot” szerzett be. Elképzelhető, hogy 
rokona, Lippai János is használta azt. 
 
Az bizonyos, hogy az Eperjesen dolgozó Paterson Hain János mikroszkopizálással 
kapcsolatos írása 1671-ben jelent meg. Ebből az írásból képet alkothatunk a mikroszkópok 
akkori használatáról: „….most kaptam meg ? Borratinus angliai mikroszkópjának lencséit, és 
ezt a mikroszkópot hamarosan össze fogom szerelni. Azt, ami a Sylv. Obs. Microscop. 
Miscellan. vestror. I. évfolyamában (13. megfigyelés, 41. oldal) nyer említést – amely 
kétségtelenül E. Divianusé –, már összeszereltem: szép és különleges szerkezet, ámbár nem 
dicsérném túlzottan. Zsályán nem tudtam megfigyelni a pókok hálóit, melyekről A. Kircher 
tesz említést; de megfigyeltem a fehér szálakból keletkező szövedéket, melyek most télen az 
egész levelet bőségesen befedik, erősen, mégpedig azért, hogy a hideg ártó hatásától védett 
maradjon. Petéket sem tudtam megfigyelni...” „...A mikroszkópon keresztül látható színekről 
sem mondható semmi biztos, ugyanis amelyek több vízzel rendelkeznek a rügy körül, 
legtöbbször színes tárgyaknak látszanak. Az alulról jövő fény esetén fellépő élénkebb színek 
az üvegen a túlzott fénytörés miatt járulékos színekké alakulnak.” „...Mikroszkópon keresztül 
nemrég megvizsgáltam egy nagyméretű bolhát, mely egy lapra ragasztva előbb véres 
váladékot bocsátott ki magából, ezután két átlátszó tojást hozott világra, amelyeket igen tiszta 
folyadék töltött ki, s melyek teljesen gömb alakúak voltak. Tudom, hogy mások már ugyanezt 
megfigyelték, de az, hogy a peték tiszta vizet foglaltak volna magukba, úgy tudom, még nincs 
feljegyezve. Mikor egy legyet megöltem, 72 petét számoltam meg a testében, amelyeket szintén 
víztiszta folyadék töltött ki. Lehetséges, hogy ez a protoplazma első észlelése és leírása? 

A lárvák az ecetben nem kígyóként, hanem pontosan fekete szemű üvegangolnához 
hasonlókként jelentek meg. Ugyanezekkel kapcsolatban, amelyeket megfigyeltem, néhány 
dolgot még megemlítek. Mikor hét évvel ezelőtt pestis pusztított, pestises ecetet állítottam elő, 
amely egy télen keresztül állt. Mikor a pestis alábbhagyott, és az ecetet ki akarnám önteni, 
látom, hogy köröskörül az üveg szélénél (ami egy öblös és gömbölyded, hosszú nyakú üveg 
volt) hihetetlen mennyiségű ilyesfajta féreg tömörül sorban, és sűrű csapatot alkotnak. Elég 
nagyok voltak, és szinte ilyen hosszúak ________, amilyeneket sem előtte, sem utána nem 
láttam soha. 16, 18, 20, 25 egyedből álló csoportokat alkottak, fejüknél kapcsolódva össze. 
Ezeket egy második sor követte, majd egy harmadik, és így következtek, míg a palack egész 
űrtartalmát betöltötték. Ráadásul szüntelenül csaknem egyszerre és ugyanúgy mozogtak, úgy, 
hogy önmagukat mozgatva lassan mozgó hullámokat képeztek. Kiöntöttem a palackból egy 
másik üvegbe belőlük nem kis mennyiséget, ezután nagyon meleg vízbe helyeztem az ecetes 
üveget; rögtön, amikor az ecet a vízből a nagy meleget átvette, megfigyeltem, hogy a 
férgecskék kezdetben gyorsabban mozogtak, majd mintegy nyílvesszőkként repültek az eceten 
keresztül-kasul, ezután elpusztultak és az edény aljára hulltak, ami ezután a többiekkel is 
megtörtént.” 
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Lehetséges, hogy ez az első alkalom, amikor valaki leírta a hőmérséklet és az élőlények 
aktivitása, anyagcseréje közötti összefüggést, továbbá a hő pusztító „sterilizáló” hatását. 
Emellett, úgy látszik, a (fertőző) betegségek is érdekelték, mert ugyanabban a folyóirat 
kötetben látott napvilágot a „Morbii hungaricae endaemiae...” című cikke is. 
Ebben többek között a következőket írta: „Magyarországon nincsenek endemikus betegségek. 
Járványok gyakran előfordulnak, szórványos járványok pedig mindig vannak. Van mégis egy 
bizonyos betegség, amit CREMER-nek neveznek. Mindenesetre, amikor hányingert éreznek – 
akár a különböző ételek helytelen felvétele, akár a túl sok ital következtében –, ezt cremernek 
nevezik” (nyilván az „émely” magyar szót jegyezte le tévesen a szerző - a fordító 
megjegyzése). „Házi gyógymódot alkalmazva, rögtön erősen bedörzsölik fokhagymával a kéz 
alsó felét, mert azt mondják, hogy ez a rész fáj nekik. Mindazonáltal ha valamiféle langyos 
víztől felüdíttetnek, rögtön megszűnik a fájás. A másik betegség, melyet SRINT-nek neveznek, 
mindig a szájban jelentkezik. Minden, akár a szájban, akár a torokban, akár a végbélben levő 
daganatot vagy gyulladást Srint-nek hívnak. Mindamellett ennek a szónak eredeti jelentését 
megadni nem tudják. A betegségben szenvedőket gyakran kínozza köszvény. Szintúgy gyakori 
betegség a colica (hasfájás), amelynek gyakran bénulás a szövődménye. A következő részben 
a vizekre, a földre, az ásványokra és az állatokra vonatkozó ismereteket lesz módodban 
tanulmányozni. A föld gazdag, minden jóban bővelkedik. A minap nem messze Munkács 
várától talált faggyúszerű fehér földről – ahonnét ez a darab, amit küldök, származik (úgy 
vélem, hogy cimolia, magyarul: kimóloszi agyag, talán a mi kaolin? a szerző megjegyzése) – 
azt mondják, hogy ott nagy mennyiségben megtalálható. Ezt vérhasra használják, továbbá 
izzasztásra.”...„Küldök az átlátszó és szép Cinnabaris nativából (tzinobriom). A természet 
játéka, ahogyan az ólomszerű ásvány lassú elhasználódása során rúttá, úgynevezett Minera 
Granativá (gránátásvánnyá) válik. Küldök még hazai kisebb ásványainkból, melyek itt 
Magyarországon bőségesen fellelhetőek. Küldök Minera Opali Hungarici-t (magyar 
opálkristály) is, amelyben Optatus a színek szépséges keverékével tükröződik vissza. Ha egy 
ilyen darabkát el tudnánk különíteni, véleményem szerint semmivé válna. Azt reméli 
Gregorius Scholz úr, a mi gyógyszerészünk, aki ennek az ásványnak a kibányászásával 
fáradozott, hogy ő végül, a véletlen folytán többet és tisztábbat fog találni.” Ilyen gondolatai 
és érdeklődése volt akkor egy jól képzett physicusnak, aki, jelen ismereteink szerint, először 
használt mikroszkópot hazánkban. (Feltehető, hogy még további cikkeket is publikált. 
Tudománytörténetünk pontosítása céljából érdemes lenne e folyóirat köteteit átnézni, ha ezt 
eddig még valaki nem tette volna meg.) 
 
Jakucs István és Urbán Barna írásában az áll, hogy a debreceni Szilágyi Tönkő Márton 
1678-ban azt írta: „ezen időben sem nálunk, sem másutt az országban nem voltak fizikai 

eszközök.” Más forrás szerint Lisznyai Pál hozatta az első 
eszközöket a XVII. század legvégén hazánkba. Kérdés, 
hogy ezek között volt-e mikroszkóp? 
 
A pozsonyi Rayger I Károly, akit a Lipót-Akadémiának a 
tagjává is megválasztottak, 1707 előtt kórboncolást végzett, 
foglalkozott a himlővel és az influenzával, a 
gyógynövényekkel, továbbá a tüdőúszó-próbát is ő 
alkalmazta először, valamint füvészkertet is létesített. 
Állítólag ő már ugyancsak használt mikroszkópot. 
 
Debrecenben, a Református Kollégiumban Hatvani 
folyamatosan gyarapította a fizika-szertár anyagát. Többek 
között távcső, nagyító és különböző optikai eszközök is 
beszerzésre kerültek. Eszközei közül megmaradt egy nagy, 

Hooke-féle mikroszkóp 
Sárospatakon.
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41 cm átmérőjű üveglencse. Gaál Botond közlése szerint a Debreceni Református 
Akadémián csak 1878-ban vették leltárba az első mikroszkópot. 
 
 A Sárospataki Kollégium mikroszkopizálás szempontból élen járt. Már 1761-ben Leydenből 
beszereztek egy Hooke-féle sárgarézből készült, megvilágító tükörrel rendelkező, hét cm 
csőhosszú mikroszkópot. Majd 1762 és 1773 között egy egyszerű kézi mikroszkópot 
megvilágító tükörrel, melynek állványhossza 15 cm volt. 1782-ben pedig Patay Sámuel 
ajándékozott egy összetett mikroszkópot (sárgarézből, megvilágító tükörrel, több 
mikroszkópiai készülékkel) az iskolának. Sajnos arra vonatkozóan nem kaptunk információt, 
hogy a mikroszkópok birtokában, a Kollégiumban milyen vizsgálatok és megfigyelések 
történtek. 
 
A Nagyszombati, majd Budai és Pesti Egyetemen oktató Jaszlinszky András 1756-ban, és 
Reviczky Antal 1757-58-ban megírt könyveikben már bemutatták a növényi szövetek 
mikroszkópos képét, de azt nem sikerült megtudnunk, hogy azokat ők készítették vagy csak 
mások könyvéből vették át. Reviczky egyébként már írt a véglényekről is. Hazánkban 
feltehetően először ő oktatta ezeket a lényeket. 

 
Pannonhalmáról kapott információ szerint 
Mitterpacher Lajos hagyatéka 
Mitterpacher Györgyön keresztül került 
az Apátság birtokába. 
 
„Körülbelül ugyanazon időben (1828) 
Mitterpacher György őrparancsnok és a 
komáromi katonai ispotály prefektusa 
(Superior Vigiliarum Magister, et 
Nosocomii militaris Comaromii 
Praefectus) többször is felszólította a 
főapátságot a változatos állományú 

gyűjtemény megvásárlására. Ez a 
gyűjtemény részint Mitterpacher 
Lajosnak, a királyi magyar 

tudományegyetemen a természettörténet igen ismert professzorának örökségből származott, 
részint saját fáradozásából és vagyonából halmozódott fel. De az értéke, amelyet kilátásba 
helyezett, bár a konventnek nem túlzó, mégis a könyvtár, a torony és a templom építkezései 
miatt súlyosnak tűnt, végül az ügy addig húzódott, hogy a felajánló meghalt. Végül 1831-ben 
örököse, Kunz Barbara hosszú egyezség után, 1833-ban végre az elhunyt lakásán rátalált a 
természeti és műremekekre kiterjedő gyűjteményekre, és 2500 konvencionális forintért január 
24-én a főapátságnak átadta…. Továbbá:… Két sárgarézből való mikroszkóp üveg lencsékkel 
8,50 forint. (Cronica collectionum BK 65.)” Ez azt jelentheti, hogy az 1814-ben meghalt 
Mitterpacher Lajos az egyetemen már rendelkezett mikroszkóppal. Pillanatnyilag tehát úgy 
tűnik, hogy botanikával, állattannal és szövettannal kapcsolatos mikroszkópos vizsgálatok az 
egyetemen már 1814 előtt elkezdődhettek. 
Mitterpacher Lajos könyveit áttekintve megállapítható, hogy ő már ismerte N. Grew, M. 
Malpighi és más szerzők növényszövettani vizsgálatait, csakúgy, mint C. Linné és mások 
rendszertani munkásságát. Az is kitűnik az írásaiból, hogy oktatta a növények (pl.: szőlő, 
gabona, stb.), valamint az élelmiszerek (pl.: bor, stb.) betegségeit (ecetesedés, nyúlósság, 
ragya, stb.). Az okok között a mikroorganizmusokat nem említette. Annak ellenére, hogy 

A Chronica collectionum és Mitterpacher  
mikroszkópja Pannonhalmán. 
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Linné rendszertanáról is tudott, ő mégis saját rendszertanát tanította. Néhány művével 
kapcsolatos dokumentumokat a Függelékben mutatjuk be. 

 
Lumnitzer István pozsonyi physicus az 1791-ben megjelent „Flora 
Posoniensis” c. munkájában írt a hazai moszatokról és mindjárt 10 
alga-fajt is felsorolt. Lehetséges, hogy ő tartható a 
moszattan/algológia hazai megteremtőjének. 
 
Grossinger Keresztély János korábban már említett több kötetes 
nagy műve Entomologiával foglalkozó 1794-ben megjelent 
kötetében található a Caput XXX. et ultimum fejezet, melyben a 
Vermes aequorei et alii minutissimi cím alatt foglalkozott a 
Lithophytákkal és a Zoophytákkal. A III. paragrafusban szerepelnek 
a Chaoticák, a Cryptozoák és az Infusoriák. Az Appendixben a De 
Scientia Micrographica fejezetben foglalkozott a mikroszkopizálás 
problémáival. Véleményünk szerint a Caput XXX. az első hazai 
„mikrobiológiával foglalkozó könyvfejezet”. A Nomina 

Insectorumban a Cryptozoak és Chaoticak (Unsichbare Würmlein) esetében ő használta a mai 
mikroorganizmusok szó első magyar megfelelőjét, ősét a Láthatatlan férgecskéket. A fejezet 
eredeti szövege a Függelékben olvasható. 
 
Kádár Zoltán és Priszter Szaniszló könyvében a következők olvashatók: Csokonai Vitéz 
Mihály Kazinczynál érdeklődött mikroszkóp iránt 1793-ban. A magyar irodalom akkori 
vezéralakja a húszéves ifjút Földihez irányítja: „Microscopium eránt legjobb utasítást adhat 
az Úrnak Dr. Földi barátom; … ő … nem régen kerülvén-ki Pestről, lehetetlen, hogy erre 
felelni ne tudjon.” (Sajnos nem tudjuk, hogy Csokonai írt-e és, ha írt, mi volt a válasz. 
Jelenleg nincs adat arra nézve, hogy Földinek lett volna mikroszkópja. Inkább az a valószínű, 
hogy nem volt.) Csokonainak Földiről írott, töredékesen fennmaradt versébe is bekerült a 
mikroszkóp szó. A „Jegyzetek a Dorottyához” c. 1799-ben készült írásában pedig érdekesen 
írt a penészekről. Ennek szövege a Függelékben olvasható.  Mindezek ellenére valószínű, ő 
sem rendelkezett mikroszkóppal. Az a tény pedig, hogy a Földi ösztönzésére 1807-ben 
megjelent Diószegi Sámuel és Fazekas Mihály által írt „Magyar Füvész Könyvben” a 
növények felsorolása a penészekkel befejeződött, ugyancsak amellett szólhat, hogy abban az 
időben még nem volt mikroszkóp Debrecenben. 1799-ben került Szentgyörgyi József a 
cívisvárosba. Ott adta ki „Az állatok országa“ c. könyvét 1803-ban és egy adat szerint neki 
már volt mikroszkópja. 
 
Kováts Antal 1806-ban írt könyvében olvasható: „...véghetetlen sok ázalék férgek infuzoriak 
vadnak, meljeket tsupa szemel ritkán, vagy nem, látni, tsak nagyito üveggel”... A leírása 
alapján feltételezhető, hogy nagyítóüveget vagy  mikroszkópot használt a megfigyeléseihez. 
Könyvének több részlete a Függelékben olvasható. 
 
A Kolozsvári Református Kollégiumban 1812-ben készült leltárban már szerepelt „egy 
microscopium solare fa tokkal, laterna magicahoz való üvegekkel és conussal.” 
 
Ugyancsak ebben az évben jelent meg Bene I Ferenc élettannal foglalkozó könyve, melyben 
a „cellulákról”, mint egységekről és a sperma állatkákról is beszélt. A celluláknak két fajtáját 
különböztette meg. Azt nem tudjuk, hogy vajon ő látta is ezeket a sejteket vagy csak olvasott 
róluk. De ha Mitterpacher Lajosnak volt már mikroszkópja, akkor valószínű, hogy az 
Orvosi Karon is volt már akkor ez a készülék. 
 

Lumnitzer István 
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1815. november 28-án a Helytartótanács jóváhagyta Lenhossék Mihály Ignác tanárnak, 
hogy 180 Forint áron egy Microscopium solaret bevásároljon a Királyi Pesti 
Tudományegyetem Élettan és Felsőbb Anatómiai Tanszék számára. 
 
Ugyanebben az évben jelent meg Feiér/Fejér Elek „A plánták nyavalyái“ c. könyve. Ez 
tartható az első hazai „rendszeres“ növénykórtan könyvnek, amelyben a szerző konkrét 
gombát nevez meg konkrét növényi betegség okozójaként. „...A nagyító üvegek visgálásaik 
által fezedtetett fel, hogy ez a Rosda egy kiss gombátska, a mellyet Deák nyelven Aecidiumnak 
neveznek, és azon bé szennyező barna pora pedig ennek az ő magva szokott lenni....“ Beszélt 
minden betegség esetén azok tüneteiről, a betegség gyógyításáról és a megelőzés 
lehetőségeiről. Könyvének több oldaláról készített másolat a Függelékben található. Azt nem 
tudjuk, hogy ő mikroszkópot használt e. 
 

Rábai László közlése szerint 1820-ban került Pannonhalmára az 
első mikroszkóp. 
 
Láng Ferenc Adolf gyógyszerész már 1845 előtt Nyitrán 
dolgozott saját mikroszkópjával, de hogy mikor kezdett el 
mikroszkópot használni, az nem tudjuk. Az Orvosok és 
Természetvizsgálók pécsi ülésén tartott előadásában elmondta, 
hogy már évek óta mikroszkopizál, melynek során a különböző 
bőrgyógyászati elváltozásokban eltérő gombákat észlelt. 
Feltehetően ő tartható a mikroszkópos orvosi mikológia hazai 
megalapítójának. 

 
Az 1842/43-as tanévben Czermak János segédet kért a chemiai 

és a mikroszkópos vizsgálatok „tökéletesbítése elősegítésére” céljából. 
 
A Franciaországban dolgozó Mandl Lajos már az 1830-as évek elején mikroszkopizált, és 
1834-ben könyvet is írt („Traité pratique du Microscope”). Könyve alapján szerzett a 
Természettudományi Társulat tudomást a tevékenységéről, és rendeltek rajta keresztül egy 
készüléket. 1843-ban Mandl Lajos mikroszkópot hozott Párizsból Budapestre. Ezt a 
készüléket is használta Lenhossék József tanársegéd, aki apja révén már ismerhette a 
górcsövet, és akinek az egész életében a mikroszkóp döntő szerepet játszott. Kezdetben a 
Természettudományi Társulat keretei között rendszeresen tartott mikroszkópos 
demonstrációkat (szövettani készítmény, féregpete, ázalékállatka, stb.). Egyébként ő Csausz 
Márton (1834-1858) mellett dolgozott az Anatómiai Intézetben. Csausz nyugállományba 
vonulása után neki adta mikroszkópját! Hogy Csausz mióta használt mikroszkópot azt nem 
ismerjük. Lenhossék 1854-ben került Kolozsvárra, és ő bizonyosan vitte magával a 
mikroszkópját az Orvos-Sebészi Tanintézetbe. Tehát ettől az időponttól kezdve ott 
bizonyosan folyt mikroszkopizálás, de ha figyelembe vesszük, hogy a Kolozsvári Református 
Kollégiumban 1812 óta volt górcső, akkor feltételezhetően a Tanintézetben is használtak már 
1854 előtt is ilyen készüléket. 
 
Az 1840-es években a Pesti Egyetemen az anatómus, élettanász és szövettanász Schordann 
Zsigmond az Élettan és Felsőbb Anatómia Tanszéken az elsők között szerzett több 
mikroszkópot is. Sadler József (1834-1848), aki a Botanika Tanszék tanára volt, 1847-ben 
számolt be a mikroszkópos paleontológiai kutatásairól. Szabó Alajos (szövettanász) is 
biztosan használt mikroszkópot. Szabó 1846-ban kezdett dolgozni az Egyetem Orvosi Kara 
Állatjárványtani Tanszéken és Állatgyógyintézetben bonctant és élettant oktatva, és lett ott 
1848-ban a Tanszék-Intézet Bonctan és Élettan Tanszéke tanára. Tognio Lajos, aki a kórtan, 

Láng Ferenc Adolf
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a gyógyszertan és a belső bajok kór és gyógytana tanára is volt, az 1847-ben megjelent, a 
burgonya betegségével foglalkozó könyvében a következőket írta: „…Én 8 héttől fogva 
dolgozom minden nap a górcsővel, s egy és ugyan azon jelenséget száz s több izben 
vizsgáltam.” Munkája során a beteg burgonya nedvében penészeket látott és megállapította, 
hogy a betegség fertőző. 
 
Bugát Pál, aki az elméleti orvostan tanára volt 1825 és 1849 között, 1853-ban számolt be az 
MTA-án a lisztharmat gomba mikroszkópos képéről. Arról nincs ismeretünk, hogy hol és 
mikor végezte a vizsgálatait. 
 
Dorner József gyógyszerész kezdetben, mint gyógyszerész, később, mint középiskolai tanár 
dolgozott először Szarvason, majd Pesten. Valószínű, hogy már az 1840-es években 
mikroszkopizált. A Természettudományi Társulat 1853-as ülésén két előadást is tartott. Az 
egyik címe „A növénysejt” volt. Ebben ismertette a növényi sejt és szövet mikroszkópos 
képét. A mikroszkópos vizsgálatok fontosságát hangoztatta. A székfoglalóját az Akadémián 
1860-ban „A górcső történelmének s alkalmazásának vázlata” címmel tartotta. 
 
Hazslinszky Frigyes Ákos Késmárk után, ahol bölcsészetet és teológiát tanult, Sárospatakon 
kezdett jogot tanulni és feltehető, hogy itt szerezte a mikroszkopizálással kapcsolatos első 
ismereteit. Később Bécsben is tanult. 1846-tól az Eperjesi Főreálgimnáziumban tanított. Bécsi 
ismerősei Eperjesre küldtek neki, 1847 után (az időpontot nem sikerült tisztáznunk) egy 
mikroszkópot. Úttörő munkát végzett a mikroszkopikus algák, gombák, valamint a mohák és 
a zuzmók kutatása területén Vizsgálataival kapcsolatos közleményei, melyek a magyar 
botanika vonatkozásában korszakalkotó jelentőségűek, 1864-től kezdve jelentek meg. 
 
Schordann Zsigmond tanítványa volt Margó Tivadar. Ők már 1857 előtt mikroszkóp 
segítségével vizsgálták az alsóbbrendű állatokat. Később Margó megszervezte a 
protozoológia kutatását és oktatását a Tanszékén. 
 
Schulzer István, aki katonatiszt volt, 1831-ben kezdett gombákkal foglalkozni. 1845-ben az 
Orvosok és Természetvizsgálók ülésén már az eredményeiről is beszámolt. Az 1850-es 
években szerzett mikroszkópot. 1857-től kezdve jelentek meg közleményei. Növények 
betegségét okozó gombákat is izolált és azonosított. 
 
Balogh Kálmán 1863-ban tuberkulotikus személyek köpetének mikroszkópos vizsgálatáról 
adott számot az Orvosi Hetilapban, és később arról is beszámolt, hogy ugyanabban az évben 
egy elhullott állat vérében Bacillus anthracist látott. Az állat vérével nyulat is fertőzött, sajnos 
sikertelenül. 
 
Zlamál Vilmos 1863-ban rendelt jobb minőségű mikroszkópot, ami azt jelenti, hogy már 
korábban is ismerte ezt a készüléket (Kótai István közlése.). Ez valószínű igaz is, mivel 1851 
előtt az Állatjárványtani Tanszék-Intézet az Orvosi Kar része volt, és ott már 1815-től 
biztosan mikroszkopizáltak. De ha figyelembe vesszük a Mitterpacherrel kapcsolatban 
elmondottakat, akkor már lehet, hogy az 1700-as évek végén is ismerték és használták a 
górcsövet. 
 
Arányi Lajos a mikroszkópos vizsgálat alkalmazásáról, mint diagnosztikus módszerről 1864-
ben beszélt „A kórbonctan elemei…” c. könyvében. 
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A Keszthelyi Georgikonban az 1860-as években már mikroszkopizáltak. 1877-ben a Magyar 
Királyi Állatorvosi Tanintézetből vásároltak gyakorlati oktatási célból „górcsövi 
készítményeket“. 
 
Kalchbrenner Károly Szepesolasziban élt mint lelkész, és 1847 óta foglalkozott 
botanikával. Közleményei alapján feltételezhető, hogy az 1850-es években már használt 
mikroszkópot. 1873-ban tartott akadémiai székfoglalójában azt említette, hogy a 
mikroszkopikus méretű gombák tanulmányozása folyik hazánkban. 
A Debreceni Gazdasági Tanintézetben 1872-ben Deininger Imre kezdte el a vetőmag 
ellenőrzési vizsgálatokat, melyek végzéséhez mikroszkópra is szüksége volt. A 
Vetőmagvizsgáló Állomások 1878-tól működtek több helyen is az országban, tehát ekkor már 
több helyen is használták a górcsövet. 
 
A Debreceni Református Kollégiumban 1878-ban leltározták az első mikroszkópot. 
 
Thanhoffer Lajos 1880-ban adta ki „A mikroskop és alkalmazása. Az általános szövettani 
technika vezérfonala. Orvosok és egyetemi hallgatók használatára” c. könyvét, amelyet 
később még újra megjelentetett (1896). Ebben a munkájában nemcsak az emberi szövetek 
vizsgálatával foglalkozott részletesen, hanem az egysejtű növények, az algák és az egysejtű 
állatok a protozoák kimutatását is megemlítette. Az utóbbiakkal kapcsolatban utalt Entz I 
Géza e területen végzett munkásságára is. Thanhoffer 1872-től a Magyar Királyi 
Állatgyógyintézet magasabb élettan, természettan és vegytan tanára volt és nagy szerepet 
játszott az Intézményben a mikroszkóp általános használatának elterjesztésében. 
 

A Marosvásárhelyi Református Kollégiumban 
oktatott Tömösvári Ödön az 1870-es évektől 
természetrajzot. Ő a szőlőperonoszpórával és a 
gabona rozsdával foglalkozott. Különböző egyéb 
megbizatások teljesítése után 1884-ben a Kassai 
Gazdasági Tanintézetbe került. A Kollégium 1886-
87. évi tantervében szerepelt a mikroszkopizálás és 
ebből az következik, hogy az első mikroszkópot 
már korábban beszerezték. 
Vángel Jenő 1889-ben publikálta a „Mikroszkópi 
módszerek” c. könyvét. 
 
Áttekintve a különböző időszakokból származó 
mikrobiológiai ismeretek szintjét (most már a 
szövettannal nem foglalkozunk), és a vizsgálók 
rendelkezésére álló mikroszkópok teljesítő 
képességét, megállapítható, hogy a kettő között 
nagyon szoros összefüggés áll fenn. Kezdetben a 
fonalas gombákat és az egysejtű növényeket/az 
algákat és állatokat/a véglényeket ismerték fel. 
Majd következtek a gabonaüszög, később a Vibrio 

lineola, az egyes bőrbetegségekben és az erjesztésben szerepet játszó a gombák és a lues 
„kórokozója”. Ezután jöttek a nagy méretű pálcika alakú mikroorganizmusok és végül a többi 
csíra. 
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3.2. A BÖLCSÉSZETI ÉS A TERMÉSZETTUDO-
MÁNYOS ISMERETEK OKTATÁSA 1850-IG 
 

3.2.1. SÁROSPATAKI REFORMÁTUS KOLLÉGIUM 
 
Egyetemeink, a Nagyszombati Egyetemet kivéve, általában rövid életűek voltak. A 
Sárospataki Kollégium/Főiskola életének első két évszázada is „viharos” volt, mert a 
tanárainak és a diákjaiknak is menekülniük kellett. Hányatott sorsa ellenére mégis jelentős 
események színhelye volt. 1560-1576 között dolgozott itt Szikszai Fabricius Balázs 
református tanár (Kolozsváron is volt, igaz csak rövid ideig 1564-ben) mint rektor. Írt halotti 
beszédeket, epitáfiumokat, latin-magyar szótárat, amely 7 kiadást ért meg, és amelynek a 
későbbi kiadásaiban német és cseh értelmezések is szerepeltek, összeállított növényi 
szójegyzéket, melyben 600 növény nevét, továbbá növénymorfológiai, valamint 
növénypathológiai fogalmakat is leírt. Csanaki Máté physicus-tanár 1626-ban a rühességgel 
kapcsolatban egy könyvet adott ki. 1630-as években már oktattak természettant. Itt működött 
Tolnai Dali János (1638-1646 és 1649-1660), aki a Kollégium vezetője is volt. 1650-1654 
között itt tevékenykedett J. A. Comenius, aki nemcsak az oktatásügy területén alkotott 
maradandót, hanem a botanikával kapcsolatos munkássága is jelentős, és az általa 
megfogalmazottak segíthették a növényvédelmi oktatásunk kialakulását. Pósaházi János 
(1657-1671) tanár, aki megírta „Philosophia Naturalis” c. könyvét. Balsaráti Vitus János 
(1660-1671) neves, nemzetközileg is ismert physicus-tanár, aki pestissel foglalkozó és 
sebészeti könyvet is írt. Kísérleti fizikát 1709-ben Simándi István kezdett oktatni és 
Belgiumból fizikai és mennyiségtani eszközöket is ő hozott. A Kollégium, mint már írtuk, 
1761-től rendelkezett mikroszkóppal. 
 

3.2.2. NAGYSZOMBATI / BUDAI / PESTI KIRÁLYI 
TUDOMÁNYEGYETEM BÖLCSÉSZETI TAGOZAT 
 
Nagyszombati Egyetem Bölcsészeti Tagozatán 1636-tól a physica nevű tárgy keretei között 
tanítottak ásvány-, növény- és állattant főleg az arisztoteleszi koncepciónak megfelelően. Első 
oktatója Palkovich Márton volt. Pázmány Péter már készített kéziratokat fizikából és 
metafizikából is, de azok nem jelentek meg. Berzeviczy György előadásait az 1680-as 
években Körtössy György lejegyezte, és ez a három-kötetes munka megmaradt. Szentiványi 
Márton (1667-1672) 1689 és 1691 között adta ki a 3 kötetes „Curiosora et selectiora 
variarum scientiarum miscellania” c. hatalmas munkáját, amelyben a teológiától kezdve a 
természettudományokon keresztül a gazdaságtanig minden megtalálható. A vizek felszínén 
már észlelt „zöldséget”, de nem tudta, hogy amit lát, az micsoda. Foglalkozott a növényekkel, 
az állatokkal, közöttük a rovarokkal és az emberrel, a mezőgazdasággal, a kertészettel, a 
növények kórokozóival és állati kártevőivel, valamint a tetűvel, bolhával és poloskával. A 
növényi szexualitást még nem ismerte, és az ősnemzés lehetőségéről beszélt. Emellett 1689 
és 1709 között folytatásokban jelentette meg az „Oeconomica philosophica..” c. 
enciklopédiáját, amelyben tudományos alapon tárgyalta a gyakorlati biológiát és a 
gazdálkodási ismereteket. Itt oktatott még Cseles Márton, Meleghy Ferenc, Schretter 
Károly, stb. phylosophia naturalist. Kísérleti fizikát 1725-től Kolozsváry Pál oktatott. Az 
1753. évi jogszabálynak köszönhetően az egyetem oktatói új szemléletű könyveket írtak. A 
sort Ádány András fizika könyve nyitotta meg 1753-54-ben, aki az elsősöknek logikát, a 
másodéveseknek fizikát tanított. Az őt követő tanárok közül több is megírta a maga könyvét. 
Jaszlinszky András „Istitutiones physicae” c. munkája 1756-ban jelent meg. Művében, 
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külföldi források alapján (Malpighi és Grew), modern természetfilozófiát képviselt, tagadta a 
növények és az állatok ”ősnemződését”. Ismerte a mikroszkópos méret fogalmát, és növényi 
szövet képét is bemutatta könyvében. A fajok állandóságáról írt, és az állatok 
(mikroszkopikus) petéből való származását hangoztatta. Emberi anatómiai képet is 
bemutatott, és ismerte a vérkeringést. Ebben az időben oktatott Reviczky Antal is. Fő műve 
„Elementa philosophiae naturalis” címen két kötetben jelent meg 1757-58-ban. Ő is az 
ősnemződés ellen foglalt állást. Elképzelhetőnek tartotta a növények változását. Együtt 
tárgyalta a zoológiát és antropológiát. Először írt az ázalékállatkákról Leeuwenhoek levele 
alapján. Az alacsonyabb rendű élőlényektől haladt a magasabb rendűek felé. Ismertette a 
növényi ivarosság lényegét és annak jelentőségét a mag keletkezésében. A könyvében 
bonctani képet és szövettani metszetet is bemutatott. Az előbbieket követte többek között 
Iváncsics 1 János, Horváth K. János és Mitterpacher Lajos is, akik szintén készítettek 
tankönyvet. 
 
1780-ban 8 tanár tanított a Bölcsészeti Tagozaton, közöttük egy a kísérletes természettant, egy 
másik pedig mennyiségtant adta elő. Ekkor 196 hallgató tanult a „Karon”, amelynek 
színvonala alacsony volt, és inkább mintegy bevezetésül szolgált a jogi és orvosi tanfolyam 
elvégzéséhez. 
 
A Nagyszombati, majd a Királyi Budai Egyetem Bölcsészeti Tagozatán a historia naturalis 
speciális tanára Piller Mátyás (1774-1788) volt. Ő 1784-ig a Bölcsész Tagozaton oktatott, 
majd akkor a tárgy tanítása az Orvosi Karra került át, mint különleges természetrajz (állattan 
és ásványtan), és azt is ő oktatta a haláláig. 1785-től ez a Tanszék bölcsészhallgatókat nem 
oktatott. 
 
A Mezőgazdaságtant Mitterpacher Lajos oktatta 1777 óta önálló tanszék keretei között. 
1784-ben, amikor a historia naturális oktatása az Orvosi Karra került, akkor helyette itt 
természetrajz, fizikai földrajz, mezőgazdaságtan és technológia néven kibővült az oktatás, 
amit ugyancsak ő csinált 1814-ig. (Közben egy második Tanszéket is nyitottak 1809-ben, 
ahol Fabrici Lajos volt a professzor 1810-ben bekövetkezett haláláig.) Mitterpachert 
Faliczky Mihály (1814-1841) követte. 1787-től e tanszék keretei között négy hónapos 
állatgyógyászati tanfolyamot is tartottak az Orvosi Karon állatjárványtant tanító oktatók (pl.: 
Tolnay Sándor). 
 

3.2.3. GYULAFEHÉRVÁRI KOLLÉGIUM 
 
A külföldi tanulmányai után hazatérő Apáczai Csere János Gyulafehérváron kezdte el tanári 
működését a gimnáziumi tagozaton 1653-ban. A nevelés és a művelődésügy egyik jelentős 
magyar alakja. A kor nagy elméinek – Decartes, Copernicus, Comenius, Alsted, Ramus, 
stb. – gondolatait és munkáit ismerve írta meg a „Magyar Encyclopaedia” c. fő művét, 
melyben az ismereteket, közöttük az orvosiakat is, tudományos igényességgel foglalta 
rendszerbe. Munkája a következő fejezetekből áll: I. A tudománynak kezdetei (4 oldal), II. A 
dolgoknak közönséges tekinteteikről és azoknak feltalálásáról (11 oldal), III. A dolgoknak 
egybeköttetett tekintetekről (10 oldal), IV. A dolgoknak megszámlálásáról (20 oldal), V. A 
Menyiségnek megméréséről és toldalékban A testes dolgok módjaikról (36+4 oldal), VI. Az 
Eghi dolgokról (21 oldal), VII. A Földi dolgokról (141 oldal), VIII. A Tsinálmányokról (33 
oldal), IX. Az eckédig meg történt dolgokról (23 oldal), X. Az Embernek maga viseléséről 
(51 oldal), XI. Az Istentől és az ő dolgairól (47 oldal). 1656-ban, meg nem értés miatt, 
Kolozsvárra kényszerült menni. Fiatalon halt meg 1659-ben. 
 



144 
 

3.2.4. NAGYENYEDI REFORMÁTUS KOLLÉGIUM 
 

Apafi Mihály kérésére a nagyenyedi Kollégiumban 
oktatott 1680 és 1716 között a külföldi 
tanulmányútjáról 1675-ben hazatért, széles 
ismeretekkel rendelkező physicus és polihisztor 
Pápai Páriz Ferenc, aki 1690-ben írta meg a „Pax 
corporis” c. művét. A könyv nyolc fejezetből 
(könyvből) - A főnek -, A fő némely részeinek -, A 
tüdőnek és szűnek -, A gyomornak és beleknek -, A 
májnak, lépnek és veséknek -, Az asszonyi nemnek 
nyavajáiról-, Az hideglelésről és A külső 
nyavajákról – áll. Az egyes betegségekkel 
kapcsolatos belgyógyászati, kórtani és 
gyógyszertani ismeretekről adott számot. A fertőző 
betegség fogalmát valószínű, még nem ismerte, 
annak ellenére, hogy ezekkel is foglalkozott (pl.: 
nátha, torokfájás, torokgyík, hurut és rekedés, 
hasmenés, vérhas, a hideglelés különböző fajtái, 
hagymáz, himlő, pestis, vérköpés, szárazbetegség, 
kelés, tályog, pokolvar, orbánc, bőrbetegségek, 
férgek, rüh, stb.). A gyógyszerek között a 
gyógynövények dominálnak. A Kollégiumot és 
annak diákjait támogatta. Bevezette az orvosi 
ismeretek oktatását. Szótárat is szerkesztett. 
Később az „Institutiones philosophiae naturalis 
dogmatico-experimentalis” c. kísérleti physica 
tankönyvet Tőke István a Kollégium tanára írta 

meg 1736-ban. A könyv két részből áll. A második részben a geológia, a hydrológia, az 
aerológia, a pyrológia és a biológia fejezetek találhatók. A biológiai részben foglalkozott a 
növényekkel, az állatokkal és az emberrel. Ő az állatokat még négy csoportba sorolta: 
négylábúak, madarak, halak és rovarok. A növények esetében pedig füvekről, gyümölcsökről 
és fákról beszélt. Az emberekkel kapcsolatos ismereteit külön fejezetben taglalta. 
 
Enyeden természetrajzi, valamint állat- és növénygyűjtemény volt. A főiskolán tanult: Benkő 
József (aki neves flórakutató lett. 1781-ben hagyta el a nyomdát a „Téli Bokréta” c. könyve, 
melynek lábjegyzetében írta le röviden Linné rendszertanát először magyar nyelven. Ő a 24. 
„Sereget”/Osztályt Cryptogamia néven szerepeltette.), Sipos Pál, Bolyai Farkas, Szász 
Károly és Kőrösi Csoma Sándor is. Később 1839-től Szász Károly a főiskolán tanított és 
Kőrösi Csoma is tanári kinevezést kapott Nagyenyedre. 

 
3.2.5. KOLOZSVÁRI EGYETEM 
 
A Kolozsvári Egyetemen 1773-tól már folyt bölcsészképzés. 1784-ben II. József az 
Egyetemet és az Akadémiát Lyceummá minősítette. Később I. Ferenc Királyi Lyceumnak 
nevezte, melynek három kara volt. 1796-ban ő állította fel a Vegytan, Ásványtan, 
Természetrajz, Füvészet és Technológia Tanszéket. Valószínű, hogy ez a Tanszék az „Orvosi 
Karhoz” tartozott. Mindenesetre a Tanszéken oktathattak (először?) növénytani, állattani, 
ásványtani és vegytani ismereteket a bölcsészhallgatóknak is. A Bölcsészeti Kar működése 

Tőke István könyvéről az MTA 
Kézirattárában készített felvétel. 
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1850-ben megszűnt. A Karnak 1777 és 1850 között 9 tanára volt. A Orvos-sebészi Tanintézet 
működését a 4. Fejezetben fogjuk ismertetni. 
 

3.2.6. SZÉKELYUDVARHELYI REFORMÁTUS KOLLÉ-
GIUM 
 
Székelyudvarhelyen tanított a botanikus Benkő Ferenc. 
 

3.3. A BÖLCSÉSZETI ÉS A TERMÉSZET-
TUDOMÁNYOS ISMERETEK OKTATÁSA 1850-TŐL 
 

3.3.1. SÁROSPATAKI REFORMÁTUS FŐISKOLA 
 
Sárospatakon, a Főiskolán 1850-től is folyamatosan oktattak alsó, közép és felső szinten 
teológiát, filozófiát és természettudományos, benne mezőgazdasági ismereteket, az 1700-as 
évek végétől már magyar nyelven, amíg a II. világháború után meg nem szüntették. 
 

3.3.2. PESTI MAGYAR KIRÁLYI TUDOMÁNYEGYETEM / 
BUDAPESTI MAGYAR KIRÁLYI TUDOMÁNYEGYETEM 
/ MAGYAR KIRÁLYI (PÁZMÁNY PÉTER) TUDOMÁNY-
EGYETEM 
 
3.3.2.1. OKTATÁS A PESTI EGYETEMEN 1850-TŐL 
 
A pesti Egyetemen 1850-től már ugrásszerű fejlődés volt tapasztalható, amelyet egyrészt az 
anyanyelvi oktatás bevezetése, másrészt az átszervezések segítették. Ennek következtében 
nemcsak a kémiai, hanem a botanika és a természetrajz oktatása is át-, ill. visszakerült az 
Orvosi Karról a Pesti Egyetem Bölcsészeti Tagozatára, és az így teljes értékű Karrá vált. 
1880-ban már 67 tanár, magántanár, 6 tanító, 6 tanársegéd tanította a Kar 577 hallgatóját. 
Ebben az időszakban az alábbi tanszékeken oktattak: Az Állattani Tanszék vezetői voltak: 
Langer Károly (1851-1856), Peters Károly (1857-1858, mint helyettes), Brűhl Károly 
Bernát (1858-1861), Kováts Gyula (mint helyettes 1861-1862), Margó Tivadar (1862-
1896), Entz I Géza (1901-1914), Méhely Lajos (1915-1932), Mauritz Béla (1933-1934), 
Entz II Géza (1934-1943), Wolsky Sándor (1943-1947), Mödlinger Gusztáv (1947-1949). 
 
A gyakorlati oktatást Langer Károly kezdte el. Margó foglalkozott az „alsóbbrendű 
állatokkal” és a szövettan magántanára is volt. 1862-től, mint tanszékvezető, megszervezte és 
berendezte az Állattani Tanszéket. Általános és rendszeres állattant és összehasonlító 
bonctant, szövet- és fejlődéstant, valamint parazitológiát oktattak az orvos, a bölcsész és a 
gyógyszerészhallgatóknak, és a (mikroszkópos) gyakorlati oktatást is bevezette. 
 
A zoológia orvosi jelentőségéről a következőket mondta: „Az orvosoknak különösen helyesen 
kell tudni a zoológia körébe tartozó jelenségeket felfogni és értelmezni; érteni kell amaz 
okbeli összefüggést, mely az ember és az állatok, az ember és a növények, illetőleg a szerves 
és szervetlen testek közt van; tudnia kell, hogy az ember milyen helyet foglal el az 
állatvilágban; ismernie kell, az öröklődés és alkalmazkodás hatását az élő testekre, valamint 
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az állatok alakulásának főbb törvényeit: - el kell sajátítania az egyes főbb, tipikus 
állatcsoportok morfológiai jellemvonásait és végül ismernie kell mindazoknak az állatoknak 
teljes természetrajzát, szerkezetét, élet- és fejlődési állapotait, a melyek mint úgynevezett 
“medicinális állatok” (paraziták stb.) az orvosra nézve különösen fontosak, az egyes orvosi 
tudományszakokban külön szerepelnek, vagy a melyekre adott alkalomkor hivatkozás 
történhetik.” 
 

 
 
Őt tekinthetjük a hazai protozoológia kibontakoztatójának az 1864-ben megjelent „Ázalagtani 
adatok és Pest-Buda ázalag - faunájának rövid rendszeres átnézése” c. munkája, továbbá az 
1868-ban kiadott „A tudományos állattan kézikönyve.” alapján. Az utóbbi munka korszakos 
jelentőségűnek minősíthető. 
 
Margó tanszéki utóda, a tanítványa, Entz I Géza lett, aki folytatta mestere kutatásait. Rajta 
kívül még tanítványa volt: Apáthy István, Firbás Nándor, Kertész Kálmán, Kohaut 
Rezső, Kratochwill Péter, Örley László, Paszlavszky József, Petricskó János, Szaniszló 
Albert, Vángel Jenő. Imponáló névsor! 
 
Az Állatani Tanszékből alakították ki 1914-ben az Állatrendszertani és Összehasonlító 
Bonctani Tanszéket, ahol Méhely Lajos (1915-1932), Mauritz Béla (1933-1934), Entz II 
Géza (1934-1935) és Dudich Endre (1935-1949) az ökológia, a hidrobiológia és a 
talajzoológia oktatására nagy hangsúlyt helyeztek. 
 
A Botanikai Tanszék, az Orvosi Kar Botanikai Tanszékének folytatásaként 1850-től 
ugyancsak a Bölcsészeti Karon működött. A Botanikai Tanszék és a Füvészkert mindig 
együvé tartozott. A vezetője Tognio Lajos (1850-1851), majd Gerenday József (1851-
1862), Szentléleki Kovács Gyula (1862-1865), közben Linzbauer Ferenc (mint helyettes 
1863/64 és 1865/66), Jurányi Lajos (1866-1897), majd a tanítványa Mágocsy-Dietz Sándor 
(1897-1928) volt. 
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Tognio Lajos már az 1840-es években 
mikroszkopizált. Gerenday, bár rendelkezett 
mikroszkóppal, a készülékét alig használta. Ezért 
Jurányi az első vizsgálatait az Állattani Tanszéken 
Margó Tivadarnál végezte. Egyébként a korszerű 
növénysejt- és szövettani kutatásokat ő kezdte el az 
algák, a harasztok és a nyitvatermők esetében. A 
tanszéken bölcsész-, orvos- és gyógyszerész-
hallgatókat oktattak eltérő tematikával. Az 1870-es 
években mikroszkópi dolgozóhelyet alakítottak ki. 
1890-es években már 34 górcsőt használtak a 
gyakorlatokon. Általános növénytant, -rendszertant, 
-élettant, -bonctant, -fejlődéstant és gyógy-
növényeket oktattak. 
Jurányi tanítványa, majd helyettese és 1897-1899 
között az Eötvös-kollégium tanára volt Filarszky 
Nándor, aki 1904-ben a Növénytani Szakosztály 
100. ülésén „Magyarország moszatai” címen tartott 
előadást, melyet abban a szellemben állított össze, 
hogy az „A magyar birodalom növényvilága” c. 
régóta áhított munka része lesz. Több mint 200 
forrás alapján több mint 6000 algológiai adatot 
talált. Szerinte hazánkban 2065 alga faj és 569 
változat, valamint alak ismeretes és ezek 500 
genuszba tartoznak.  
1914-ben a Botanikai Tanszék kettévált. Mágocsy-Dietz Sándor (1914-1928) vezette a 
Növényalaktan és Élettan Tanszéket. Utóda Bethlenfalvi Paál Árpád (1929-1943), majd 
Gimesi Nándor (1944-1949) volt. 

A gyógyszerészképzés növénytani igényeit 
1850-től kezdve ez a tanszék elégítette ki. 
Sárkány Sándor 1928-tól a Tanszék tagja 
volt. 1943-tól ő oktatta a gyógyszerész-
hallgatókat 1949-ig.  
 
A másik tanszék a Növényrendszertan és 
Növényföldrajz Tanszék nevet kapta és 
Tuzson János (1914-1940) lett a 
tanszékvezető. A Tanszék arculatát 
(növényrendszertan, ősnövénytan, virágtalan 
növények, talajtan) Tuzson és utódai Szabó 
Zoltán (1940-1943), Gimesi Nándor (1944-
1945) és Andreánszky Gábor (1945-1949) 
alakították ki. 
 
E tanszéken kezdett dolgozni 1926-tól az 
algakutató Palik Piroska, majd 1943-tól 
Bánhegyi József is, aki később a 
Mikrobiológiai Tanszék megalapítója lett. 
Gimesi Nándor elsősorban növényélettannal 
foglalkozott, de ő a leírója a Feneketlen-
tóban talált ősi baktériumnak, a Plauttom-
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yces békefiinek, melyet ő még mikrogombának tartott. A múlt század első felében kezdett el 
foglalkozni Paál Árpád növekedésélettannal, Orsós-Orován Ottó szövettenyésztéssel, 
Szabó Zoltán genetikával. 
Dudich Endre 1948-ban arról számolt be, hogy a protozoológia vonatkozásában az utolsó két 
évtizedben különösen Entz II Géza, Gelei József, Horváth P?, Horváth János, Párducz 
Béla, Stiller Jolán, és Szabados M? gazdagították irodalmunkat különböző tanulmányokkal. 
 

3.3.2.2. BUDAPESTI TUDOMÁNYEGYETEM / EÖTVÖS 
LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI 
KAR 
 
1949-ben létrehozták a Természettudományi Kart a már felsorolt tanszékekkel. 
 
Az Állattani Tanszék vezetője továbbra is Mödlinger Gusztáv (1949-1969) maradt. Őt 
követte Kovács János (1969-?), ??? . 
 
Az Állatrendszertani Tanszék vezetője a TTK-án is Dudich Endre (1949-1967) maradt. 
Utána Balogh János (1967-?), ??? következett. 
 
A Növényrendszertani és Növényföldrajzi Tanszéket továbbra is Andreánszky Gábor (1949-
1954) irányította. Utána Soó Rezső (1954-1966), és ??? lett tanszékvezető. 
 
E tanszéken foglalkozott Bánhegyi József mikrobiológiával és Palik Piroska algakutatással. 
A Mikrobiológiai Tanszék elődje a mikrobiológiai kutatócsoport 1951-ben szerveződött meg 
a tanszék keretei között, kettőjük munkássága alapján. 1953. szeptemberében létrehozták az 
önálló Mikrobiológiai Tanszéket Bánhegyi József (1954-1974) irányításával. Bánhegyi 
sokoldalú érdeklődéssel rendelkezett, és ez visszatükröződött a munkásságán. Kiváló oktató 
volt, aki tankönyvet is írt. A Vendéglátóipari Főiskola tanulói is az ő könyvét forgatták. Az 
1960-as években a tanszéke munkatársai voltak Novák Erzsébet és Igaliné Zeller Lidia 
mikológusok, valamint Horváth Sándor és Balla Pál bakteriológusok. 1973-ban két 
professzorral egészült ki a tanszék: Szabó István Mihály és Gergely János, amelynek neve 
Mikrobiológiai és Immunológiai Tanszékre változott. Később a tanszék két önálló tanszékre 
vált szét. A Mikrobiológiai Tanszéket továbbra is Bánhegyi József, majd Szabó István 
Mihály (1974-199?) irányította. Szabó átszervezte és kiteljesítette a mikrobiológia oktatását. 
Az Általános mikrobiológia tárgy heti óraszáma a biológus, biológia tanári képzésekben 
fokozatosan 5 óra elmélet és 5 óra gyakorlatra bővült. 1989-ben megindult a mikrobiológus 
technikus képzés. A technikusi oklevelet szerzettek a mikrobiológiai kutató, szolgáltató 
laboratóriumokban, ill. a termelő üzemek gyártó, ellenőrző egységeiben, stb. helyezkedhettek 
el. A képzés ma is hiánypótló. 
 
Ugyanabban az évben kezdeményezésére az ELTE megalapította a mikrobiológus 
szakképzést, amely az egyetemi, ill. főiskolai diplomát szerzett biológus, orvos, állatorvos, 
biológus-mérnök, agrármérnök, stb. szakemberek általános mikrobiológiai szakirányú 
továbbképzése. Az eredetileg hat féléves képzésben résztvevő főiskolai végzettségűek 
mikrobiológus egyetemi diplomát nyertek, az egyetemi végzettségűek pedig mikrobiológus 
szakosító oklevelet kaptak. A törvényi változások miatt a képzést többször újra kellett 
akkreditálni. Ma 4 féléves mikrobiológus szakirányú továbbképzési szakként működik. 
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Szabó István Mihály és tanítványai 1984-ben. 
 
Mind a mikrobiológus technikus, mind pedig a mikrobiológus szakirányú továbbképzés 
oktatásában az ELTE munkatársain túl a társegyetemek (Semmelweis Egyetem, Budapesti 
Corvinus Egyetem, Szent István Egyetem) mikrobiológia professzorai, valamint a 
mikrobiológia területén dolgozó kutatóintézetek (MTA Növényvédelmi Kutató Intézet, 
Országos Epidemiológiai Központ) vezető munkatársai is részt vesznek. A gyakorlati oktatás 
egy része is a társegyetemeken, kutatóintézetekben folyik. 
 
Az 1990-es években a biológusképzés átalakult. A tananyagot két egységbe szervezték. 
Márialigeti Károly javaslatára az alapozó képzésben a hallgatók az általános mikrobiológia 
tárgyat két szinten választhatták. Mindenki számára kötelező a heti 2 óra elméleti és 2 óra 
gyakorlati képzést magában foglaló általános mikrobiológia. A molekuláris biológia 
szakirányt választók számára azonban a heti 5+5 órás általános mikrobiológiai alapképzettség 
teljesítése vált kötelezővé. A molekuláris biológia szakirányon belül megalapították a 
mikrobiológia alszakirányt. A szakirány hallgatói számára egységesen kötelező tárgy a heti 4 
+ 4 órás Irányzatok a mikrobiológiában elméleti, ill. gyakorlati tananyag. A kötelezően 
választható tárgyak körében a mikrobiológia szinte valamennyi szubdiszciplináját képviselő 
kurzus megtalálható (pl.: humán mikrobiológia, klinikai mikrobiológia, virológia, humán 
virológia, állatorvosi bakteriológia és virológia, növénykórtan, mikrobiális ökológia, 
algológia, protozoológia, parazitológia, biotechnológia, élelmiszeripari mikrobiológia, 
mikológia, szövettenyésztéstan), amelyeket az ELTE tanárai mellett meghívott előadók 
tartanak. 
 
A bolognai folyamat keretében az egységes ötéves biológus egyetemi képzést kétciklusúra 
kellett átalakítani: hároméves alapképzésre (BSc) és kétéves mesterképzésre (MSc). Az 
alapképzésben a hallgatók, további tanulmányaikat figyelembe véve, választhatnak a 
mindenki számára kötelező heti 2+2 órás, vagy az opcionális heti 5+5 órás általános 
mikrobiológia képzésből. A biológus mesterképzésben a mikrobiológia a Molekuláris, 
immun- és mikrobiológia szakirány keretében a korábbi egységes képzéséhez hasonló 
tárgykínálatot ajánl hallgatóinak. Megjegyezzük, hogy a biológia tanárképzésben részt vevő 
hallgatók számára pusztán a heti 2+2 órás általános mikrobiológia képzés kötelező. 
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A Márialigeti Károly vezette 50 éves Tanszék munkatársai. 
 
1995-ben az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Karán is megindult a 
környezettudományi képzés. A kötelező tananyag része volt a heti 2 órás általános 
mikrobiológia elméleti előadás. A kétciklusú képzésben a Környezettan alapszakon általános 
mikrobiológiát, míg a Környezettudományi mesterszak keretében a környezeti biokémiai és 
biotechnológiai oktatási blokkok tartalmaznak mikrobiológiai ismeretket, valamint az 
Alkalmazott ökológiai szakirányon mikrobiális ökológia tárgyat oktatnak. 
 
A tanszék munkatársai egyrészt részt vállalnak más hazai felsőoktatási intézményben folyó 
képzésekben (pl.: a Debreceni Egyetemen, a Szent István Egyetemen), másrészt a Sapientia 
Erdélyi Magyar Tudományegyetem Csíkszeredai Karain folyó környezetmérnöki képzésben 
is. 
 
A szerteágazó képzésekből az általános és környezeti mikrobiológia tananyagát Szabó István 
Mihály „A bioszféra mikrobiológiája” c. négykötetes monumentális kézikönyvben foglalta 
össze. Az anyagcserét összegző első kötet két kiadást is megért, az oktatási anyag gerincét ma 
is ez a munka jelenti. A gyakorlati képzést a tanszéki munkaközösség összeállításában a 
Tanszék honlapján elérhető gyakorlati útmutatók segítik. 
A biológia alapszak képzésében kötelező tárgy a Mikológia, amelyet Jakucs Erzsébet, a 
Növényszervezettani Tanszék docense ad elő. A biológus mesterszakon a Kísérletes 
Növénybiológia szakirány keretében további a mikológia, ill. a növény mikroba 
kölcsönhatások területére eső tárgyakat kínálnak a hallgatóságnak. 
A mikrobiológia területén doktori tanulmányokat folytató hallgatók a Biológiai, ill. a 
Környezettudományi Doktori Iskolák munkájában vesznek részt. 
 
Az Immunológiai Tanszék 1973-ban jött létre a „közös” Tanszék keretei között Gergely 
János vezetésével. Szabó külföldi tartózkodása idején a Mikrobiológiai Tanszéket is Gergely 
vezette. Őt később a már önálló Immunológiai Tanszék élén Erdei Anna (19??-) követte. 
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Az Általános Növénytan és Növényélettani Tanszék Gimesi Nándor (1949-1952) 
irányításával működött. Őt N. G. Potapov (1952-1955), majd Jámbor László (1955-19?), 
Frenyó Vilmos (19?-19?), ??? követte. A kutatások sejttani, sejtélettani és sejtbiokémiai 
területen kezdődtek el. Az MTA Növényélettani Kutató Csoportja is a Tanszék keretében 
szerveződött. A színvonalas munkát a korszerű Szövettenyésztési Laboratórium és a Központi 
Biológiai Izotóp-laboratórium használata tette lehetővé. 
 
A gyógyszerészhallgatók oktatása továbbra is ennek a Tanszéknek a keretei között folyt 
Sárkány Sándor (1949-197?) vezetésével. Őt követte Fridvalszky Loránd (197?-1983), 
Dános Béla (1984), Gyurján István (1985-2001) és Béddi Béla (2001-). 
 
1948-ban Általános Biológiai Intézet létesült Faludi Béla (1948-?) irányításával. Először ez 
az Intézet felügyelte az Alsógödi Biológiai Állomást, mely 1952-től a Növényélettani 
Tanszékhez került. Az Intézet 1955-ben kapta a Származás- és Örökléstani Tanszék nevet. 
??? 
 
Az 1954-1955-ös tanévben működött még az Állatbiokémiai Tanszék Biró Endre (19?-19?) 
vezetésével ???. 
1967-ben az Állatélettani Tanszéket hozták létre Ádám György (1967-?) irányításával. ??? 
 
Az 1980-1981-es tanévtől kezdve az élettudománnyal foglalkozó tanszékeket egy ún. 
Biológus Tanszékcsoportba szervezték. A tanszékcsoport tagjai közül a legtágabb értelemben 
tekintett mikrobiológiai ismeretek oktatása a Növényszervezettani Tanszéken 
(algaszerveződés), a Növényrendszertani és Ökológiai Tanszéken (alga, gomba rendszertan), 
a Mikrobiológiai Tanszéken (általános mikrobiológia), az Állatrendszertani és Ökológiai 
Tanszéken (protozoológia) és a Genetikai Tanszéken (mikrobiális genetika) folyt. 
 
Jelenleg a Biofizikai Intézet keretei között folyik mikrobiológiával kapcsolatos ismeretek 
oktatása. 
 
1974-ben a Budapesti Műszaki Egyetemmel közösen elindult a mérnök-biológusképzés, 
melynek részét képezte az ELTÉ-n oktatott mikrobiológia. A diplomát a Műszaki Egyetem 
adja ki. A közös képzés 2008-ban megszűnt. 
 

3.3.3. EGYETEMI OKTATÁS KOLOZSVÁROTT 
 
3.3.3.1. KOLOZSVÁRI MAGYAR KIRÁLYI (FERENC JÓZSEF) 
TUDOMÁNYEGYETEM 
 
A Kolozsvári Magyar Királyi (Ferenc József) Tudományegyetemen 1872-ben rendkívül nehéz 
körülmények között indult el az oktatás. A Matematikai és a Természettudományi Karon a 
Növénytan Tanszéken Kanitz Ágoston (1872-1896), Istvánffi Gyula (1897-1899), Richter 
Aladár (1901-1913) és Győrffy István 1914-1921) volt a tanszékvezető. Ismereteink szerint 
már a kezdetektől használtak mikroszkópot. 
 
A Növényrendszertan és Növényföldrajz Tanszéket Borbás Vince (1902-1905) vezette. Az 
Állattani Tanszék élén Entz I Géza (1872-1889) és Apáthy István (1890-1921) állt. 
Mindketten Margó tanítványai voltak, így a mikroszkópot jól ismerték. A rendelkezésünkre 
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álló tanrend alapján bizonyosan állíthatjuk, hogy ezeken a tanszékeken mikrobiológiai 
ismereteket oktattak. 
 
3.3.3.2. KOLOZSVÁRI MAGYAR KIRÁLYI (FERENC JÓZSEF) 
TUDOMÁNYEGYETEM SZEGEDEN 
 
A Szegedre menekülés után a Matematika-természettudományi Karon az Állattani és 
Összehasonlító Boncolástani Intézet és Gyűjteménytár Tanszéket Apáthy István (1921-
1922), Farkas Béla (1922-1924), Gelei József (1924-1940) vezette. 1926 után a Tanszék 
neve Általános Állattani és Összehasonlító Boncolástani Intézet és Gyűjteménytár lett (1926-
1940).  
 
Az Általános és Rendszeres Növénytani Intézet, Botanikus Múzeum és Botanikus Kert tanára 
Győrffy István (1922-1940) volt. 1928-tól az Intézet neve Általános és Rendszeres 
Növénytani Intézet, Botanikus Múzeum és Füvészkert lett 1940-ig. Anyagi nehézségek miatt 
az 1939/40 tanévben csak Állattani, valamint Növénytani tanszék működött. Állatrendszertani 
Intézet és Gyűjteménytár néven 1924-ben új intézetet hoztak létre Farkas Béla (1924-1940) 
vezetésével. 
 

3.3.3.3. KOLOZSVÁRI MAGYAR KIRÁLYI (FERENC JÓZSEF) 
TUDOMÁNYEGYETEM KOLOZSVÁROTT / KOLOZSVÁRI 
TUDOMÁNYEGYETEM 
 
1940-ben a Kolozsvárra visszatelepült egyetemen a Matematikai és Természettudományi 
Karon az Általános Állattani és Biológiai Intézetben Gelei József (1940-1944), az 
Állatrendszertani Intézetben Hankó Béla (1940-1944), az Általános Élettani Intézetben 
Jendrassik Loránd (1940-1944), a Fajbiológiai és Örökléstani Intézetben Csík Lajos (1940-
1944), az Általános Növénytani Intézetben Győrffy István (1940-1944) és a 
Növényrendszertani és Növényföldrajzi Intézetben Soó Rezső (1940-1944) előadásai során 
hallhattak mikrobiológiával kapcsolatos ismereteket az egyetemi hallgatók. 
 
3.3.3.4. BOLYAI TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZET-
TUDOMÁNYI KAR 
 
1945 nyarán kezdődött el a munka a Bolyai Tudományegyetemen Természettudományi Karán. 
A növénytant két helyen oktatták: a Növényrendszertani Tanszéken és a Növényélettani 
Tanszéken. Az elsőt Kol Erzsébet (1945-1948), majd Csűrös István (1949-1959) vezették. 
A Növényélettani Tanszéken Péterfi István (1945-1959) volt a professzor. 
 

3.3.4. SZEGEDI MAGYAR KIRÁLYI (HORTHY MIKLÓS) 
TUDOMÁNYEGYETEM / SZEGEDI TUDOMÁNY-
EGYETEM / SZEGEDI (JÓZSEF ATTILA) TUDOMÁNY-
EGYETEM / SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM 
 
Az új Magyar Királyi (Horthy Miklós) Tudományegyetemen, majd a Szegedi 
Tudományegyetemen/József Attila Tudományegyetemen 1940-től 1968-ig Általános Állattani 
és Biológiai Intézet oktatott. Később Állatszervezettani és Állatrendszertani Tanszékként 
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(1968-1971), majd Állattani Tanszékként funkcionált (1971-1993). Vezetői voltak: Ábrahám 
Ambrus (1940-1967), Kolozsváry Gábor (1968), Lipták Pál (1969), Móczár László (1969-
1981), Fehér Ottó (1981-1982), Benedeczky István (1982-1992) és Toldi József (1992-
1993). 1994-től, mint Állattani és Sejtbiológiai Tanszék működik Gulya Károly (1993-2007) 
és ? vezetésével. A Genetikai Tanszék csírája az Általános Állattani és Biológiai Intézetben, 
majd az utódjában az Állatélettani Tanszéken volt jelen 1974-ig Ábrahám Ambrus (1940-
1967) és Fehér Ottó (1967-1975) vezetésével. 1980-ban Örökléstani Tanszék lett és 1981-től 
Genetikai Tanszék a neve. Orosz László (1979-1989), majd Maróy Péter (1989-2011) az 
Egység vezetője. Orosz László, aki Győrffy tanítvány volt, mikrobiális genetikával 
foglalkozott. 
 
Állatrendszertani Intézet és Gyűjteménytár 1924 és 1948 között létezett az egyetemen Farkas 
Béla (1940-1946) majd Ábrahám Ambrus (1945-1948) irányításával. A tanszék 1948-tól 
1954-ig nem működött. 1954-ben, mint Állatrendszertani Intézet (1954-1968), majd 
Állatszervezettani és Állatrendszertani Intézet (1968-1971), ezután Állattani Tanszék (1971-
1993) és végül Ökológiai Tanszék (1993-) néven oktat Kolozsváry Gábor (1954-1968), 
Lipták Pál (1969), Móczár László (1969-1981), Fehér Ottó (1981-1982), Benedeczky 
István (1982-1990), Gallé László (1990-2008) és jelenleg Körmöczi László (2008-) 
irányításával. 
Az Embertani és Fajbiológiai Intézetet 1940-ben alapították, és 1945-ig működött ezen a 
néven. Akkor a ma is használt Embertani Tanszék nevet kapta. Professzorai voltak: Bartucz 
Lajos (1940-1959), Lipták Pál (1960-1980), Farkas Gyula (1980-1997), Boros Józsefné 
Marcsik Antónia (1997-2006). Jelenleg a tanszéket Pálfi György (2006-) vezeti, aki humán 
fosszíliák tuberkulotikus elváltozásait kutatja. 
 
Mint már említettük az Általános Állattani és Biológiai Intézet (1940-1968), majd az 
Állatélettani Tanszék 1974-ig működött. Akkor kivált belőle az Összehasonlító Élettani 
Tanszék, amely napjainkban is létezik Élettani, Szervezettani és Idegtudományi Tanszék 
néven. Az oktatás és a kutatás vezetői Ábrahám Ambrus (1940-1967), Fehér Ottó (1967-
1984), Benedeczky István (1984-1986), Fehér Ottó (1986-1988), Erdélyi Lajos (1988-
1994), Baranyai Attila (1994-1996) és Toldi József (1996-). 
 
A Növénytani Intézet és Füvészkert nevű tanszék Greguss Pál (1940-1964) vezetésével 
kezdett el oktatni. 1964 és 1967 között akadozott a működése. Növényszervezettani és 
Növényrendszertani Tanszék, Füvészkert majd 1970-ben Növénytani Tanszék és Füvészkert 
lett a neve. Gregusst Szalai István (1964-1965), Horváth Imre (1965-1979), Simoncsics 
Pál (1979-1982), Gulyás Sándor (1982-1995), majd Mihalik Erzsébet (1995-2007) követte. 
A Növényélettani és Növényszervezettani Tanszék 2007-ben egyesült Növénybiológiai 
Tanszék néven Erdei László (2007-) vezetésével. 
1952-ben a Növényélettani Intézet kivált belőle, mely 1967-ben Növényélettani és 
Mikrobiológiai Tanszékké alakult, melynek első vezetője Szalai István (1952-1973) lett. Ez 
az új tanszék oktatta a mikrobiológiát. 1972-ben a kettős tanszék szétvált és megalakult az 
önálló Növényélettani, valamint az önálló Mikrobiológiai Tanszék. Szalait a Növénybiológiai 
Tanszéken Sirokmány Ferencné Köves Erzsébet (1973-1985), Zsoldos Ferenc (1985-
1995), Erdei László (1995-2010) és Tari Irma (2010-) váltotta. A Mikrobiológiai Tanszék 
professzora Ferenczy Lajos (1972-1997), majd Kevei Ferenc (1997-2003) lett, és jelenleg 
Vágvölgyi Csaba (2003-) áll a tanszék élén. 
 
1969-ben létrejött a Biofizikai Tanszék, melynek a vezetői Szalai László (1969-1990), 
Maróti Péter (1990-2006). Ekkor a Természettudományi Kar és az Általános 
Orvostudományi Kar közös tanszéket hozott létre Biofizikai és Orvosi Fizikai Tanszék néven, 
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amelynek Riegler András (2006-2010) lett a vezetője. 2010-től a Tanszék Orvosi Fizikai és 
Orvosi Informatikai Intézet néven működik Bari Ferenc (2010-) vezetése alatt. 
1974-ben megalakult a Biokémiai Tanszék Boross László (1974-1986), Nemcsók János 
(1986-1994) és Ábrahámné Gulyás Magdolna (1994-2002?) vezetésével. Azóta Boros 
Imre Miklós vezeti a tanszéket, jelenleg Biokémiai és Molekuláris Biológiai Tanszék néven. 
1989-ben megszervezték a Biotechnológiai Tanszéket is Mécs Imre (1989-1996) és Kovács 
Kornél (1996-) irányításával. Ezeknek a tanszékeknek a magja már korábban kialakult. 
 
A JATE-en folyó szakbiológus képzésben a SZOTE Mikrobiológiai Intézet tagjai részt 
vettek. A genetikát a kezdetektől 1970-ig Alföldi Lajos oktatta. 
 
Vágvölgyi Csaba közlése szerint mikrobiológiával kapcsolatos oktatási tevékenység 
meghatározóan a Mikrobiológiai Tanszéken folyik, de szélesebb értelemben véve, valamilyen 
formában a Biotechnológiai, a Genetikai, valamint a Biokémiai és Molekuláris Biológiai 
Tanszék oktatói is végeznek ilyen tevékenységet. 
 

3.3.5. DEBRECENI EGYETEM 
 
3.3.5.1. DEBRECENI EGYETEM 1949 ELŐTT 
 
A Debreceni Egyetem 1914-ben indította az oktatást a Jogi, a Teológiai és a Bölcsészeti 
Karon. Kezdetben a Természettudományi Kar nem alakult meg, de ennek ellenére az Orvosi 
Karon lévő Fizikai és Vegytani Intézet, valamint a Bölcsészeti Karon lévő Növénytani, 
Állattani, Földrajzi, Ásványtani és Matematikai Tanszékek munkájának eredményeképpen 
1925-től már folyt természettudományos tanárképzés. 
A Növénytani Intézet vezetője Szilády Zoltán (1925-1928), Greguss Pál (1928-1929), Soó 
Rezső (1930-1940) és Máthé Imre (1941-1944) volt. A hallgatói létszám az első évtizedben 
évfolyamonként általában 10-15 fő volt, biológia-kémia vagy biológia-földrajz 
szakpárosítással kaptak a végzettek diplomát. 1940-ben a Természettudomány professzorait 
áthelyezték Kolozsvárra, az ott újraindult egyetemre. Helyettük szakelőadók vezették a 
tanszékeket. 
 
3.3.5.2. DEBRECENI EGYETEM 1949 UTÁN 
 
1949-ben létrehozták az önálló Természettudományi Kart. A Növénytani Tanszék vezetője 
Soó Rezső (1949-1955) volt, aki később a Budapesti Egyetemen kapott intézetet. A 
Tanszéken Pólya László oktatta a növény-szervezettant és élettant, valamint a 
mikrobiológiát, Gulyás Antal a mikológiát és növénykórtant, Szemes Gábor az algológiát, 
valamint Ubrizsy Gábor ugyancsak mikológiát. 1955-57 között a Tanszék átmeneti állapotba 
került, csupán néhány személlyel funkcionált Pólya László (1955-1957) vezetésével. Őt 
1957-1972 között Haraszty Árpád követte. Ekkor a tanszék fejlődésnek indult. A 
mikrobiológia önálló tárggyá vált és az oktatását Pólya László végezte. Az elméleti órákat 
gyakorlatok egészítették ki, amelyeket kezdetben Pólya, majd 1969-1984 között Tóth János 
Attila tartotta. Az Intézet helyiség problémái 1970-ben oldódtak meg.  
 
Ekkortól az új helyen már volt korszerűbb növényélettani gyakorló laboratórium, 
mikroszkópi gyakorló helyiség, előadó- és herbáriumi terem, valamint mikrobiológiai 
laboratórium. 1975-ben indult meg a biológus szakképzés. 1972-1978 között Jakucs Pál 
vezette a Tanszéket. A tanszék további vezetői Précsényi István, (1978-1992), Nagy Miklós 
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(1992-1993), Borbély György (1993-2008) voltak. Jelenleg a tanszéket Mészáros Ilona 
(2008-) vezeti. 
 

 

Szeminárium az Ökológiai tanszék szabadtéri amfiteátrumában. 

 
Az Ökológia Tanszék 1979-ben történt megalapítása Jakucs Pál nevéhez fűződik, amely az 
országban elsőként jött létre. A tanszék személyi állományát úgy alakította ki, hogy a biológia 
számos ága képviselve legyen. Így került a tanszékre botanikus, zoológus, hidrobiológus és 
mikrobiológus szakember. A tanszéken Terresztris ökológiai-, Vízi ökológiai-, Alkalmazott 
ökológiai- és Mikrobiális ökológiai részleget alakított ki, ahol talajtani, botanikai, zoológia és 
mikrobiológiai vizsgálatok folytak. Az Alkalmazott ökológiai részlegből alakult meg 1998-
ban az Alkalmazott Ökológiai Tanszék, a Vízi ökológiai részlegből pedig 2003-ban a 
Hidrobiológiai Tanszék. Az Ökológiai Tanszék vezetői: Jakucs Pál (1979-1993), Dévai 
György (1993-2003) voltak. Jelenleg Tóthmérész Béla (2003-) vezeti a tanszéket. 1993-ban 
készült el az új Ökológiai Épület, amelyben a Növénytani Tanszéket és az Ökológiai 
Tanszéket helyezték el. A mikrobiológia oktatását Pólya László után 1981-1984 között Tóth 
János Attila folytatta, akit később az Ökológiai Tanszékre helyeztek át. Ettől kezdve az 
Ökológiai Tanszéken folytak a mikrobiológiai előadások és gyakorlatok. Az Ökológia 
Tanszéken 1984-ben került bevezetésre a mikrobiális ökológia című tárgy, amelynek elméleti 
és gyakorlati óráit a Mikrobiális Ökológiai részleg vezetője Tóth János Attila tartotta 2007-
ig. Akkor nyugdíjba ment és a részleg megszűnt. A tantárgy oktatása 2008-tól átkerült az 
Alkalmazott Ökológiai Tanszékre, ahol Keresztúri Péter (2008-) tanítja. 
 
A Mikrobiológiai és Biotechnológiai Tanszéket 1985-ben szervezte meg Szentirmai Attila 
(1985-1997) megfelelő oktató és kutatási feltételek kialakításával. Őt a tanszék élén Biró 
Sándor (1997-2000), Lenkey Béla (2000-2003) majd Pócsi István (2003-) követte. A 
tanszék munkatársai alakították ki a hagyományos, öt éves biológusképzésen belül a 
biotechnológus hallgatók oktatását, továbbá aktívan hozzájárultak a molekuláris biológus 
képzési séma kidolgozásához és megvalósításához. 2005-ben a tanszékhez csatlakoztak az 
állatélettant és sejtbiológiát oktató tanszék munkatársai és ennek következtében a Tanszék 
elnevezése megváltozott Mikrobiális Biotechnológiai és Sejtbiológiai Tanszékre, melynek 
vezetője Pócsi István (2006-). A tanszék gondozza a Biológus MSc szak Molekuláris, 
immun- és mikrobiológia szakirányát, és koordinálta a Biotechnológia MSc szak létesítési és 
indítási anyagának az elkészítését. 
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Mikrobiológiai és Biotechnológiai Tanszék munkatársai 1994-ben.
 
A tanszéken dolgozók számos kollégium tárgyfelelősei és oktatnak a biotechnológia, a 
mikrobiológia, a mikológia, az állat-élettan és a sejtbiológia diszciplínák területén. 1984-ben 
Sipiczki Mátyás irányításával Genetikai Részleg, kezdett el működni, amely három évvel 
később Genetikai Tanszék néven vált a KLTE önálló oktatási egységévé. 1999-ben a tanszék 
neve Genetikai és Molekuláris Biológiai Tanszék névre változott, majd 2007-ben újra 
módosult a neve Genetikai és Alkalmazott Mikrobiológiai Tanszékre. A gyakran változó 
irányelvekhez, prioritásokhoz és szakokhoz alkalmazkodva, az eltelt két és fél évtized során 
több mint negyven tárgyat oktattak a tanszék munkatársai a genetika, mikrobiológia, 
molekuláris biológia, sejtbiológia és biotechnológia területén. Jelenleg a tanszék oktatói látják 
el négy szak (Biológia BSc, Biológus MSc, Biomérnök BSc és Biomérnök MSc) koordinátori 
feladatait. Szentirmai Attila megszervezte az általános mikrobiológia és az ipari 
mikrobiológia oktatását. A Tanszék oktatási programja a biológus szakterületet választók 
számára főkollégiumként az általános mikrobiológiára, azon belül a fontosabb prokarióta és 
eukarióta csoportok, valamint a mikrobiális vírusok, a fágok tulajdonságainak ismertetésére 
terjedt ki. A molekuláris biológusok ezen kívül öt főkollégium keretében ismerték meg a 
fermentációs technológia; a primer és a szekunder metabolitok termelése; a biokonverzió és 
az ipari gyakorlatban felhasználható mikrobiális enzimek területét érintve a biotechnológia 
eredményeit. 
 
A magyar felsőoktatásban a bolognai rendszer bevezetése előtt biomérnök képzés csak a 
budapesti Műegyetemen (BME) folyt. A formális képzés hiányától függetlenül azonban a 
Debreceni Egyetemen (illetve a jogelőd Kossuth Lajos Tudományegyetemen) a biomérnök 
jellegű oktató, kutató, fejlesztő és innovációs tevékenységnek negyedszázados, 
eredményekkel gazdagon dokumentálható hagyományai voltak. Ezen szakmai alapokra 
építve, valamint a kelet-magyarországi régióban fokozottan meglévő műszaki mérnökhiányt 
felismerve határozott a Debreceni Egyetem Természettudományi és Technológiai Kara a 
biomérnöki szakképzés beindításáról. A Magyar Akkreditációs Bizottság 2005. októberében 
fogadta el a biomérnök alapszak indítási kérelmet. A tantervi háló összeállításában olyan 
neves szakemberek játszottak meghatározó szerepet, mint Szentirmai Attila és Sipiczki 
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Mátyás. A szakkal kapcsolatos ügyek intézését a Genetikai és Alkalmazott Mikrobiológiai 
Tanszék munkatársai végzik Karaffa Levente szakfelelős irányításával. 
 

 
 

Szentirmai professzor a tanítványaival 2011-ben.

 
Az első alapszakos évfolyam 2006 őszén kezdte meg tanulmányait; mára (2011 eleje) a 
biomérnök BSc a DE TTK egyik legmagasabb felvételi pontszámú képzésévé nőtte ki magát. 
A debreceni biomérnök képzés történetében a következő mérföldkő a mesterképzés (MSc) 
sikeres akkreditációja volt 2009 elején; az első biomérnök mesterszakos évfolyam 2010 
februárjában kezdte meg tanulmányait. Jelenleg az országban a BMGE mellett csak 
Debrecenben létezik kétszintű biomérnöki szakképzés. Az alapszakhoz hasonlóan a 
mesterképzésnek is Karaffa Levente a szakfelelőse. A biomérnök képzés elismertségét jelzi, 
hogy a Debreceni Egyetem szenátusa 2010 végén egy önálló Biomérnöki Tanszék 
felállításáról döntött a Biológiai és Ökológiai Intézet keretein belül. A Biomérnöki Tanszék – 
melynek oktatói gárdáját a Genetikai és Alkalmazott Mikrobiológiai Tanszék Karaffa 
Levente vezette négyfős csoportja alkotja – jogilag 2011. július 1-én, a Genetikai és 
Alkalmazott Mikrobiológiai Tanszékről szervezetileg leválva kezdte meg működését. Az új 
Tanszék feladata a biomérnök képzés egyetemi szintű koordinálásán, fejlesztésén és szakmai 
képviseletén túl a szakspecifikus tantárgyak (Biomérnöki műveletek és folyamatok, 
Biotermék technológia, Ipari fermentációk, Mikrobiális törzsfejlesztés, Ipari 
kinyeréstechnika, Metabolomika, Mikrobiális élettan, Alkalmazott mikrobiológia) elméleti és 
gyakorlati oktatása. Elvárásunk szerint a biomérnök magas szintű matematikai, fizikai, kémiai 
és műszaki alaptudás birtokában szerzett biológiai ismeretek gyakorlati hasznosítására képes. 
 

3.3.6. POZSONYI-PÉCSI EGYETEM 
 
3.3.6.1. POZSONYI MAGYAR KIRÁLYI (ERZSÉBET) TUDO-
MÁNYEGYETEM 
 
A pozsonyi egyetemet Magyar Királyi (Erzsébet) Tudományegyetem néven 1912. július 7-én 
alapították. Az oktatás a Bölcsész Karon 1918. március 17-én indult el. A Bölcsészeti Karon 
tizenkét tanszéket szerveztek, melyek között egyedül a Földrajz Tanszék volt kapcsolatban a 
természettudományokkal. Az Egyetem 1919. szeptember 22-én menekült Budapestre, majd 
végül Pécsre. 
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3.3.6.2. PÉCSI EGYETEM 
 
Pécsett az oktatás 1923. október 14-én kezdődött el. A Bölcsésztudományi Kar 1923 és 1940 
között működött. A Karon az induláskor ugyanazokon a tanszékeken kezdtek el oktatni, mint 
amelyek már Pozsonyban is működtek. 1930-ban létrehozták az Állattani Tanszéket, azzal az 
elképzeléssel, hogy magját képezze egy később megalakításra kerülő Természettudományi 
Karnak, de erre már nem került sor. A tanszék vezetője Fejérváry Géza Gyula (1930-1932) 
volt. Fejérváry halála után, az 1932-33-as tanévben a tanszéket felszámolták. 1940-ben a 
Kart Szegedre és Kolozsvárra költöztették takarékossági megfontolások alapján, és attól 
kezdve 1992-ig ilyen kar nem volt Pécsett. Akkor megalakult a Bölcsésztudományi és a 
Természettudományi Kar. 
Jelenleg a Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Karán három biológiával 
kapcsolatos intézet működik. A 2001-ben eredendően a főiskolai Növénytani és Állattani 
Tanszékekből Hámori József és Borhidi Attila kezdeményezésére alakult meg, a ma már hét 
szakmailag önálló tanszékkel működő Biológiai Intézet; ahol az alábbi egységek vannak: 
Állatökológiai Tanszék Purger Jenő, Általános Állattani Tanszék Molnár 1 László, 
Genetikai és Molekuláris Biológiai Tanszék Putnoky Péter, Kísérletes Állattani és 
Neurobiológiai Tanszék Gábriel Róbert, Növényélettani Tanszék Jakab Gábor, 
Növényrendszertani, Geobotanikai Tanszék Hideg Éva, Általános és Környezeti 
Mikrobiológiai Tanszék Pesti Miklós vezetésével. A Környezettudományi és a Szőlészeti és 
Borászati Intézet is három-három tanszékkel működik. 
A mikrobiológia oktatása és a kutatómunka 1993-ban indult el a Növénytani Tanszéken Pesti 
Miklós vezette Mikrobiológiai Tanszéki Csoportban, majd az 1996-ban létesített Genetikai és 
Mikrobiológiai Tanszék keretein belül folyt ez a tevékenység Tomcsányi Tihamér 
vezetésével, míg végül 2001-től az Általános és Környezeti Mikrobiológiai Tanszéken 
oktatnak általános mikrobiológiát, környezeti mikrobiológiát, toxikológiát, mikológiát, 
oxidatív stressz folyamatok szabályozását és molekuláris mikrobiológiát Pesti Miklós (2001-
) vezetésével. Munkatársai Fekete Csaba, Gazdag Zoltán és Papp Gábor. 
 

 

PTE TTK Általános és Környezeti Mikrobiológiai Tanszék 
munkatársai 2011-ben. 

 
„Az életfolyamatok molekuláris analízise” című PhD program akkreditálása 1997-ben történt 
Pesti Miklós vezetésével. A tanszék fő kutatási területe a stresszfolyamatok szabályozásának 
vizsgálata élesztőfajokon. A kutatásban 15 doktorandus és 65 diplomát készítő vett eddig 
részt. Az oktatáshoz használt tankönyveket és jegyzeteket Pesti Miklós és Gazdag Zoltán 
készítették. 
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3.3.7. PANNONHALMI FŐISKOLA 
 
Pannonhalmának már 1680-tól volt bölcsész tagozata, ami azonban II. József 1786. évi 
feloszlatásával megszűnt. 1866-ban Kruesz Krizosztom főapát újjászervezte a rendi 
tanárképzést. A leendő tanároknak a természetrajzi (növénytan, állattan, biológia) 
ismereteiket a Pesti Egyetemen kellett tökéletesíteni, és ott kellett vizsgázniuk is azért, hogy 
diplomát kaphassanak. Volt növény-, állat- és ásványgyűjteményük. 1910-től önálló 
növénytani és állattani laboratóriumban tudtak dolgozni. 1948-ban felszámolták a főiskolai 
oktatást. Megmaradt gyűjteményeik nagy részét az 1960-as és az 1970-es években a Pécsi 
Tanárképző Főiskolának adományozták. 

 
3.4. A POLGÁRI ISKOLAI ÉS AZ ÁLTALÁNOS 
ISKOLAI TANÁROK TERMÉSZETTUDOMÁNYOS 
OKTATÁSA 
 

3.4.1. POLGÁRI ISKOLAI TANÁRKÉPZŐ INTÉZET 
 
1928-ban az 1873-ban alapított budapesti egyesített Polgári Iskolai Tanárképző Intézetet 
Szegedre telepítették, és az ideiglenesen ott működő Kolozsvári Magyar Királyi (Ferenc 
József) Tudományegyetem társintézményévé tették. Ugyanakkor a képzési időt felemelték 4 
évre. 1940-től a Magyar Királyi (Horthy Miklós) Tudományegyetem feladata volt a tanárok 
oktatásának a megszervezése is. A különböző időszakokban a mikrobiológia oktatása 
szempontjából szóbajöhető szakcsoportok esetében a következő tantárgyakat oktatták: 1873-
tól a 2 éves időszak esetén a természettudomány keretében növénytant, állattan és mezei 
gazdaságot. A 3 éves időszak esetén a korábbihoz képest először kertészettannal bővült a 
tananyag. Később állattant, állattani gyakorlatokat, természettudományi referálást, növénytant 
és növénytani gyakorlatokat írtak elő. 1920-ban általános és részletes állat- és növénytan, 
állattani és növénytani gyakorlatok, továbbá mezőgazdasági állattan és növénytan voltak a 
megkívánt tárgyak és végül 1928-tól általános biológia, állattan és növénytan, állattani és 
növénytani gyakorlatok, rendszeres állattan és növénytan gyakorlatokkal. A polgári iskolai 
tanárképzés 1947-ig a polgári iskolák felszámolásáig tartott. 
 

3.4.2. PEDAGÓGIAI FŐISKOLÁK 
 
1947-ben hozták létre Budapesten, ill. Szegeden az első két 2 éves képzésidejű Pedagógiai 
Főiskolát, általános iskolai tanárok képzése céljából. 1948-ban Pécsett és Debrecenben, majd 
1959-ben Szombathelyen, 1962-ben Nyíregyházán, 1963-ban Baján, és az 1970-es években 
Szekszárdon alapítottak még főiskolát. A debrecenit 1949-ben Egerbe telepítették és az ottani 
lyceummal egyesítve egri Pedagógiai Főiskolaként kezdett el oktatni. A budapesti csak 1955-
ig működött. 
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3.4.2.1. SZEGEDI FŐISKOLA 
 
A Szegedi Főiskolán az átmeneti évek után 1950-ben indult el a kétéves képzés. 1955-ben a 
képzési idő 3 év lett. 1964-től pedig 4 éven keresztül oktattak a kétszakos tanintézményben. 
Az Állattani tanszéken a hidrobiológus Megyeri János (19?-19?)) vezetésével, a Növénytani 
Tanszéken az algológus, hidro- és meteorológus Kiss István (1950-1977) irányításával, 
valamint az Ivánics János vezette Mezőgazdasági Ismeretek és Gyakorlatok Tanszékeken 
hallhattak mikrobiológiai ismereteket az alábbi tantárgyak keretei között: természetrajz-
természettudományos világkép-biológia, emberélet-iskolaegészségtan és 1960-tól 
mezőgazdasági ismeretek és gyakorlatok. 
 
3.4.2.2. EGRI (HO-SI-MINH/ESZTERHÁZY KÁROLY) 
FŐISKOLA 
 
Az Egri Főiskola jelenleg, mint Eszterházy Károly Főiskola működik. Egerben 1949-ben 
alakult meg a Növénytani Tanszék. Alapítója és vezetője Hortobágyi Tibor volt. Ő hozta az 
első mikroszkópot a főiskolára, és kezdte el az algákkal kapcsolatos ismereteket oktatni. A 
mikrobiológia oktatása javuló tárgyi feltételek mellett 1993-ig a Lyceum épületében folyt a 
növényrendszertan keretén belül. Az említett időszakban beszereztek hallgatói 
mikroszkópokat, laboratóriumokat és kutatólaboratóriumot, botanikus kertet és növényházat 
alakítottak ki.  

 

 
 

Az Egri Élelmiszertudományi Intézet munkatársai.

 
1993-ban a tanszék új épületbe költözött, ahol Naár Zoltán irányításával mikrobiológiai 
laboratórium és mikroszkóp szoba is létesült. Ő kezdte oktatni a mikrobiológiát önálló 
tantárgyként a főiskolai szintű tanárképzésben résztvevő hallgatóknak. 2003 és 2008 között 
három éves biológus laboratóriumi operátorképzés is folyt, melynek keretében, három 
egymásra épülő tárgy oktatásakor tanulhattak a hallgatók mikrobiológiát 84 óra elméleti és 60 
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óra gyakorlati képzés során. Jelenleg biológia BSc, kémia BSc és környezettudományi BSc 
keretében, két különböző szinten, történik a mikrobiológia tanegység oktatása. Az Egerfood 
Tudásközpont részeként 2008-ban akkreditált élelmiszervizsgáló mikrobiológiai 
laboratóriummal bővült a Főiskola. 2010-ben pedig egy új mikrobiológiai és molekuláris 
biológiai hallgatói laboratórium kezdett el működni, továbbá létrejött önálló egységként, az 
Élelmiszertudományi Intézet keretében működő, Naár Zoltán által vezetett Mikrobiológiai és 
Élelmiszertechnológiai Tanszék végzi a hallgatók mikrobiológiai tárgyú oktatását, és szervezi 
a főiskolán e téren folyó K+F munkát. 
 
3.4.2.3. PÉCSI FŐISKOLA 
 
1948-ban alapították az általános iskolai tanárok képzését végző Pécsi Pedagógiai Főiskolát, 
és ekkor kezdték el a természettudományos tárgyak oktatását is. A főiskolán kezdetben 
biológia-földrajzszakos tanárokat képeztek, majd a kibővült háromszakos képzés keretében a 
harmadik szak mezőgazdasági ismeretek vagy kémia lehetett. 1948-ban Biológiai Tanszék 
létesült Uherkovich Gábor (1948-1950) vezetésével. 1950-ben a botanika különvált a 
zoológiától. Ekkor jött létre a Növénytani Tanszék, ugyancsak Uherkovich (1950-1956) volt 
a vezető. Őt követte Pásztor György (1956-1967), Tihanyi Jenő (1967-1988), Borhidi 
Attila (1988-1997) és Szabó László Gy. (1997-?). A felsorolt 2 tanszéken oktattak 
mikrobiológiával kapcsolatos ismereteket. 
 
3.4.2.4. A NYÍREGYHÁZI (BESSENYEI GYÖRGY) TANÁR-
KÉPZŐ FŐISKOLA 
 
1962-ben Pál Miklós a Növénytani Tanszéken a Növényrendszertan, Növényszervezettan és 
Durucz István az Állattani Tanszéken az Állatrendszertan, Állatszervezettan keretében 
kezdtek el először mikroszkopizálni. 1980-ban Balázsy Sándor a Mikrobiológia 
speciálkollégium keretében kezdett el mikrobiológiai ismereteket oktatni, majd 1999-től a 
mikrobiológia kötelező tantárgy lett a Balázsy Sándor vezette Növénytani Tanszéken. 2002-
től a Balázsy Sándor, D. Tóth Márta, Naár Zoltán, Szováti Irén írta Mikrobiológia 
gyakorlatok jegyzetet használják a hallgatók. 
 
3.4.2.5. SZOMBATHELYI (BERZSENYI DÁNIEL) FŐISKOLA 
 
A biológia tanárképzésben általános mikrobiológiát Szombathelyen 1994-től kezdve oktatnak 
a Növénytani Tanszéken. Az első évben Szabó István Mihály közreműködésével csak 

elméleti előadásokat tartottak, a következő 
évtől a gyakorlati oktatás is megkezdődött.  
Jelenleg a tárgyat az ELTÉ-n mikrobiológus 
képesítést kapott Skribanek Anna adja elő 
biológia BSc képzés keretében. A tanár 
szakosok (biológia tanár MSc) 
mikrobiológia oktatását a nyíregyházi 
főiskola tanára Varga László vezeti. 
 
A környezetvédelem szakos hallgatók 
képzésében 1994 óta oktatják a 
hidrobiológia tárgyat. Először Vízkelety 
Éva adta elő, jelenleg Korponai János A Növénytani Tanszék oktatói.
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tanítja. A hallgatók többek között Felföldy Lajos, Németh József és Padisák Judit könyvét 
használják. 
 

3.5. TERMÉSZETTUDOMÁNYOS OKTATÁS A 
TANÍTÓKÉPZÉSBEN 
 
Az 1844-ben Szegeden alapított intézetnek Szegedi Királyi Mesterképző Intézet volt a neve, 
amely név, később többször is változott. Falai között házi és mezei gazdaságot és 
természettant is tanítottak a falusi elemi népiskolák leendő iskolamesterei számára. A képzési 
idő két év volt. 1882 és 1924 között 4 évre nőtt a képzési idő. Az oktatott tárgyak között 
szerepelt: egészségtan, természetrajz, természettan és gazdaságtan is. 1924-1948 között öt 
évre emelték a tanulmányi időt és, az alábbi tantárgyakat tanították: test- és élettan, 
egészségtan, valamint gazdasági ismeretek és gyakorlatok, az egyéb tárgyak mellett. A 
gazdasági oktatásnak az volt a célja, hogy a végzett tanító képes legyen egy kisgazdaság 
mintaszerű vezetésére, mind növénytermelés, mind pedig állattartás szempontjából. 
Bizonyos, hogy alapszintű mikrobiológiai ismeretek birtokába jutottak a tanítók, mert 
megismerhették az oktatás során a tejkezelést, a sajtgyártást, a növény- és gyümölcs-
termelést, az állattartást, a vágóhíd és a húsüzem működését, valamint a személyi higiénét. 
1906-tól lehetővé vált Budapesten, majd 1929-től Szegeden is, hogy a tanítóképzőt végzettek 
megfelelő kétéves (egyetemi és ún. Apponyi-kollégiumi, továbbá tanárképző gyakorlóiskolai 
oktatás) ráképzés sikeres teljesítése után tanári diplomához jussanak. 1938-tól az 1948-ban 
bekövetkezett államosításig Szegedi Királyi Katholikus Lyceum és Tanítóképző Intézet lett a 
neve. Az államosított képző, mint Állami Tanítóképző 1963-ig működött. Időközben 
felsőfokú képzővé fejlesztették. 1963. augusztus 1-gyel Bajára helyezték. 
 
Nagykőrösön is működött tanítóképezde, melynek keretében 1840-től mezőgazdasági oktatás 
is elindult. Később ezt a képzést megszüntették. 
 

3.6. A NÖVÉNYTAN ÉS AZ ÁLLATTAN KERETÉBEN 
FOLYÓ MIKROBIOLÓGIAI OKTATÁS ÉS KUTATÁS 
TERÜLETÉN KITŰNT HAZAI BÖLCSÉSZ ÉS 
TERMÉSZETTUDOMÁNYI KÉPZETTSÉGŰ SZAK-
EMBEREKRŐL SZÓLÓ MEGEMLÉKEZÉSEK 
 
A mikrobiológiai ismeretek oktatása és kutatások területén jelentős eredményeket felmutatott 
szakembereink méltatására is történtek erőfeszítések. Itt csak néhány szerzőt fogunk 
felsorolni azok közül, akiknek ilyen írásai jelentek meg. Az MTA tagjai halála esetében 
általában „hivatalból” készült méltatás. Ezekre itt nem térünk ki. Daday Jenőről Méhes 
Gyula, Entz Gézáról Karl János, Hazslinszky Frigyesről Varga Sándor, Margó Tivadarról 
Horváth Károly készített megemlékezést a „Biológia magyar úttörői.” c. könyvben. Sőtér 
István Jávorka Sándor munkásságát méltatta. 
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3.7. TERMÉSZETTUDOMÁNYOS ÉS MIKRO-
BIOLÓGIAI ISMERETEK OKTATÁSA KÖZÉP-
SZINTŰ KOLLÉGIUMOKBAN, GIMNÁZIUMOKBAN 
ÉS SZAKISKOLÁKBAN 
 

3.7.1. KOLLÉGIUMOK 
 

3.7.1.1. PÁPAI REFORMÁTUS KOLLÉGIUM 
 
A pápai Református Kollégiumban tanult Weszprémi István, majd Eötvös József és rajta 
kívül később, még nem egy magas műszaki kvalifikációt szerzett szakemberünk is, igazolva, 
hogy természettudományi ismereteket oktattak. Mikrobiológia oktatással kapcsolatos 
adatokat nem kaptuk meg. 
 
3.7.1.2. DEBRECENI REFORMÁTUS KOLLÉGIUM 
 
Az 1700-as években, Debrecen városában magas szintű tudományos élet folyt. Itt élt és 
dolgozott Hatvani István (polihisztor, physicus volt, aki először oktatott kémiát hazánkban a 
Kollégiumban, több írása is megjelent), Weszprémi István (a világhírű physicus, aki jelentős 
szerteágazó tudományos és irodalmi tevékenységet folytatott), Segner János András 
(physicus, aki később a Göttingai Egyetem matematika és fizika tanára lett), Földi János 
(physicus, természettudós, nyelvész, költő), Diószegi Sámuel és Fazekas Mihály (akik 
füvészkönyvet írtak), ill. Diószegi (aki később physicusi füveskönyvet is kiadott) és 
Szentgyörgyi József (physicus, aki természetrajz könyvet írt az alsóbb iskolák számára), 
továbbá itt működött a Református Kollégium, melyen 1823-tól Természetrajz-kémiai 
Tanszék is létezett Kerekes Ferenc (1823-1839) vezetésével. A Tanszék további történetét 
nem ismerjük. Gaál Botond szerint, mivel az érettségi vizsgát kb. 1870-től elrendelték, 
ugyanolyan tankönyveket használhattak a Kollégiumban, mint a többi gimnáziumi 
(középfokú) intézményben. Az első mikroszkópot 1878-ban vették leltárba. 
 

3.7.1.3. GYULAFEHÉRVÁRI KOLLÉGIUM 
 
Gyulafehérváron működött rövid ideig a külföldről 1653-ban visszatért, majd Kolozsváron is 
csak pár évig alkotó (1659-ben halt meg), a magyar oktatásügy egyik legnagyobb alakja, a 
presbiteriánus Apáczai Csere János, aki meg akarta valósítani Bethlen Gábor terveire épülő 
rendkívül korszerű elképzeléseit (magyar nyelvű oktatás, enciklopédikus képzés, a mai 
értelemben is korszerű egyetemi struktúrában). A legfontosabb művéről a „Magyar 
encyclopédiáról.” már szóltunk. Itt oktatott a nemzetközileg is elismert csillagász Kaposi 
Sámuel is. 
 

3.7.1.4. MAROSVÁSÁRHELYI KOLLÉGIUM 
 
A Marosvásárhelyi Kollégiumban az 1600-as évek közepéig természettel kapcsolatos 
ismereteket nem oktattak. Az 1600-as évek végén viszont már tanítottak matematikát, fizikát, 
földrajzot, csillagászatot, stb. Az alábbi tankönyveket használták: Phylosophia naturalis, 
Parva anatomia, Hortis naturalis, később De physiologiae natura et pastibus, Parva anatomia 
sive corporis humani és Comenius Orbis pictusa, stb. Olyan tanárok oktattak mint: Köteles 
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Sámuel, Bolyai Farkas, Péterfi Károly, Dósa Elek, stb. 1718-tól kísérleti fizikát, 1795-től a 
már felsoroltak mellett természetrajzot, antropológiát és természettant is tanítottak. 
Marosvásárhelyen dolgozott a physicus Kováts Antal, aki a növényekkel is foglalkozott és 
könyveket is írt ebben a témában. Ő már akkor felvetette a mikroorganizmusok 
pathogenetikai szerepének a lehetőségét! 
A Kollégiumban volt tanár Péterfalvi Szatmáry Károly, aki tankönyvet is írt. Itt volt 
matematika-fizika-kémia szakos tanár Bolyai Farkas (1804-1851). 1835-ben 
természettörténetet és botanikát, 1842-43-ban zoológiát, ásványtant, növénytant, fizikát, 
kémiát, 1847-től egészségtant, gazdaságtant és természetismeretet is tanítottak. Szász Károly 
1851-től a Marosvásárhelyi Kollégiumban folytatta oktatói munkáját. 1861-ben Jogakadémia 
is létesült a Kollégiumban. 1886-87-es tanévben a 8 osztályos gimnáziumban természettan, 
természetrajz, állattan (az ízeltlábúakkal bezárólag), növénytan (algák, gombák, mohák, 
virágos növények és Linné), valamint a mikroszkopizálás szerepel a tantervben. A 
háromosztályos elemiben természetrajzzal, állatokkal, növényekkel és ásványokkal 
kapcsolatos ismeretek kerültek szóba. 
 

3.7.2. TERMÉSZETTUDOMÁNYOS ISMERETEK 
OKTATÁSA A GIMNÁZIUMOKBAN, A TECHNI-
KUMOKBAN ÉS A SZAKKÖZÉPISKOLÁKBAN 
 

3.7.2.1. EGYHÁZI ISKOLÁK 
 
3.7.2.1.1.  BENCÉS GIMNÁZIUMOK 
 
Pannonhalmán és a győri bencés gimnáziumban a természetrajzi tárgyak oktatása 1850 körül 
indult el, Kruesz főapát tevékenységének köszönhetően. Az oktatást 1948-ban 
megszüntették, majd 1950-ben engedélyezték a pannonhalmi és a győri gimnázium 
megnyitását. Hirka Antal közlése szerint: „A különböző bencés gimnáziumok (1800-as) 
évkönyveit átnézve, megállapítható, hogy azokban növénytant és állattant tanítottak Hanák 
János, Schirklenber Móricz, Mihálka Antal, Kriesch János, Szterényi Hugó, Roth 
Samu, stb. könyveiből. Csak az 1910-es évek után szerepel az egészségtan, mint tantárgy. Az 
apátsági könyvtárban megvan Fodor József Egészségtan könyvének egy 1886-os és egy 
1893-as kiadása. A tanárok olvashatták. Az ötvenes években, a pannonhalmi gimnáziumban a 
tanárok beszéltek a baktériumokról és a betegségekről a tankönyvtől függetlenül. Jelenleg a 
legkorszerűbb tankönyvsorozatokból (Mozaik, Akadémia, Apáczai, Nemzeti Tankönyvkiadó 
sorozatai) oktatják a tanulóikat.” 
 
3.7.2.1.2. SÁROSPATAKI REFORMÁTUS FŐGIMNÁZIUM 
 
A Főgimnáziumban munkálkodott Buza János. Aktivitását dicsérik az általa írt növénytani és 
állattani (tan)könyvek. A „Kultivált növényeink betegségei” című könyve, melyben a témával 
kapcsolatos korabeli ismereteket sikeresen összegezte, országos elismerést szerzett neki, és 
segítette nemcsak a mezőgazdászok képzését. 
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3.7.2.2. ÁLLAMI GIMNÁZIUMOK 
 
A természettudományos ismeretek oktatását általában a Ratio Educationis rendelkezései 
alapján kezdték el. Neves egyetemi tanárok írtak a gimnáziumok számára is tankönyveket. 
Lásd a Függeléket. 
Bár már korábban is oktattak egészségtannal kapcsolatos ismereteket, Fodor József volt az a 
személy, aki a bakteriológiai ismeretei alapján világosan látta a modern egészségtan 
oktatásának a szükségességét és fontosságát. Ezért írta meg 1886-ban az „Egészségtan a 
középiskolák felső osztályai számára.” c. könyvét 192 oldal terjedelemben. Később ezt a 
könyvet többször is kiadták. Ebben felsorolta az életet és az egészséget veszélyeztető 
tényezőket (táplálkozás, lakás, foglalkozás, testápolás, fertőző betegségek és véletlen 
veszedelmek). A fertőző betegségekkel kapcsolatos kérdéseket (a fertőző betegségek 
természete, betegséget okozó baktériumok, ragály és miazma, járványok) 44 oldalon taglalta. 
 
A Keszthelyi Vajda János Középiskola története 1772. november 12-én indult, amikor 
Festetics Pál saját költségén megalapította. 1789-től a gimnázium 5 osztályos lett és állami 
gimnáziumként működött. A hivatalos oktatási nyelv a német volt. 1808-ban a premontrei 
rend irányítása alá került a már 6 osztályossá fejlődött gimnázium. 1848. augusztus 6-ától a 
Helytartótanács rendelete alapján minden tantárgyat magyarul oktattak. 1850-ben az addig 6 
osztályos gimnáziumot 4 osztályosra változtatták és a hivatalos nyelv ismét a német lett és 
csak 1860-tól indult el újra a magyar nyelvű oktatás. Az 1875-ben kiadott jogszabály 
értelmében nyolc osztályos főreáliskola lett, melyben a képzés érettségivel zárult. 1924-ben 
az iskola reálgimnázium, majd 1935-től autonóm katolikus iskola lett. A II. világháború után 
1946-ban létrehozták az ún. „dolgozók iskoláját”. 1948-ban a gimnáziumot államosították. 
1948-1951 között Állami Gimnázium, 1951-től Vajda János Állami Gimnázium az intézmény 
neve. 1953-tól „levelező tagozaton” is oktattak, ami 2009. szeptemberében megszűnt. 1999-
től a gimnáziumot a Zala-megyei Közgyűlés Hivatala tartja fenn. 
A természettudományi tárgyak oktatása kezdetben valószínű, a pannonhalmi gimnáziumnál 
leírtaknak megfelelően történt. A II. világháború után valószínű, az egész országban 
kötelezően előírt tantervnek megfelelően oktattak. Az 1970-es években a gimnáziumok mind 
a négy osztályában oktattak biológiai ismereteket. Az elsősöknek növényekkel, a 
másodikosoknak állatokkal, a harmadikosoknak az emberrel kapcsolatos ismereteket 
tanították, míg a negyedikesek, egészen magas szinten, „az élőlények testének felépítésében 
megnyilvánuló általános sajátosságokkal, valamint az életjelenségek általános érvényű 
törvényszerűségeivel foglalkoztak.” Ezen tananyagban a mikrobiológiával kapcsolatos 
ismeretek magas szinten szerepeltek. Az állattankönyvet Tibor Istvánné, a negyedikesek 
számára a tankönyvet Stolh Gábor írta, és a szakmai felügyeletet akadémikusok, minősített 
egyetemi oktatók látták el. Hasonlóan színvonalas és ellenőrzött az 1982-ben a gimnáziumok 
számára készült Biológiai album is, melynek szerzői Fazekas György, Lénárd Gábor és 
Tóth Géza voltak. A könyvek a Tankönyvkiadó Vállalat gondozásában láttak napvilágot. 
 
1991-ben Batha Kálmán igazgató támogatásával új, speciális tantervű biológiaoktatást 
kezdtek el. A speciális osztály diákjainak egyik fele biológiát, a másik fele matematikát tanult 
emelt óraszámban. Ennek az oktatási formának a kialakításában Kiss Győző szerzett 
elévülhetetlen érdemeket. Kapcsolatot alakított ki az Agrártudományi Egyetemmel, a Városi 
Kórház Kórbonctani Osztályával, a Kis-balatoni Üzemmérnökséggel annak érdekében, hogy 
a gimnázium eszközállományát – többek között – mikrobiológiai vizsgálatok elvégzésére is 
alkalmassá tegye. A speciális tantervű osztályokban jelenleg a 9-12. évfolyamokon vannak 
biológia órák heti 2, 3, 4 és 5 órában. A többi három osztályban (humán, reál, nyelvi) a 10-12. 
évfolyamokon tanulnak biológiát heti 2-2 órában. Ezen utóbbi osztályokban Lénárd Gábor 



166 
 

tankönyvsorozatából tanulnak. A speciális tantervű osztályban a Mozaik Kiadó: Természetről 
tizenéveseknek biológia tankönyvsorozatát használják. Az érdeklődő tanulók számára a 11. és 
a 12. évfolyamon emelt szintű érettségire való felkészítést tartanak heti 2-2 órában. 
Mikrobiológiai témájú tananyagot a speciális osztály tanulóinak a 9., a többi osztályban a 10. 
évfolyamon tanítanak. Egyszerű fénymikroszkópos vizsgálatokat végeznek, pl.: 
tejsavbaktériumok, élesztőgombák, papucsállatkák vizsgálata, vízmintákban moszatok 
megfigyelése. Használnak baktériumokat, egysejtű eukariótákat, mikroméretű moszatokat 
bemutató mikroszkópi metszetsorozatokat is. Sztereómikroszkóppal zuzmók, mohák, kisebb 
gombák morfológiai vizsgálatát végzik. 2011-ben egy számítógéphez csatlakoztatható 
fénymikroszkóp beszerzését tervezik a projektoros kivetítés lehetőségének a megteremtése 
érdekében. 
 

3.7.2.3. EGÉSZSÉGÜGYI ÉS KÖZEGÉSZSÉGÜGYI SZAKSZE-
MÉLYZET OKTATÁSA 
 
3.7.2.3.1. ADATOK A BÁBAKÉPZÉS TÖRTÉNETÉHEZ 
 
Egy adat szerint 1552-ben már megpróbálták a bábák működését szabályozni. 1745-ben 
Torkos Justus János megfogalmazta a bábák kötelességeit és jogait is. 1748-ban jelent meg 
az a rendelet, amelyik előírta a parasztbábáknak, hogy a tevékenységük megkezdése előtt 
vizsgát kell tenniük egy megbízott physicus előtt. A vizsga előtt 3 hetes oktatáson kellett részt 
venniük. A hazai kedvezőtlen szülészeti viszonyok mellett ez is közrejátszott abban, hogy 

Weszprémi István 1766-ban bábakönyvet 
fordított magyarra. A bábák szervezett 
képzését 1769-ben kezdték el az Egri 
Physikusi Iskolában Az egri képzés 1774-
ben szűnt meg. A Nagyszombati Egyetem 
Orvosi Karán (Plenck József Jakab 
vezetésével) és később a Kolozsvári 
Sebészorvosi Tanintézetben is elindult a 
bábák oktatása, 1770-től, ill. 1775-től. 
Kolozsvárott 1851-ig elméleti oktatás folyt, 
először 3, majd később 5 hónapos 
tanfolyam formájában. Akkor nyílt meg a 
Szülészeti Kóroda, ahol már gyakorlati 
képzésre is lehetőség nyílott. A 
Tanintézetben 1832 és 1872 között 1470 
bába kapott oklevelet. 
1774-ben rendelték el a járási bábák 
alkalmazását. 1809-ben Nagyszebenben is 
megindult a bábák képzése egy félig 
magán, félig pedig államilag támogatott 
iskolában. Itt az oktatás kezdetleges volt, 
csak 1896-97-es tanévben lett saját 
intézetük és megfelelő kórodai tananyaguk. 
Ebben az időszakban a bábanövendékek 
képzése évi két tanfolyamon történt 5 
hónapos képzési idővel, és a szükségtől 
függően több nyelven - német, román és 
szlovák - is. 
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Később a kormány döntése és intézkedése értelmében, 1873-ban Bábaképző Intézet létesült 
Pozsonyban és Nagyváradon. 1875-ben Trefort Ágoston megjelentette az Országos 
Szülésznői Tanintézet működési szabályzatát. 1881-ben Budapesten a II. sz. Szülészeti 
Klinikán, 1883-ban Szegeden, 1890-ben Ungváron, 1897-ben Kolozsvárott, 1898-ban 
Debrecenben, Szekszárdon és Szombathelyen is megindult a bábaképzés. A bábák 
tevékenységét is az 1876. évi XIV. törvény szabályozta. Semmelweis utódja a Klinikán 
Kézmárszky Tihamér volt. Ő írta „A szülészet tankönyve a bábák számára” c. kétkötetes 
kitűnő könyvét 1876-ban és 1877-ben, melyek 1902-ig a „Magyar bábakönyv okleveles 
bábáknak” c. hivatalos tankönyv első kiadásáig 25 éven keresztül a bábák javarésze számára 
oktatási anyagként szolgáltak. Kézmárszky a könyve első kötetében foglalkozott 
anatómiával és a szülésznő szülés körüli teendőivel. Ebben a kötetben mikroorganizmusról 
nem tett említést, csak a tisztaság fontosságát hangoztatta, valamint az írta, hogy „ne 
szoptasson az, aki mellbetegségben, bőrkiütésben, nyavajatörésben, bujakórban, görvélyben, 
stb. szenved.” A második kötetben a gyermekágyas és az újszülött rendellenességeiről (láz, 
fertőzés, stb.), és a bába ezek jelentkezésekori teendőiről írt. Még az 1893-as V. kiadásban is 
csak a Semmelweis által említett rothadásban lévő szerves anyagról beszélt. E kiadásban 
felsorolta a lehetséges fertőzéseket és azok megelőzésének a szükségességét, a karbolos 
fertőtlenítés fontosságát. Leszögezte, ha a bába lázat vagy más rendellenességet észlel, akkor 
köteles orvost hívni, és a lázas beteg személyt nem ápolhatja tovább, hanem azt a 
továbbiakban ápolónőre kell bízni. Végül szólt a bábák büntetőjogi felelősségéről is. 
 A hivatalos tankönyvben szerepeltek a gyermekágyi láz és egyéb anyai (pl.: lues, kankó, 
sánker, emlő, stb.) és újszülöttkori (pl.: szem, köldök, bőr, száj, stb.) fertőzések és azok 
veszélyei, a kéz, az eszköz, stb. higiéne és a fertőzések megelőzése kérdései. Mivel a második 
kiadás csak 1911-ben készült el, annak megjelenése előtt Debrecenben Kenézy Gyula írt 
1910-ben hasonló szellemű tankönyvet. 
 
1881-ben vált külön a bábaképzés az orvosok oktatásától, és a budapesti Bábaképző Intézet 
önálló lett Tauffer Vilmos (1881-1934) vezetésével. Ő szívügyének tekintette a szülészeti 
viszonyok javítását, a jól képzett bábák számának az erőteljes növelését. Az 1891 és az 1897 
évi tanulmányaiban felmérte a hazai helyzetet, és rámutatott a gondokra (halvaszülések 
aránya 2-3%, magas a csecsemőhalandóság, nincs elég szülésznő, stb.). 1770 és 1895 között 

10186 szülésznői oklevelet adtak ki a Budapesti 
Tudományegyetemen. Tauffer adatai szerint 1897-
ben hazánkban összesen 8069 bába (okleveles, 
cédulás és paraszt) dolgozott. 9112 községben, ahol 
5.8 millió lakos élt nem volt bába. Mintegy 4000 
bába hiányzott. Közreműködésének köszönhetően 
több rendelet is megjelent. Pl.: 1889-ben 
jogszabályban írták elő, hogy mit kell a bábáknak 
tenni a gyermekágyi láz, és 1893-ban pedig az 
újszülöttek szemfertőzése megelőzése érdekében.  
Tauffer kidolgozta a bábaügy rendezésének tervét, 
foglalkozott a bábák letelepedésével, munkakörük 
meghatározásával, az etikai kérdések szabályozásával 
és megszervezte az országos adatszolgáltatást (az ún. 
Tauffer-statisztika első volt a világon), és 1934-ben 
még megérte a Szülészeti Rendtartás megjelenését is. 
Tauffer főmadámja Szilágyi Ferencné Vajnovszki 
Mária volt. 
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Az I. világháború után elvesztettük bábaképző intézményeink jelentős részét. Közben a 
képzési időt 10 hónapra, majd 1931-ben 1 évre emelték. 
 
1945-1947 között a korábbi szisztéma szerint indult el és folyt a képzés Debrecenben, Pécsett 
és Szegeden az egyetemek keretében, továbbá a budapesti, a szolnoki és a szombathelyi 
intézetben.  A szervezésben Vámos Ilona játszott szerepet. 1947-től a képzés ideje 2 évre 
emelkedett, jelentős gyakorlati követelményekkel. A 40-es évek végén az önálló 
szülésznőképzés megszűnt, és beleolvadt a középfokú egészségügyi tanintézetek, az 
egészségügyi szakiskolák rendszerébe. 1963-ban felkészült „intézeti szülésznők” képzését 
jelölték meg célul, ami azzal járt, hogy az illetők elvesztették az önállóságukat és csak, mint 
az orvosok asszisztensei és ápoló feladatokat ellátó személyek tevékenykedhettek. 
 

 
 

Scipiades Elemér és munkatársai a Pécsi Bábaképzőben 1929-30-ban végzett tanítványaik társaságában. 

 
A községi szülésznői rendszer helyett, ekkor hozták létre a körzeti ápolói hálózatot. 1967-ben 
újabb reform keretében a megfelelő képzést az egészségügyi szakközépiskolákban és az azt 
követő szakosító tanfolyamok keretében látták megvalósíthatónak, egészen 1977-ig. Közben 
1972-ben állástfoglaltak az önálló munkavégzésre képes szülésznők képzésének újbóli 
elindítása mellette. 1994-ben megindult a 3 éves EU-konform főiskolai szintű képzés. 
1965-től a bábák számára készült tankönyvek Zoltán Imre, Treit Sándor, Lampé László és 
Papp Zoltán tollából kerültek ki. 
 
3.7.2.3.2. ÁPOLÓNŐKÉPZÉS TÖRTÉNETE 
 
A betegek ápolása Magyarországon is egyidős az egyházi ispotályok megjelenésével. 
Ezekben az intézményekben ezt a munkát szerzetesek és besegítő külső személyek végezték. 
Később megjelentek a különböző ápoló szerzetesnői rendek. Közülük hazánkban a Szent 
Vince-rend, az Assisi Szent Ferenc Leányai, az Isteni Megváltó Leányai, a Szent Keresztről 
Nevezett-rend, a Legszentebb Megváltó Leányai, a Legszentebb Üdvözítő Leányai, a Szent 
Erzsébet Apáca-rend, a Szent Salvator-rend, az Annunciáta Nővérek, az Irgalmas-rend és a 
különféle Diakonisszák tevékenykedtek, először szakismeretek nélkül, de lelkiismeretesen, 
odaadó módon. Később ezen rendek közül voltak, amelyek bekapcsolódtak a képzésbe is. 
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1849-ben alakult meg az Országos Nőegylet, melynek vezetője Kossuth Lajos felesége volt. 
Az egylet fontos szerepet játszott az önkéntes betegápolónők szervezésében. Ekkor hozták 
létre az „Országos Kórodai Főápolónői Intézetet” is Meszlényiné/Kossuth Zsuzsanna 
(Kossuth Lajos testvére) vezetésével. A szabadságharc alatt a betegek ellátásában önkéntes 
betegápolók és betegápolónők egyaránt részt vettek. 
 
3.7.2.3.2.1. A VÖRÖSKERESZTES MOZGALOM ÉS ÁPOLÓNŐKÉPZÉS 

 
1878-ban Ferenc József engedélyezte, hogy Károlyi Gyula 
hazánkban önálló Vörös Kereszt Egyletet szervezzen. Ekkor már 
számos jótékonysági nőegylet működött az országban. Ezek 
Központi Segélyező Nőegylet néven gyűjtöttek a katonák és a 
családjaik számára (Pl.: a szabadságharc vagy később a Bosznia-
Hercegovinai háború idején). 1879-ben alapszabályt alkottak, és a 
szervezet neve Magyar Országos Segélyező Nőegylet lett, mely 
fontos szerepet játszott a Vöröskereszt eszméinek terjesztésében és a 
hivatásos, önkéntes ápolónők képzésében. Vezetőik 1881-ben részt 
vettek a Magyar Szent Korona Országai Vörös-Kereszt Egyletének a 
megalapításában, és még ugyanabban az évben a két szervezet 
egyesült. Az első elnök Károlyi Gyula, a társelnök Zichy 
Nándorné lett. A továbbiakban már a Vörös-Kereszt Egylet 

irányította a hivatásos és önkéntes vöröskeresztes nővérek képzését. 1884-ben már az ország 
több városában is folyt képzés. 1885-ben jött létre a Betegápolónői Intézet Janny Gyula 
sebészorvos tevékenységének köszönhetően. Ő a megalapítója a Vörös-Kereszt Kórházának, 
és őt bízták meg az igazgatói teendők ellátásával. Kidolgozta az ápolónőképzés tantervét, 
melyet a Vallás és Közoktatásügyi Minisztérium (VKM) jóváhagyott, és amely 1927-ig 
maradt érvényben. 1926-ig 1300 ápolónőt képeztek ki a Vöröskereszt égisze alatt.  
A Vöröskereszt mellett a Gondviselés Egylet, a Diakonissza Egylet és a pesti Izraelita 
Hitközség Kórháza, majd 1909-től a Betegápolók és Ápolónők Országos Egyesülete is 
oktatott. A tananyag nem volt egységes. A második Betegápolónői Intézet 1897-ben 
Kolozsvárott nyílt meg. Az I. világháború után az elcsatolt területeken maradt öt 
képzőintézet. A 20-as években itthon csak Budapesten és Sátoraljaújhelyen volt 
vöröskeresztes ápolónőképző iskola. 1921-ben Debrecenben a Belgyógyászati Klinikán nyílt 
meg az első Állami Ápolónő- és Védőnőképző Iskola. Ezek mellett képeztek ápolónőket a 
budapesti Szent Rókus Kórházban, a Szent István Kórházban, a II. számú Sebészeti Klinikán 
és férfi ápolókat a Lipótmezőn. Vidéken a miskolci Erzsébet Kórházban és Egerben az 
Irgalmas-rend Anyaházában. 1928-ban az országban működő 147 egészségügyi intézmény 
(klinikák - 33, kórházak - 114) közül 65-ben dolgoztak egyházi ápolónők. Ekkor az ápolónők 
összes száma 3828 volt és közülük 1104 személy volt egyházi. A teljes személyzetből 2265 
fő volt képzetlen. Az oktatási tematikákban a fertőző betegségek mindenütt nevesítve voltak. 
Volt, ahol a bakteriológia is szerepelt, máshol a gyulladás-asepsis, antisepsis volt külön 
nevesítve. Az oktatást egyetemi magántanárok, tanársegédek, ill. kórházi főorvosok végezték. 
A Vörös-Kereszt Egylet ápolónőképző tevékenysége az 1940-es évek második felében végleg 
megszűnt a szervezet államosításával. Ugyanakkor az állami irányítás alá került szervezet 
feladatai is megváltoztak. 
 
3.7.2.3.2.2. ÁPOLÓNŐKÉPZÉS 1945 UTÁN 
 
1946-ban az Egészségügyi Alkalmazottak Szabad Szakszervezete kapta meg az egészségügyi 
szakdolgozók/középkáderek képzésének központi irányításának és szervezésének a jogát. 

Károlyi Gyula
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Ennek megfelelően szervezte a kétéves szaktanfolyamokat 1949-ig. Akkor kezdte működtetni 
a Népjóléti, majd az Egészségügyi Minisztérium az Állami Turjanicza Anna 
Gyermekgondozónőképző Intézetet Újpesten 1955-ig. Az oktatási tematika kialakításában 
Schwarczmann Pál fontos szerepet játszott. Az Intézet 1955-től Egészségügyi Szakiskolaként 
oktatta a leendő ápolónőket az 1954. évi miniszteri utasításnak megfelelően, amely a 
középfokú egészségügyi képzés decentralizálásáról rendelkezett. Ez alapján alapították meg 
az Egészségügyi Szakiskolák rendszerét, a fővárosi és megyei tanácsok végrehajtó bizottsága 
egészségügyi osztálya felügyelete és irányítása mellett. Ennek keretében laboratóriumi 
asszisztens-, röntgen-asszisztens-, rendelőintézeti általános asszisztens-képző, üzemi 
ápolónőképző, műtős asszisztensi és gyógyszerész-technikusi tanfolyamokat, valamint 
egészségügyi védőnői-, általános betegápolónői és szülésznői továbbképző tanfolyamokat 
indítottak. A tanfolyamra érettségizett fiatalokat vettek fel, és két évig képezték őket. Sikeres  
érettségi és a megkívánt gyakorlati munka után, az arra érdemesek, szakképzettséget igazoló 
oklevelet szerezhettek. 
A Szabolcs utcai Állami Kórház, majd a jogutód Orvostovábbképző Intézet munkatársai is 
részt vettek az Egészségügyi Szakiskolák keretei között végzett oktatásban. Ezt a középfokú 
oktatási tevékenységet egészen 1975-ig végezték, mert attól az időponttól kezdve már az 
Egészségügyi Szakiskolából kialakított Egészségügyi Főiskolán oktatták a főiskolásokat. 
Az 1960-as években hozták létre az egészségügyi szakközépiskolákat. Az ezekben szerzett 
érettségihez már egészségügyi képzettség is társult. Az érettségi utáni kiegészítő tanfolyamon 
további képzettséget lehetett szerezni. 
 
Jelenleg, a megfelelő engedélyek birtokában, magániskolák is képezhetnek középfokú 
egészségügyi oklevéllel rendelkező személyeket. 
 
3.7.2.3.3. A VÉDŐNŐKÉPZÉSSEL KAPCSOLATOS ADATOK 
 
3.7.2.3.3.1. ANYA- ÉS CSECSEMŐVÉDELMI VÉDŐNŐK 
 
Hazánkban az egészségvédelem, más országokhoz hasonlóan, társadalmi szerveződéseken 

keresztül indult el és folyt. A csecsemőhalandóság 
csökkentése érdekében alakult meg az Országos 
Stefánia Szövetség 1915-ben, és elkezdték az anya- 
és csecsemővédelmi védőnők képzését. A tanfolyam 
kezdetben 3, majd 6 és később 12 hónapos volt. 
Tanfolyamokat nemcsak Budapesten tartottak, 
hanem Kolozsvárott, Nagyváradon, Kassán, 
Debrecenben, Szegeden, Szombathelyen és 
Temesvárott is. 1925-től csak Budapesten lehetett 
anya és csecsemő védőnői bizonyítványt szerezni 
24 havi tanfolyam után. 
 
 Az első hivatalos tankönyvet „Az anya- és 
csecsemővédőnők vezérfonala” címen 1917-ben 
adták ki, melynek példányai néhány hónap alatt 
elfogytak. 1918-ban már a második kiadás hagyta el 
a nyomdát. Ebben, a bábák oktatására használt 
tankönyvhöz hasonlóan, foglakoztak a gyermekágyi 
lázzal, a bába eszközeivel és rendben tartásával, 
mikor kell a bábának, a hivatalos előírás szerint, 
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orvosi segítséget igénybe venni. Ezeken túl még három főfejezetben tanítottak az oltásról, az 
újszülött betegségeiről (heveny hasmenés, hurutos fertőzések/tüdőgyulladás, egyéb fertőző 
betegségek, stb.), egészségügyi intézkedésekről (a gyermek gyógykezelésének törvényes 
kötelezettsége, az oltásügy, a fertőző betegségek, stb.) és a védőnő szociális feladatairól. 
Az anya és csecsemővédőnők testülete a következőképpen tagolódott: országos védőnők, 
hivatásos védőnők és mellékfoglalkozású védőnők. 1921 és 1940 között 858 védőnő kapott 
bizonyítványt. 
A Szövetség rendszeréről már korábban szóltunk, és a vele kapcsolatos további 
dokumentumok a Függelékben tekinthetők meg. Ez a rendszer a későbbiekben az alapját 
képezte a Zöldkeresztes mozgalomnak. A Szövetség 1941-ben az egységes Országos 
Egészségvédelmi Szövetség része lett. 1927-ben a Magyar Vöröskereszt Szociális Osztályával 
karöltve megindították az OKI-ban a szociális gondozónők képzését. 
 
Budapesten 1942-ben a képzés időtartamát 3 évre emelték és egészségvédelem, 
szociálpolitika és szociális gondozás tárgyakat is oktatták. A végzettek egészségügyi és 
szociális védőnők lettek. 
 
3.7.2.3.3.2. FEHÉRKERESZTES VÉDŐNŐK 
 
Heim Pál, aki a Pozsonyból menekülő Erzsébet Tudományegyetem Gyermekgyógyászati 
Tanszékével került Budapestre a Fehérkereszt Gyermekkórházban, majd a pécsi és végül a 
budapesti Tudományegyetemen az egész életét a csecsemőgyógyászatnak szentelte. Ő is 
indított gondozónői tanfolyamot, melynek keretében a Fehérkeresztes vagy Heim-nővéreket 
képezték. 
 
3.7.2.3.3.3. A DEBRECENI ÁPOLÓNŐI ÉS VÉDŐNŐI ISKOLA 
 
Mint már említettük Debrecenben 1921 óta képeztek ápolónőket és védőnőket a Csiky József 
által létrehozott Ápolónői és Védőnői Iskolába. Ezek a személyek sok más egyéb mellett 
tanultak bakteriológiát, gyógyszertant, fertőző betegségeket, higiénét, egészségvédelmet, stb. 
 
3.7.2.3.3.4. A ZÖLDKERESZTES VÉDŐNŐK 
 
Előrelépést jelentett, amikor 1930-ban a Magyar Királyi Állami Ápolónő- és Védőnőképző 
Intézet megnyitotta kapuját Budapesten az OKI szomszédságában. Ettől számíthatjuk a 
korszerű, magas szintű ápoló- és védőnőképzést. Az elméleti oktatás mellett nagy hangsúlyt 
kapott a gyakorlati képzés, melynek keretében területi munkát is kellett a hallgatóknak 
végezniük. Az ápoló- és védőnőknek nagyon fontos, területen végzett feladataik voltak az 
anya- és a csecsemővédelem mellett, a tuberkulotikus, a venereás, az elmebeteg és egyéb más 
esetek gondozásában, az iskola-egészségügy területén, a védőoltásokkal kapcsolatos és a 
szociális munkában. A családgondozás volt az egyik fő feladat. A tananyag is ennek 
megfelelő tematikájú volt. A képzés először kettő és fél, majd 2 évig tartott. Az oktatók a 
legjobb szakemberek voltak: Pl.: a Közegészségtan jegyzetet Johan Béla írta 1932-ben és ő is 
oktatta ezt a tárgyat. Az oktatásban OKI és más intézmények munkatársai is részt vettek. Az 
ún. zöldkeresztes egészségvédelmi munkára való felkészítés beindításával új fejezet 
kezdődött el az egészségügyi és közegészségügyi szakszemélyzet oktatásában. 1938-ban 
Szegeden, 1939-ben Kassán és 1940-ben pedig Kolozsváron is volt már Ápoló- és 
Védőnőképző Intézet. Szegeden az Intézet vezetője Kanyó Béla (1940-1947) volt. 
Az egységes védőnői rendszer kialakítása céljából 1940-ben a Stefánia védőnőket és az 
Ápolónő- és Védőnőképző Intézetekben kiképzetteket egy kategóriába vonták össze. Az 
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Országos Stefánia Szövetség Országos Egészségvédelmi Szövetséggé alakult át. Johan Béla 
a falusi elmaradottság felszámolása érdekében szervezte meg az általános egészségvédelmi 
rendszert, melyet Zöldkeresztes egészségvédelmi szolgálatnak neveztek el. A célok elérését 
biztosító munka nagy részét az egészségügyi zöldkeresztes ápoló- és védőnők végezték orvosi 
irányítás és ellenőrzés mellett.  
 
3.7.2.3.3.5. VÉDŐNŐKÉPZÉS 1945 UTÁN 
 
1945-ben az OKI-ban újraindították a képzést két éves rendkívüli tanfolyammal. A hallgatók 
bakteriológiát, közegészségtant, bőr- és nemibetegségeket, tüdőbeteggondozást stb. tanultak. 
Az előadóik között volt: Rauss Károly, majd Alföldy Zoltán, Petrilla Aladár, Kálmán 
Ernő, Bene József és mások. 1947-ben a három hónapos védőnői továbbképző tanfolyam is 
elindult. Szegeden a képzés 1947-ben indult meg újra. 
1948-ban a védőnők számára, meghatározott körben előírták a gyógykezelés végzését is. 
1949-ben az OKI feladatainak átszervezésekor a védőnőképzés kikerült az Intézet profiljából. 
1951-től a védőnőket fokozatosan bekapcsolták a körzeti orvosok gyógyító munkájába. 
Megszervezték, hogy minden körzeti orvos mellé kerüljön egy védőnő. 
1952-ben az Ápoló- és Védőnőképző Intézetet az OKI mellől az Istenhegyi útra költöztették, 
ahol, 1954-től, már csak védőnőképzés folyt, és egészségügyi védőnői oklevelet kaptak azok, 
akik az érettségi után elvégezték a két éves tanfolyamot. 
Az 1960-as évek elején létesültek az egészségügyi szakközépiskolák. Az ott érettségizettek 
egészségügyi alapképzettséget is szereztek, és további 10 hónapos képzés után védőnői 
diplomához jutottak. Ebben az időszakban indult fejlődésnek az iskolaegészségügyi ellátás, 
melyben a védőnőkre újabb feladatok hárultak. 
 
3.7.2.3.4. ÁPOLÓNŐ- ÉS VÉDŐNŐKÉPZÉS MAROSVÁSÁRHELYEN 
 
Ápolónő képzés Marosvásárhelyen a Bolyai Tudományegyetem Orvosi Kara keretei között 
indult el 1946-ban. A képzési idő két év volt. A tanulók az oktatók által írt jegyzetből 
tanultak. 24 tárgyat oktattak, melyek között volt a bakteriológia (Putnoky Gyula), a 
parazitológia (Bíró József), a laboratóriumi diagnosztika és a fertőző betegségek (Horváth 
Endre), a tüdőgümőkór kórtana (Ferenczi Gabriella), továbbá a bőr- és nemikórtan (Újváry 
Imre). A fertőző betegségeket tanította még Végh Albert is. A tárgyak között a 
közegészségtan is szerepelt. 
 
Védőnőképző tanfolyamot is indítottak 1949-től összesen három alkalommal a 
Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Intézet keretében. A tanfolyam időtartama 12 
hónap volt. Az iskolát Putnoky Gyula szervezte és vezette. Az oktatás magyarul történt. 
Összesen 21 tárgyat tanítottak. Putnoky Gyula mikrobiológiát, Ferenczi Gabriella 
tuberkulózist, Bedő Károly közegészségtant, Székely Rozália járványtant és Kasza László 
fertőző betegségeket, stb. oktatott. 
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3.7.2.3.5. LABORATÓRIUMI ASSZISZTENSEK ÉS EGYÉB 
SZAKSZEMÉLYEK KÉPZÉSE 
 
3.7.2.3.5.1. KÉPZÉS A KEZDETEKTŐL A II. VILÁGHÁBORÚ VÉGÉIG 
 
A különböző laboratóriumok létesítése az 1800-as években indult meg. Kezdetben a 
laboratóriumok nem diplomás munkatársai (kisegítő személyzet) írni és olvasni tudó 
szakképzetlen alkalmazottak voltak, akik a „speciális” ismereteiket a munkájuk során, 
„önképzés” formájában sajátították el. 
Néhány laboratóriumi asszisztensnőt az I. világháború alatt már képeztek, azonban a 
szükséglet nagy részét Németországból importálták. 1928-ban az OKI-ban elkezdték az 
asszisztensnőket és a férfi laboránsokat is képezni, először a saját igényeik kielégítésére, de 
később már, más laboratóriumok számára is. 
1933-tól rendszeresítették a laboratóriumi szakvizsgát, a tanfolyamot végzett személyek 
képzettségének elismerésére. A képzés két év gyakorlatból és 3 hónapos tanfolyamból állt, 
melynek során anatómiát, élettant, közegészségtant, laboratóriumi ismereteket stb. tanultak. 
Nekik adták ki hazánkban az első laboratóriumi asszisztensi okleveleket. Az 1933-ban, 1938-
ban és 1941-ben rendezett tanfolyamon 67 személy nyert képesítést. Ők voltak az első 
diplomás asszisztensek hazánkban. 
Az OKI kezdeményezésére 1940-ben laboránsképzés is indult. Ennek az oktatásnak az volt a 
célja, hogy a laboratóriumon belüli fertőzéseknek elejét vegyék. Az ekkor tartott tanfolyamon 
23 fő vett részt, akiknek jelentős része a háború után asszisztens lett. 
 
3.7.2.3.5.2. SZAKSZEMÉLYEK KÉPZÉSE 1945 UTÁN 
 
A háború után néhány évig a korábbi gyakorlatnak megfelelően képezték az asszisztenseket. 
Később az állam vette a kezébe a képzés irányítását.  Az elkövetkezett években három 
formában történt az egészségügyi szakképzés. 1954-től tanfolyam jelleggel egészségügyi 
szakiskolában oktattak. Az 1960-as években egyrészt folytatódott a tanfolyam jellegű képzés, 
de beindították az iskolarendszerű oktatást is az egészségügyi szakközépiskolákban. Az első 
kisérleti osztály Győrben nyílt meg 1963-ban. 1972-től pedig új típusú szakközépiskolai 

oktatást vezettek be. A harmadik a jelenleg 
is működő Országos Képzési Jegyzékben 
(OKJ) meghatározott képzés. 
 
1954-ben jelent meg az a miniszteri 
utasítás, amely a középfokú egészségügyi 
képzés decentralizálásáról rendelkezett. Ez 
alapján alapították meg az Egészségügyi 
Szakiskolák rendszerét, a fővárosi és 
megyei tanácsok végrehajtó bizottsága 
egészségügyi osztálya felügyelete és 
irányítása mellett. A képzőhelyeket és 
tanfolyamokat az illetékes megyei/városi 
tanács egészségügyi osztálya szervezte. 
Így az Állami Egészségügyi Laboratóriumi 
tanfolyamot is, melynek keretében 
érettségizett fiatalokból laboratóriumi 
asszisztenseket képeztek az ország 
különböző városaiban. 

Közegészségügyi és Járványügyi Ellenőri diploma.
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San Marco herceg özvegye, Nákó Miléva alapítványt hozott létre egy a gyógyíthatatlan 
betegeket ellátó intézmény létesítése és működtetése céljából. Ennek eredményeképpen 
készült el Óbudán, a San Marco utcában 1901-ben az Irgalom Háza. A betegek ápolását a 
pálos Szent Vince nővérek végezték. A II. világháború során súlyosan megrongálódott 
intézetben 1949-ben az állam beszüntette a kórházi ellátást. Előbb Felcserképző Iskolát 
alakítottak ki. Ennek igazgatója Temesi Jenő volt. A mikrobiológiát Thiry Lajos adta elő. 
1955 és 1958 években 181 felcsert képeztek a honvédség részére. 1958-ban ez a képzés 
megszűnt. Ezután alapították meg a Fodor Józsefről elnevezett Egészségügyi Szakiskolát, 
melyben közegészségügyi-járványügyi ellenőröket képeztek érettségizett fiatalokból nappali 
és munka melletti formában.A mikrobiológiát nekik is Thiry adta elő, míg a járványtant 
kezdetben Biró György tanította. Később Solt Katalin is előadott.  1959 és 1976 években 
1742 személy kapott oklevelet. (Lehetséges, hogy egy alkalommal laboratóriumi asszisztens 
képzés is folyt a szakiskolában.) 
 
Más szakmák esetében más helyeken folyt az oktatás. Pl.: gyógytornászokat az 50-es években 
az Országos Reumatológiai és Fizioterápiás Intézet (ORFI) irányításával működő állami 
tanfolyam keretében képeztek középiskolásokból. 
Dietetikusokat – diétásnénéket – Soós Aladár kezdte el képezni 1922-ben a Pázmány Péter 
Tudományegyetemen. A II. világháború után az egyetem keretében folyó oktatás megszűnt. 
1950-től az OÉTI-ben végeztek ilyen képzést 1973-ig. 
Diétásnővérek képzését 1953-ban kezdték el állami tanfolyam keretében a Majakovszkij 
utcában Langfelder Sándorné, majd Rigó János vezetésével. 1976-ig 850 személyt 
képeztek ki. 
 

 
 

Érettségizett fiatalok laboratóriumi asszisztensi képezése több helyen is folyt az országban. 
Budapesten a IX. kerületi Könyves Kálmán körúton lévő Fővárosi Tanács VB. XII. Eü. 
Főosztály Laboratóriumi Asszisztensképző Egészségügyi Szakiskolában oktattak. 
Laboratóriumi asszisztenseket nappali iskolában 1955 és 1975 között képeztek, összesen 791 
főt. Munka mellett 1955 és 2000 között lehetett asszisztensi diplomához jutni. Ezen a módon 
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9391 személy kapott képzettséget. 2000-tól az OKJ előírásoknak megfelelően folyik a képzés. 
2006-ig 166 végeztek el ilyen tanfolyamot. 
1963-tól létesültek az Egészségügyi Szakközépiskolák. Az abban érettségizett fiatalok 
egészségügyi alapképzettséget is szereztek, ami megkönnyítette számukra a további 
szakképzést. 
Az egyes érettségi utáni szaktanfolyamokon a hallgatók mikrobiológiával kapcsolatos 
ismereteket, a tanfolyam képzéscéljától függően, különböző mélységben tanultak. Pl.:a 
laboratóriumi asszisztenseknek Pécsett Kanizsai László, majd Vörös 1 Sándor, stb. oktatta 
nagy alapossággal ezt a tárgyat. Budapesten több szakember is (pl.: Bognár Szilárd a László 
Kórházból) részt vett a mikrobiológia oktatásában. 
Jelenleg Budapesten az Egészségügyi Szakképző és Továbbképző Intézet szervezi a középfokú 
egészségügyi és közegészségügyi szakemberek képzését, továbbképzését. Az oktatásban, pl. 
részt vesznek Szent László Kórház Mikrobiológiai Laboratóriumának diplomás munkatársai 
(Konkoly Thege Marianne, Bán Éva, Cser Viktória, Kamotsay Katalin. Mihály Ilona, 
Nikolova Radka, Tárkányi Klára) és Major Béláné szakasszisztens. Ők oktatják a 
mikrobiológus szakasszisztens és az epidemiológiai szakápoló tanfolyam hallgatóinak az 
általános és részletes bakteriológia, virológia, mikológia, továbbá parazitológia elméletét és 
gyakorlatát. Az alábbi előadásokat tartják: Bevezetés a klinikai mikrobiológiai 
diagnosztikába, Gram-negatív aerob, nem tápigényes baktériumok, Gram-negatív aerob, 
tápigényes baktériumok, Gram-pozitív, aerob baktériumok, Anaerob baktériumok, Virológiai 
alapismeretek, Mikológiai alapismeretek, Parazitológiai alapismeretek, Mintavételi eljárások, 
Az emberi szervezet normál flórája, kolonizáció és infekció, Az antibiotikum rezisztencia 
mechanizmusai, az antibiotikum érzékenység/rezisztencia in vitro vizsgálatának módszerei. 
A felvételi és a gyakorlati vizsgáztatást Bán Éva végzi. A mikrobiológiai szakasszisztensek 
kreditpontszerző, továbbképző tanfolyamát teljes egészében ennek a Mikrobiológiai 
Laboratóriumnak a munkatársai tartják 
 
A nem orvos egészségügyi és közegészségügyi szakemberek képzésének és 
továbbképzésének irányításával 1962-ben az EüM-hez tartozó Egészségügyi Szaktan-
folyamos Irodát bízták meg, melynek neve 1970-ben Egészségügyi Központi Továbbképző és 
Szakosító Intézetre változott. (Az Intézetnek Sopronban kihelyezett részlege is működött a 
gyógyszerész asszisztens képzést szolgálva.) Ekkor teremtették meg a II. fokú szakosítás 
lehetőségét is. 1975-ben új neve lett az intézetnek - Egészségügyi Szakdolgozók Központi 
Továbbképző Intézet (ETI). Az Iroda/Intézet működését több jogszabályban is módosították. 
A jelenlegi alapító okiratban a következő feladatokat nevesítették: országos hatáskörrel 
rendelkező felnőttképző intézmény, amely iskolarendszeren kívüli egészségügyi 
szakképzéseket, továbbképzéseket folytat, vizsgát szervez. Támogatja, illetve koordinálja az 
egészségügyi szakképzések, továbbképzések fejlesztését, működését. Az egészségügyi 
szakképzések területén szakmai-pedagógiai szolgáltatást nyújt. Felső szintű, de nem felsőfokú 
oktatást, módszertani szakirányítást, statisztikai tevékenységet és nemzetközi oktatási 
együttműködést végez, egyéb más tevékenységek mellett. Az 1993. évi LXXVI. törvény új 
alapokra helyezte a szakképzést. Ettől az időponttól kezdve az ETI már a továbbképzést nem 
szervezhette. 2011. május 1-től, összevonások után, az ETI feladatait a GYEMSZI látja el. 
A mikrobiológus szakasszisztens képzés is az ETI felügyelete mellett történt három év 
mikrobiológiai laboratóriumban végzett munka után, munka melletti képzés formájában. Ez a 
képzési forma az 1970-es évek második felében lépett életbe. Kihelyezett oktatás és 
vizsgáztatás, egy időben, Pécsett is folyt. 1977 és 1997 között 453 személy tette le ezt a 
vizsgát. 1996 óta ez a képzés is OKJ formában történik. 2006-ig 122-en szerezték meg a 
mikrobiológus szakasszisztensi oklevelet. 
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Labor-asszisztensi index. Mikrobiológiai szakasszisztensi diploma. 

 
3.7.2.3.6. FERTŐTLENÍTŐK ÉS EGÉSZSÉGŐRÖK KÉPZÉSE 
 
Budapest Székesfőváros Központi Bakteriológiai és Fertőtlenítő Intézetben, 1907-ben 
országos fertőtlenítő tanfolyam indult el elméleti és gyakorlati képzéssel. Ennek 
eredményeképpen a kötelező fertőtlenítés alá eső megbetegedések száma közel felére 
csökkent. Később a Váci úton is megnyílt az intézet. Oktatás mind a két helyen folyt. A 
tanfolyamon való részvételt az 1909-ben megjelent BM körrendelet szabályozta. 1923-ban a 
miniszter megállapította, „hogy az ország legtöbb községében nincsen szakképzett fertőtlenítő, 
holott a fertőző betegségek elleni sikeres védekezés szempontjából feltétlenül szükséges, hogy 
minden nagyobb községben legalább 1-2 olyan egyén legyen, akit fertőtlenítéssel járó 
teendőkre teljesen kiképeztek…” E személyek hiányának káros következménye „…a legutóbb 
nagyobb számban előfordult kiütéses tífusz-megbetegedések alkalmával”… beigazolódott. 
„…Ezért felhívom Alispán (Polgármester) urat, intézkedjék aziránt, hogy törvényhatósága 
területén a városok kivétel nélkül és lehetőleg az összes nagyobb községek, amelyek 
szakképzett fertőtlenítőkkel nem rendelkeznek, legalább két-két embert küldjenek a … 
rendszeresített tanfolyamra. 

1947 óta az OKI intenzívebben kapcsolódott be a fertőtlenítők/egészségőrök képzésébe. A 
tanulóknak bakteriológiát, parazitológiát, járványtant, ivóvíz egészségtant és 
egészségvédelmet tanítottak: Alföldy Zoltán, Zoltai Nándor, Petrilla Aladár, Papp Szilárd 
és Varga Lajos. Az egészségőrök a területen közegészségügyi feladatokat láttak el.  
1954 és 1976 között 510 egészségőrt képeztek. 1976-tól az ETI szervezte a képzést és 1997-
ig 773 diplomát adtak ki. 1996-tól már OKJ formában oktatnak és 39-en kaptak egészségőr-
fertőtlenítő oklevelet, 95-en pedig eü. gázmesteri diplomát. 
 
3.7.2.3.7. NEM ORVOS EGÉSZSÉGÜGYI-KÖZEGÉSZSÉGÜGYI 
SZAKEMBEREK OKTATÁSÁHOZ HASZNÁLT MIKROBIOLÓGIAI 
ISMERETEKKEL KAPCSOLATOS KÖNYVEK 
 
A nem orvos egészségügyi-közegészségügyi szakemberek képzését elősegítendő Johan Béla 
írt „Közegészségtant” (1932),  Ormay László 1962-ben laboratóriumi kézikönyvet írt az 



177 
 

asszisztensek számára. Rudnai Ottó állított össze Lengyel Anna és Szita József 
közreműködésével „Mikrobiológia-parazitológia-járványtan-közegészségtan” c. tananyagot 
(1968). 
  

3.7.2.4. KÖZÉPFOKÚ KERESKEDELMI ÉS VENDÉG-
LÁTÓIPARI SZAKSZEMÉLYZET KÉPZÉSE 
 
Keszthelyen 1964 óta képeznek a vendéglátás, az idegenforgalom és a kereskedelem számára 
szakembereket. Jelenleg több mint 800 tanulónak nyújtanak szakiskolai, szakközépiskolai, 
technikusi és felsőfokú szakképesítést. Az intézmény akkreditált nyelvvizsgaközpont és 
ECDL vizsgahely, valamint a Pannon Egyetem kihelyezett képzőhelye. 
A Keszthelyi Vendéglátó, Idegenforgalmi, Kereskedelmi Szakközépiskolában mikrobiológiát 
külön tantárgyként nem tanítanak, de a mikrobiológiai ismeretek az élelmiszerismeret 
tantárgy egy fontos témakörét képezik. Élelmiszerismeretet az iskola fennállása óta tanítanak. 
Korábban a szakközépiskolai évfolyamokon érettségi tantárgy volt. Kb. 10 éve a tantárgy 
oktatása átkerült a technikus, pár éve pedig a vendéglős évfolyamra. Ezeken az évfolyamokon 
a Fekete Károly, Sahin-Tóth Gyula, Suhajda Jánosné: Élelmiszerismeret I.-II. kötet 
(Műszaki Kiadó) tankönyvet használják. A tankönyv idevágó témakörei: Mikroorganizmusok 
(vírusok, baktériumok, élesztő és penészgombák) jellemzése, életfeltételeik, életjelenségeik, 
hasznos és káros tevékenységük. Ételmérgezés, ételfertőzés és romlás, valamint ezek 
megelőzése. 
Az iskolában akkreditált vendéglátó menedzserképzés is folyik. Ezeknek a tanulóknak az egy 
féléves higiéne tantárgy keretében oktatnak mikrobiológiai ismereteket, szorosan kapcsolódva 
a HACCP előírásaihoz. Ehhez a Budapesti Gazdasági Főiskola Higiéné jegyzetét használják, 
valamint Szeitzné Szabó Mária: HACCP ismeretek és közegészségügyi előírások az Európai 
Unióban és Magyarországon című könyvét (Kereskedelmi és Idegenforgalmi Továbbképző 
Kft. kiadványa) oktatják. 
 

3.7.2.5. KÖZÉPSZINTŰ ÉLELMISZERIPARI SZAKEMBEREK 
KÉPZÉSE 
 
1953 előtt a Nagykőrösi Konzervgyárban szakmunkások csak műszaki karbantartást 
végeztek. A konzervipari szakmunkás fogalom hazánkban akkor még ismeretlen volt. 1953-
ban a Gyár, az Élelmiszeripari Minisztérium támogatásával, létesítette az ország első 
konzervipari szakmunkásképző iskoláját. A képzési idő hossza három év volt. A 3 éves 
szakmunkásképzésben hosszú évek óta változatlan óraszámban oktatják a táplálkozás-élettan 
és a mikrobiológia, valamint a munkavédelem és a higiéne tantárgyakat. Az iskola 1963-ig, 
mint technikum működött. Szakembereket az ország egész területére képeztek. Kezdetben, 
három osztályban 103 diák tanulta a konzervgyártó szakmát. Az oktatás a „Cifra csárdában“ 
folyt. Az iskola lassan bővült és fejlődött. Az első sütőipari szakmunkás osztály az 1956-57-
es tanévben indult. A két szak mellett esti és levelező tagozaton húsipari technikusképzés, 
nappali tagozaton baromfihúsfeldolgozó szakmunkásképzés is elkezdődött. 1963-ban a 
technikum Toldi Miklós Élelmiszeripari Szakközépiskola lett. Az oktatási feltételek 1971-től 
jelentősen megjavultak. 1991-ben további fejlesztések történtek. 
Az élelmiszeripari szakképzés nem képzelhető el mikrobiológia és higiéne oktatása nélkül. 
1963-ig 4 éven keresztül oktattak biológiát és végeztek biológiai gyakorlatokat. Az akkor 
elkezdődött oktatási reformtörekvések többszörösen érintették a biológia, a higiéne, a 
munkavédelem és ezeken keresztül a mikrobiológia oktatását. 1963-1968 között erőteljesen 
lecsökkent a felsorolt tárgyak óraszáma. 1968-tól a biológia újra hangsúlyosabb tárgy lett. 
1968-1989 között, míg az analitikai szakközépiskolában elkezdték a mikrobiológiát nevesítve 
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oktatni, addig a termékgyártó szakközépiskolában továbbra is csak biológiát oktattak! 1986-
ban kedvező irányba történt elmozdulás azzal, hogy újra megindult az 5 éves 
technikusképzés. 
 
A szakközépiskola oktatói, közöttük Kovács Dénesné, felismerték, hogy a színvonalas és 
eredményes oktatás szempontjából nagyon fontos kapcsolatot tartani a Nagykőrösi 
Konzervgyárral, a Kecskeméti Baromfifeldolgozó Vállalattal, az Állami Húsipari Ellenőrző 
Szolgálat Élelmiszervizsgáló Intézet Laboratóriumával, a Kertészeti és Élelmiszeripari 
Egyetem Mikrobiológiai Tanszékével és a Szegedi Élelmiszeripari Főiskolával. 
 

3.7.2.6. KÖZÉPSZINTŰ ERDÉSZETI, KERTÉSZETI, 
NÖVÉNYTERMESZTŐ ÉS ÁLLATTENYÉSZTŐ SZAKEM-
BEREK KÉPZÉSE 
 
Az agrár ismeretek (mezőgazdasági, erdészeti) alsó és középszintű oktatására, a már korábban 
említett intézetek mellett, 1764 és 1850 között, a teljesség igénye nélkül, még a következő 
helyeken hoztak létre iskolákat: Tallós, Szempc, Lipótújvár, Kismarton, Nagyszeben, 
Rohonc, Telemér és Szőkefalva, stb.). A kertészeti oktatás érdekében is létesítettek 
intézeteket (Mérgesen, Nagyenyeden, Pozsonyban, Munkácson, Pécsett és Egerben, stb.). 
 
1885-ben Temes vármegyében Vadászerdőn már működött erdőőri szakiskola. A trianoni 
döntést követően 1919-ben az iskola Tatára menekült. 1925-ben Esztergomba helyezték, ahol 
1950-ig oktatott. Akkor Sopronba került, és mint erdészeti technikum kezdett tanítani. A 
szaktudást megalapozó tantárgyak között fontos szerepet kapott az erdészeti növénytan, majd 
később a biológia, mint közismereti tantárgy. Ezek keretében oktattak algákkal, gombákkal, 
valamint protozoákkal kapcsolatos ismereteket mikroszkópos gyakorlatok keretében is. 14 db 
tanulói és 3 db kutató mikroszkóp állt rendelkezésre. A tanulók ezek segítségével tanulták 
meg a metszetkészítési, alapvető festési, konzerválási eljárásokat. Megismerték az egy- és a 
kétfélemagvúakat, a polleneket, a gombák hifáit és a különböző alga-fajokat. A megszerzett 
ismereteikről szakköri napokon bemutatókat, előadásokat tartottak. A legjobb 
készítményeiket mikroszkópi metszetvetítő segítségével demonstrálták. 
Később a technikumból érettségit adó szakközépiskola lett, mely után két évvel technikusi 
oklevelet lehetett szerezni. 1985-től kezdődött a 4+1 évfolyamos képzés (a 4. év végén 
érettségi, az 5. év végén technikusképesítő) és 2000-től a 4+2 évfolyamos képzés (4. végén 
érettségi és a 6. végén technikusképesítő) lépett életbe. Biológiát a 9. és a 11. évfolyamon 
(normál tanórai keretek között, valamint emelt szintű érettségi előkészítőn), erdővédelemtant 
pedig – elsősorban mikológiai ismereteket - a technikusi évfolyamon tanulnak. 
 
Az erdészeti, kertészeti, növénytermesztő és állattenyésztő szakközépiskolák tanulói számára 
az 1970-es években Biológia I. és II. könyvet készített a Tankönyvkiadó Vállalat. A 
tankönyvek Molnár Mihály alkotásai. Az első kötetben a botanikával, a második kötetben az 
állattannal foglalkozott a szerző, és jó színvonalú mikrobiológiával kapcsolatos anyagrészek 
álltak a tanulók rendelkezésére. 
Jelenleg a biológiát a Mozaik Kiadó nyomtatta: Biológia a 10. és a 11. évfolyam tanulóinak 
tankönyvből sajátítják el. Az erdővédelemtant pedig a VKSZI által Budapesten készített 
könyvből tanulják. 
 
Az utóbbi évtizedekben elsősorban a biológia oktatásában maradt meg a mikroszkopizálási 
gyakorlat. A csoport-foglalkozásokon elvégzett kísérletezések, a mikroszervezetek világába 
való betekintés, még ma is hatékony motivációs eszköz az oktató kezében. Ennek hatását a 
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digitalizáció nem pótolja. Ezek a megszerzett alapozó ismeretek jelentősen segítik a 
szakképzés során elsajátításra kerülő ismeretek elmélyítését, pl.: az erdészeti szaporítóanyag 
termelésénél, vagy az erdővédelem tantárgyak esetében. 
 
A hagyományos erdészeti képzés mellett 2000-től természet- és környezetvédelmi technikus 
képzés is folyik az iskola falai között. A képzés során a tanulók megismerik az alapvető 
mikrobiológiai ismereteket. A gyakorlatokon különböző tenyésztési, inkubálási, felismerési 
vizsgálatokat végeznek. 
Bár a mikrobiológiai ismeretek oktatása nem tartozik az iskola elsődleges profiljába, ennek 
ellenére a tanárok fontosnak tartják, hogy a náluk végzett technikusok vagy a felsőoktatásban 
továbbtanuló diákok rendelkezzenek alapvető tudáselemekkel. 
 
Korábban nem állatorvos állategészségügyi szakembereket ún. felcsereket képző iskola is 
létezett, de ezt a képzést 1960-ban megszüntették. Jelenleg több helyen is működik az 
országban középszintű szakemberek (pl.: inszeminátorok) oktatását végző intézet. 
 

3.7.2.7. GÖDÖLLŐI BAROMFITENYÉSZTŐ TELEP 
 
1897-ben Gödöllőn a Hreblay Emil (1897-1904) által vezetett Magyar Királyi 
Baromfitenyésztő Telep és Munkásképző Iskolában rendkívül jelentős oktatási és kísérleti 
munka folyt. Hreblay után ezt a tevékenységet Kövy József (1905-1909), Lendvay Béla 
(1909-1911), Beiwinkler Vilmos (1912-1918), Kluge Ferenc (1918-1922), Benkő Pál 
(1922-1936), Báldy Bálint (1936-1949) folytatta. Az oktatási anyagban foglalkoztak 
baromfi-tartástechnológiával és állategészségügyi kérdésekkel. 1921-től már a sertés-, a 
szarvasmarha-, a nyúl- és a méhtenyésztést, a tejkezelést, a zöldség- és a gyümölcstermelést 
is oktatták. (Ugyancsak a 20-as évek elején indult meg a haltenyésztéssel kapcsolatos 
tevékenység, amit később az Intézet Haltenyésztési Osztálya, majd a 70-es években az önálló 
Haltenyésztési Kísérleti Állomás folytatott.) Viszontagságok után az intézmény hivatalos 
neve 1928-tól Magyar Királyi Baromfitenyésztő Szakiskolára változott. 1933-ban a 
Szakiskolában szerzett tapasztalatok alapján Puky Andor a következőket írta: „…ha a 
baromfiakat okszerűen tartják és idejében védekezünk a betegségek ellen,…az összes 
baromfibetegség ellen sikeresen védekezhetünk, s az ojtóanyagok ára is elég tűrhető, az ojtás 
tehát rentabilis. A baromfibetegségek elleni sikeres védekezés lehetőségét mutatja maga a 
gödöllői telep is,…”. A megfelelő tartás és a fertőtlenítés fontosságát is hangsúlyosan 
oktatták, és ezen elvek betartásával tudtak többezres fajtiszta, Salmonella-mentes állományt 
kialakítani és fenntartani. 1936-ban az intézmény neve Magyar Királyi Baromfitenyésztő 
Kísérleti Tangazdaság lett. 1944-ben a Tangazdaság akkori vezetője Báldy Bálint azt írta, 
hogy a Tangazdaság első és legfontosabb feladata az oktatás. Ezt követi a kísérleti, a kutató és 
a nemesítési munka. 1944-ben a telep neve Magyar Állami Baromfitenyésztő Kísérleti 
Tangazdaság lett. Átszervezések után 1950-ben Budapesten létrehozták az Állattenyésztési 
Kutatóintézetet Rimler Károly vezetésével, melynek a korábbi gödöllői intézmény csak az 
egyik része, 3 osztálya (baromfi és egyéb kisállattenyésztési, a haltenyésztési és a 
méhtenyésztési) lett. 1952-ben a gödöllői részleget leválasztották, és önálló intézménnyé 
alakították Kisállattenyésztési Kutatóintézet néven. Igazgatójának Gulácsi Lászlót nevezték 
ki. A három osztály vezetője: Baromfitenyésztési - Báldy Bálint (1950-1960), 
Prémesállattenyésztési – Anghy Csaba és a Méhtenyésztési – Örösi Pál Zoltán lett. 
Gulácsit Rimler (1953-1964) követte úgy, hogy 1953 és 1956 között helyettese Beke László 
volt a megbízott vezető. Rimlert Petőházi Gábor (1964-19?) váltotta. 1980-ban a gödöllői 
Kisállattenyésztési Kutatóintézetet és a herceghalmi Állattenyésztési Intézetet összevonták és 
létre jött az Állattenyésztési és Takarmányozási Kutatóközpont (ÁTK) két különálló 
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szervezeti egységgel: ÁTK Állattenyésztési Kutatóintézet, ill. ÁTK Takarmányozási 
Kutatóintézet. A utóbbiban van a Baromfitakarmányozási Osztály és a Nyúltakarmányozási 
kutatócsoport Tóth Márton, ill. Gippert Tibor vezetésével. A két részleget 1985-ben 
összevonták az ÁTK Takarmányozási Intézetében, és az osztály vezetője Gippert Tibor lett. 
1992-től az Osztály a GATE-KÁTKI, majd 1994-től az önálló Kisállattenyésztési és 
Takarmányozási Kutatóintézet Osztálya lett. 
 

3.7.2.8. GÖDÖLLŐI MÉHÉSZETI GAZDASÁG 
 
1899-ben alapította, és 1902-ben nyitotta meg Darányi Ignác a nemzetközi szinten is 
egyedülálló Állami Méhészeti Gazdaságot, melynek megszervezésében jelentős szerepe volt 
Kovács Antalnak. Feladata volt többek között a méhészeti szakoktatás felkarolása, 
méhészeti szakmunkások képzése és időszakos nyári tanfolyamok szervezése. 1927-ben 
Szabó-Patai József irányításával Méhészeti Kutató Állomássá alakították át, hogy az oktató 
tevékenységet tudományos munkával egészítsék ki. 1942-ben alapították meg a Méhészeti és 
Méhbiológiai Kutatóintézetet a korábbi intézmény átszervezésével, melynek kialakításában 
Örösi Pál Zoltán (1942-19?) játszott szerepet. Ezzel egyidőben a szakmunkásképzés 
megszűnt, viszont a magasabb szintű szakemberképzést nekik kellett biztosítani a kutatás 
mellett. 1950-ben Méhészeti Osztállyá alakították, át és először az Állattenyésztési 
Kutatóintézet, majd 1952-ben a Kisállattenyésztési Kutatóintézet része lett. Az 1952 és 1954 
között működő Állami Méhtenyésztő Állomás feladatkörét is megkapták 1954-től, melyek 
között a méhegészségügyi tevékenység is szerepelt. 1962-től a méhegészségügyi hatósági 
feladatokat a minisztérium az állategészségügyi szolgálat feladatává tette. Az osztály élén 
Örösit Suhayda Jenő, majd Szalainé Mátray Enikő követte. 
 

3.7.2.9. EGYETEMI FELVÉTELI ELŐKÉSZÍTÉS 
 
Az Agrárfelsőoktatási Intézmények Felvételi Előkészítő Bizottsága az ún. Stúdium köteteket 
állította össze elsősorban a fizikai dolgozók középiskolás gyermekei számára, abból a célból, 
hogy elősegítsék az aspiránsok sikeres egyetemi vagy főiskolai felvételi vizsgáját. A fizikai 
származású gyerekek egyetemi-főiskolai felvételi előkészítése 1945 után indult el. Az 
alkalmazott módszerek többször is változtak. Az aspiránsokat levelező módon és 
oktatótáborokban is tanították. A Stúdium kötetek a középiskolai tananyagot felvételi 
tárgyként 20 témakörbe csoportosítva ölelik fel. A kötetek szerkesztésében neves 
szakemberek (Hortobágyi Tibor, Fábián Gyula, stb.) vettek részt. A Gödöllőn 1978-ban 
kiadott Biológia (Stúdium) c. kötet mikrobiológiával kapcsolatos kérdéseket is tartalmaz. 
 

3.7.2.10. KÖRNYEZETVÉDELMI OKTATÁS 
 
A MÉM Miniszteri értekezlete 1973-ban foglalkozott az irányítása alá tartozó oktatási 
intézmények által végzendő környezetvédelmi képzés helyzetével és fejlesztésének 
irányelveivel. Az élelmiszer- és fagazdaság területén oktató szakközépiskolákat és 
szakmunkásképző intézeteket, az Agrártudományi, az Erdészeti és Faipari, az 
Állattorvostudományi, a Kertészeti Egyetemeket, a főiskolákat a szakmérnökképzést és a 
MÉM Mérnök- és Vezetőtovábbképző Intézetet vették górcső alá és határozták meg az 
oktatás fejlesztését célzó feladatokat. Az irányelveket Szücs Kálmán adta ki 1973. őszén, 
Budapesten „A környezetvédelmi oktatás helyzete és fejlesztésének irányai” címen. 
A Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium 1994-ben, szakemberek bevonásával, 
elkészítette a „Nemzeti Környezet- és Természetpolitikai Koncepciót” az EU követelményeit 
is figyelembe véve. Az anyag 11. Fejezete a „Természetvédelmi oktatás és képzés, a 
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természeti tudatosság növelése” címet kapta. Ebben kitértek a földtudományok és a biológia 
oktatása területén fellelhető hiányosságokra, már az óvodáskortól elkezdett természettudatos 
oktatás és nevelés fontosságára, továbbá arra is, hogy szükséges a természetvédelem hivatali 
apparátusán belül (regionális természetvédelmi- és nemzeti park igazgatóságok) az oktatás és 
a nevelés feltételeit (oktató-bemutató központ, oktató-kutató terepi bázis, erdei iskola, stb.) 
megteremteni, fejleszteni.  
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4. SEBÉSZ DOKTOR ÉS SEBÉSZ MESTERKÉPZÉS 
MAGYARORSZÁGON 

 

4.1. ELŐZMÉNYEK 
 
Sebészeti tevékenységet hazánkban, kezdetben „népi gyógyászok” és szerzetesek 
végeztek. A XIII. sz-ban megtiltották a szerzeteseknek, hogy sebészkedjenek. A népi 
gyógyászok pedig mesteremberként dolgoztak egyénileg, majd céhekbe tömörülve. A 
képzésük is a céhek keretei között vagy katonai felcseriskolában történt. A chirurgusok 
jogait és kötelezettségeit is először Torkos Justus János fogalmazta meg 1745-ben. 
Később ezeket jogszabályban fektették le. II. József 1785-ben alapította meg az 
egészségügyi katonák képzését biztosító bécsi Cs. és Kir. Katonai Orvos-Seborvosi 
Akadémiát. 
 

4.2. SEBÉSZKÉPZÉS 
 

4.2.1. EGRI SCHOLA MEDICINALIS AGRIENSIS 
 
Egerben, 1769-ben nyílt meg a Schola Medicinalis Agriensis, ahol elkezdték a 
chirurgusképzést is. A nagyszombati Orvosi Kar megalapítása után itt az oktatás 1774-
ben megszakadt. 
 

4.2.2. NAGYSZOMBATI EGYETEM / BUDAI, MAJD PESTI 
KIRÁLYI MAGYAR TUDOMÁNYEGYETEM 
 
Intézményesített sebészképzés Nagyszombatban az egyetemen 1770-ben indult el, ahol 
sebész doktorokat és sebész mestereket oktattak. A sebész-doktori diploma 
megszerzéséhez anatómiát, kémiát, gyógyszertant és rendelvénytant, törvényszéki 
orvostant, elméleti és gyakorlati sebészetet kellett a hallgatóknak tanulniuk. 1783-ban 
bevezették a historia naturalis és az elméleti orvostan oktatását. Egy adat szerint az 
állatjárványtani ismeretek oktatása is akkor indult el. E célból 1787-ben külön tanszéket, 
az Állatjárványtani Tanszéket alapították meg II. József döntése értelmében. A császár 
célja ezzel az volt, hogy a leendő physicusok, chirurgusok és gyógyszerész-mesterek 
megkapják azt a minimális ismeretet, amely alapján az állatjárványok megfékezését 
előíró jogszabályok rendelkezéseit végre tudják hajtani. Ugyanis ebben az időben, 
hazánkban állategészségügyi ismeretekkel rendelkező szakemberek alig voltak. Akik 
léteztek, pl.: Tolnay Sándor, Fuhrmann Péter, azok az ismereteiket külföldön 
szerezték. 1786-tól az orvossebészek képzési ideje 4 év lett, majd 1851-től már 5 évet 
kellett tanulni a diplomáért. 
 
A sebész-doktorok mellett képeztek még sebész-mestereket és 1814-től polgári 
sebészeket és szülészeket is, rövidebb képzési idővel és alacsonyabb követelményekkel. 
 
Részben az orvostanhallgatók képzésére szolgáló intézetek, másrészt speciális sebészeti 
tanszékek tanárai oktatták a sebészhallgatókat. Pl.: két Belső Bajok Kór- és Gyógytan 
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Intézet működött. Az egyiken az orvostanhallgatókat, a másikon a sebészeket képezték. 
1808-ig a két tanszék vezetői Shoretich Mihály (1770-1786), Trnka Vencel (1786-
1791), Schönbauer József (mint helyettes 1791-1792), Prandt Ádám Ignác (1792-
1808) azonos személyek voltak. 1808-tól a sebész-tanszéken Stulfa/Széky Péter (1808-
1817), Polyánkay Ignác (1817-1818, mint helyettes), Gebhardt X. Ferenc (1821-1850) 
volt a vezető.  
 A szülészetet 1770 és 1812 között a sebészet keretében adták le. Elméleti orvostant is 
oktattak a sebészeknek: Rácz Sámuel (1784-1786), Stipsics Ferdinánd (1786-1792), 
Schraud Ferenc (1792-1797), helyettes (1797-1802), Rácz Sámuel (1802-1803), Bene I 
Ferenc (1803-1810), Stulfa Péter (1810-1811), Bene I Ferenc (1811-1812), Stulfa 
Péter (1812-1813), Polyánkay Ignác (1813-1816), Stulfa Péter (1816-1818), 
Milunovits Sándor (1818), Schordann Zsigmond (1819-1823), Bugát Pál (1824-
1849), Diescher János (1851-1866), Gebhardt X. Ferenc (1866-1867), Balogh 
Kálmán (1867-1873). 1857-től a sebészhallgatók számára is kötelező tárgy lett a 
kórbonctan, amit Arányi Lajos (1857-1872) adott elő. 
 
A sebészek számára külön tankönyveket is írtak (pl.: Rácz Sámuel, Bene I Ferenc, stb.). 
Mikrobiológiával kapcsolatos ismereteket a sebész-hallgatók is az orvostanhallgatókhoz 
hasonlóan sajátíthatták el. Ezzel a témával majd a következő, 5. Fejezetben fogunk 
részletesen foglalkozni. Pesten 1872-től nem indult orvosképzéstől független 
sebésztanfolyam. 
 
Az 1787 előtt végzett sebészek továbbképzését 1789-től kötelezően előírták. Ők 
korábban még nem tanultak állategészségügyi ismereteket és ezt a hiányt kellett 
pótolniuk. Valószínű ez volt az első szervezett sebész/orvos továbbképzés hazánkban. 
1770 és 1895 között 744 személy kapott sebészorvosi, 1770 és 1881 között 2114 személy 
sebész mesteri, továbbá 1814 és 1877 között 2005 személy pedig polgári sebész és 
szülész oklevelet. 
 

4.2.3. KOLOZSVÁRI ORVOS-SEBÉSZETI TANINTÉZET / 
KOLOZSVÁRI MAGYAR KIRÁLYI TUDOMÁNY-
EGYETEM 
 
Mint már említettük, Mária Terézia 1753-ban Universitasnak ismerte el a „Jezsuita 
Akadémiát” és hajlandónak mutatkozott fejleszteni azt. Szándékának megvalósítását 
siettette, hogy 1773-ban a jezsuiták oktatómunkáját megtiltották (Ezzel egy 200 éves 
tanító tevékenység szűnt meg, melynek során az atyák több mint 20 ezer fiatalt képeztek 
ki.). Szerencsére az oktatás nem maradt abba. Ugyanis még ugyanabban az évben 
újraszervezve három (hittudományi, bölcsészeti és szabad-mesterségbeli) karon ismét 
megindult a munka. A jezsuiták helyébe a piaristák léptek. 1774-ben a Jogi Kar alapját is 
megteremtette a császárnő létrehozva az Erdélyi Jog Tanítószéket, melyet II. József óta 
külön akadémiának tekintettek. 1784-ben II. József az Egyetemet és az Akadémiát 
Lyceummá (Lyceum Regium Academicummá) minősítette. Ferenc király alatt pedig 
Királyi Lyceum lett három karral (jogi, bölcsészeti és orvosi). Az Orvosi Kar neve időről 
időre változott (medica facultas, facultatis medicae pars – 1787 -, Classis chirurgica – 
1789 -, facultas medica – 1794 -, facultas Chirurgica – 1815 -, Institutum medico-
chirurgicum -1817-1818-tól). 1850-ben a Jogakadémiát Nagyszebenbe telepítették. 
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(Kolozsvárott, 1863-ban létesítettek újra Jogakadémiát, ami 1872-ben az új Egyetem Jogi 
Karának alapját adta.). A Lyceum Bölcsészeti Kara, ahol a kegyesrendiek oktattak, 1850-
ben főgimnáziummá alakult. 
 
Az „Orvosi Kart” 1775-ben alapította meg a császárnő, ahol Laffer József (1775-1797) 
kezdte el a bonctant/anatómiát, a sebészetet és a szülészetet oktatni. Ekkor a 
sebészképzés egy évig tartott. Utóda Ehrenbergi Eckstein János (1798-1809) volt. 
1787-ben létrehozták az Állatgyógyászati Tanszéket Furmann Péter (1787-1814) 
vezetésével. 1790-ben még két új tanszéket alapítottak: a Vegy-(ásványtan), Élet- és 
Kórtani Tanszéket Etienne András (1790-1797) és a Szemészeti Tanszéket Müllersheim 
Molnár János (1790-1813) irányításával. 1794-ben Etienne András vegytant, 
ásványtant, élettant, kórtant és sebészetet, Furmann Péter állatgyógyászatot, Laffer 
József anatómiát, sebészetet és szülészetet, Molnár János szemészetet oktatott. Horváth 
Ferenc (1794-1812) adjunktus pedig boncnok volt. 1797-tól Etienne halála után 
ásványtant a sebészhallgatóknak többet már egyáltalán nem adtak elő, vegytant pedig 
1838-ig nem oktattak. 1793-tól már két évig tartott a képzés és 9 tárgyat tanítottak a 
Karon. Molnár után Judenhoffer Mihály (1814-1845) örökölte meg, Etienne halála 
után pedig Nagybaconi Intze Mihály (1797-1837) kapta meg a tanszéket. 1813-ban ő 
már élet-, általános kór- és gyógyszertant tanított. Eckstein távozását követően pedig 
Léczfalvi Keresztes Elek (1809-1830) oktatta az anatómiát, a sebészetet és a szülészetet 
és 1812-ben már törvényszéki ismereteket is. 1813-ban került Bruszt Elek (1813-1854) 
adjunktus Horváth helyére proszektornak, de 1816-tól már Furmann után az 
állatgyógyászatot adta elő. A proszektor ekkor Pfenningsdorf Antal (1814-18?) lett. 
1830-ban Keresztes Eleket nyugdíjazták, akit Judenhoffer, valamint Pfenningsdorf 
helyettesített. Egyébként a Tanintézetben a képzés időtartamát 1831-től (vagy 1834-től?) 
már 3 évre növelték. Ekkor alakította ki az Orvos-Sebészi Kórodát Szöts József (1831-
18?) és kezdte el oktatni a belgyógyászatot. 
Intze után először Szőts helyettesített, majd Székelyföldvári Szilágyi Miklóst (1838-
18?) nevezték ki az élet- általános kór-gyógytan és gyógyszertan oktatására. Továbbá 
ebben az évben lett Csikszeredai Szabó József (1838-1858) a bonctan és a szülészet 
tanára, valamint ekkor indult el a képzés a Természet-, Vegy- és Növénytani Tanszéken 
Bágyi Joó István (1838-18?) rendes és Szőts József helyettes tanár vezetésével. 
Ugyanekkor Szőts József különös kór- és gyógytant kórodai gyakorlatokkal tárgyat is 
tanított. Bruszt Elek pedig a szakmáján kívül törvényszéki sebészetet és tetszhaláltant is 
leadott. Az 1847-1848-as tanévben már hat tanár (Bruszt, Szőts, Joó, Szilágyi, Szabó és 
az 1846-ban a különös elméleti sebészet, valamint a sebészi gyógy-gyakorlat tanára 
Ábrahám Bogdán (18?-18?)) oktatott a tanintézetben. Emellett Szőts a kolozsvári 
Karolina Országos Kórház főorvosa is volt. Segédként pedig Pfenningsdorf és Laffert 
Ignátz volt még az oktatói kar tagja. 1849-től teljesen önállóvá vált az intézmény, 
fejlődésnek indult és eredményesen működött 1872-ig, amikor az új Egyetem Orvosi 
Kara alapjait képezte. 1851-ben hozták létre a Szülészeti Kórodát. 1868 egy fontos 
szervezeti változtatást hajtottak végre azzal, hogy a Jogiakadémiát és az Orvos-Sebészeti 
Tanintézetet két karrá alakították át és ezzel megvetették az alapját az 1872-ben 
megalapításra került Egyetemnek. 
Az 1848 után az anatómiát Werzár György (18?-1854), Lenhossék József (1854-1859) 
és Czifra Ferencz (1860-1872) oktatta. A szülészetet Maizner János (1859-1872), a 
sebészetet Nágel Emil (184?-18?), Brant József (18?-1872), a szemészetet Nágel Emil 
(184?-18?), Brant József (18?-1872) és Schulek Vilmos (18?-1872), a pathológiát pedig 
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Török Aurél (1869), majd Genersich Antal (1870-1872) adta elő. Az önálló 
Kórbonctani Tanszék 1870-ben jött létre. Az elméleti orvostan tanárai: Marussi István 
(18?-1856), Jendrassik Jenő (1857-1860), Margó Tivadar (1860-1862), Balogh 
Kálmán (1863-1867), Láng Gusztáv (1867-1869) és Török Aurél (1869-1872) voltak. 
Láng volt az első tanár, akit már nem az uralkodó, hanem a magyar miniszter nevezett 
ki. Az általános kórtan és gyógyszertan tanárai ugyanazok a személyek volt, mint akik az 
élettant és az elméleti orvostant tanították, kivéve Török Aurélt, mert helyette Machik 
Béla volt a tárgy utolsó tanára. Az állatgyógyászati ismereteket Bruszt után, Werzár 
György (1854-18?), Szombathelyi Gusztáv (18?-18?), Zahn Ferenc (18?-1862) és 
Mina János oktatta (1862-1872). A belgyógyászatot Szabó József (18?-18?) és Machik 
Béla (18?-1872), a törvényszéki orvostant és a tetszhaláltant Lenhossék József (1854-
1856), Jendrassik  Jenő (1857-1860), Margó Tivadar (1860-1862), Balogh Kálmán 
(1863-1867), Láng Gusztáv (1867-1869), Török Aurél (1869) és Genersich Antal 
(1870-1872) tanította. 1869-től oktatott szövettant és orvosi természettant Török Aurél 
(1869-1872). 1870-től az Orvos-Sebészi Karon 4 év hosszú lett a képzés. 1872/73-as 
tanévtől már a Karra nem vettek fel hallgatókat. 
 
Még annyit tudunk, hogy 1811-ig sebészmestereket, 1811 és 1825 között sebész- és 
szülészmestereket képeztek, továbbá, hogy 1831 és 1872 között 423 polgári sebészi 
diplomát, majd 1872 és 1881 között még további 21 polgári sebészi és 2 sebészmesteri 
oklevelet adtak át. 
 
Ami az Orvos-Sebészi Tanintézetben folyó oktatás fejlődését illeti, az induláskor 
létesített egyetlen tanszék mellett 1872-ig 14 új alakult, és míg 1775-ben egy tanár 
oktatott, addig a megszűnéskor már 10 tanár és 6 tanszéki segéd alkalmazására volt 
lehetőség. Ezek a személyek a következő tárgyakat oktatták: anatómia, vegytan, élettan, 
általános kórtan, elméleti orvostan, gyógyszertan, vényírás, kórbonctan, növénytan, 
sebészettel kapcsolatos tárgyak, szülészet, szemészet, belgyógyászat, törvényszéki 
orvostudomány és tetszhaláltan és a hosszú nevű állatjárvány-, barmászat- rendőrségi, 
házi állatok életrendi, tenyésztési fajok ismertetési és baromgyógyászati tan. Az eddigi 
felsorolás mellett meg kell még említeni, hogy az új Kolozsvári Egyetem több tanára is a 
Tanintézetben kezdte pályafutását pl.: Brandt József (sebészet és szemészet), Czifra 
Ferenc (anatómia), Genersich Antal (kórbonctan, törvényszéki orvostan, stb.), Machik 
Béla (általános kór- és gyógyszertan, belgyógyászat), Maizner János (szülészet), Mina 
János (állati járványtan, állati rendészet), Purjesz 2 Zsigmond (belgyógyászat) és 
Schulek Vilmos (szemészet). A klinikai gyakorlati oktatás a Karolina Kórház ágyain 
folyt. 
 

4.3. A SEBÉSZKÉPZÉSNÉL HASZNÁLT TANKÖNY-
VEK 
 
Az 1500-as években élt és dolgozott a gyulafehérvári főudvarmester, a sebész Lencsés 
György, aki az „Emberi testnek betegségeiről való orvosságai” c. monográfiájában 
foglalta össze a chirurgusi-gyógyszerészeti ismereteit. Balsaráti Vitus János 1564-ben 
adta ki a „Magyar Chirurgia” című munkáját. Miskóltzy Ferenc 1742-ben fordította 
magyarra a német Norr sebészeti szakkönyvét, melyben a sebészeti ismeretek mellett 
fontos általános orvosi és gyógyítási megállapításokat is leírt. A sebészképzésnél 
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használt tankönyvek közül Rácz Sámuel munkáival kell foglalkoznunk. Ő fordította 
magyarra 1778-ban A. Störck „Orvosi Tanítás”c. könyvét. Ennek bevezetőjében a 
következőket írta: „... a mezei népek és a katonák ... sokféle nyavajákat szenvednek, és 
azokban tsak Borbélyokra bizattatnak. Ebben az állapotban egyébképpen segiteni nem 
lehet, hanem tsak ugy, hogy a Borbélyok annyi Orvosi Tudományra tanitassanak, a 
mennyi arra szükséges, hogy a leg-gyakrabb, és legközönségesebb Történetekben a köz 
Népnek használhassanak. ... továbbá, azt írta, hogy „A Borbély nem Doktor.” mindent a 
maga helyére téve. Saját maga képességeivel is tisztában volt „...De mivel önön iró 
tollamnak annyi tellyességet nem igérhettem, hogy ezen feltett tzélomra tsalhatatlanul 
vezérelne, szükség-képpen olly munkának fordítására kellett magamat el-tőkéllenem, 
mellyel héányosságomat nem tsak hellyre hoznám, hanem tetézném-is hasznát, 
iráspomnak.” Ebben a szellemben készült a fordítása. Sajnos az nem állapítható meg, 
melyik gondolat fordítás és melyik Rácz saját tapasztalata. A munka két kötetből áll. 
Tartalmát tekintve élettani, kórtani, belgyógyászati, urológiai, nőgyógyászati, stb. és 
fertőző betegségekkel kapcsolatos ismeretek és a betegségek gyógyítására szolgáló 
gyógyszerek, receptek olvashatók benne. A klinikai képek, valamint a tünetek leírása 
részletes és reális. Nem minden fertőző betegséggel foglalkozott, melynek okát nem 
ismerjük. Itt csak néhány érdekességet említünk még meg. Pl.: A himlővel kapcsolatban 
a következőket írta: „Az Hojagos himlő akár gonosz indulatu, akár jó indulatu légyen, 
mégis mindenkor ragadós nyvaja, és nem csak illetés (érintés – a szerző megjegyzése), 
hanem a levegő ég által – is szokott másra ragadni.” Részletesen írt a himlő béoltásáról, 

a variolációról. Érdekes, ahogyan 
tárgyalta a dysenteria okait (többek 
között megemlítette a büdös, avagy 
férgekkel és apró állatokkal 
bővelkedő víz fogyasztását is), 
reálisan foglalkozott a férgesség 
problémáival. A leírásából 
megállapítható, hogy ismerte az 
Enterobius vermicularist, a Trichura 
trichiurat, az Ascaris lumbricoidest 
és a téniákat is. Külön fejezetben 
ismertette az ón avagy bánya-kolikát. 
A továbbképzés fontosságát 
hangsúlyozta: „Próbált orvosi 
Régulákot szedtem – öszve, mellyek 
azoknak-is hasznosak, a kik valaha 
élő tanitast hallottak, mostan pedig 
elméjeket könyv által segiteni 
kévánják.” A gyógyszeradagok 
gyermekeknek adott nagyságának 
helyes megválasztására külön 
felhívta a figyelmet! „…a Borbély 
okos itéletére bizattatik, azokat 
mindenféle állapothoz alkalmaz-
tatni.” A könyvhöz csatlakozott még 
egy 103 oldalas az „Orvosságok, 
mellyek ebben az orvosi tanitásban 
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javasoltatnak” című receptúrát tartalmazó fejezet is. Ez a könyve és más tankönyvei 
váltották ki Miskóltzy Ferenc 1742-ben készült fordítását. Más írásában a kohó-
kólikáról (az ólommérgezésről) is írt.  
A XIX. sz. elején adta ki Lóstainer Antal a céhes sebészkönyvét, melynek első felében 
az anatómiai ismereteket, a második részében pedig a sebészek gyakorlati teendőinek a 
lényegét írta le. 
 
A Bene I Ferenc által 1812-ben írt „Az orvosi tudománynak rövid rajzolatja, mellyet...” 
c. könyv a sebészképzést is szolgálta. Ebben Az emberi testnek álló részeiről. c. 
fejezetben a következőket írta: „Az emberi testnek minden álló részei összefoglaltatnak 
ugyan szálattskákból, fibrae, és leveletskékből, laminae; de mindazonáltal mind 
alkattatásaikra, mind tulajdonságaikra nézve ugen külömböznek egymástól a 
következőők:... A Tzellás szövet (textus cellulosus) azon fehér lágy szálkátskákból, és 
leveletskékből összefogleltatott szövet, melly áll egészszen külömbféle nagyságú, és 
formájú kis tzellátskákból, mellyek vagy vizes gőzzel, vagy zsirral vannak megtöltve...” 
Azt sajnos nem ismerjük, hogy ő mikroszkopizált-e. 
 
Ami a mikroszkopizálást és a mikrobiológiai ismeretek oktatását illeti Lenhossék József 
1854-ben történt kinevezésekor a tanintézet már bizonyosan rendelkezhetett 
mikroszkóppal vagy ha nem, akkor azt azonnal beszereztek. A később ott dolgozó 
Jendrassik Jenő, Margó Tivadar és Balogh Kálmán is ismerte a mikroszkópot. 
Margó korábban Pesten a protozoákat tanulmányozta. Balogh nemcsak Pesten, hanem 
Kolozsvárott is, majd 1867 után, újra Pesten, állandóan foglalkozott fertőzéses eredetű 
pathohisztológiai problémákkal is. Kolozsvárott tanulmányozta a gümőkórt, a 
szívbelhártya-gyulladást, a gennyedések legkülönbözőbb formáit, a bujakórt és a sánkert, 
stb. Nagy számú közleménye közül az alábbi, számunkra érdekes, publikációkat említjük 
meg: A külső agyburok lobja (1863), Meningitis cerebrospinalis (1865), Tanulmányok a 
bujakórtan köréből (1866-67). Azt, hogy a meningitis okaként fertőző kórokozó szerepet 

játszhat, még nem ismerte fel. Az említett cikkek 
mellett 1865-ben az „Általános kór és 
kórjelzéstan” c. és 1866-ban a „Gyógyszertan” c. 
könyvét is itt írta meg. A kórtan könyvében az 
anyagot 7 osztályában sorolta. A betegségek 
jeleinek kikutatásáról című első osztályban írt a 
górcsői meghatározásról. A vizsgálat 
tárgyaiként jelölte meg: a szájnedvet és a 
lepedéket, a köpedéket és orrváladékot, a 
hányadékot, a bélürítéket, a húgyot, a bőrt, az 
anyatejet és a vért. 
A hetedik osztályban a betegségek okaival 
foglalkozott, melyek: az előidéző hatány, a 
gennyedési inger, a talaj és az éghajlati 
viszonyok (a kiemelés e könyv szerzőjétől 
származik). Szerinte a betegség lehet sporadikus 
(független a talaj és az éghajlati viszonyoktól), 
endémiás (függ a talaj és az éghajlati 
viszonyoktól) és járványos (ugyancsak függ az 
előbb említett viszonyoktól nagyobb tájra 
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kiterjedve). A betegségek jelentkezését kiváltó és befolyásoló tényezők között az 
alábbiakat említette: öröklött tulajdonságok, a személy kora, neme, testi szerkezete, 
erőművi és vegyi hatás, küllevegő, talaj, égalj/éghajlat, lakás, ruha, fekhely, tápszer és 
italok, mérgek és ragályok, élősdiek (az utóbbi hármat e könyv szerzője emelte ki). 
Megadta az élősdiek meghatározását is: „A testi élősdiek alatt azokat értjük, amelyek 
részint a növény-, részint az állatországhoz tartozva, táplálkozásukat azon szervezettől 
veszik, melyen tartózkodnak”. 
 

Az élősdiek hatása lehet: táplálékelvonás (galandféreg), 
izgatás, gyulladás, bélroncsolás (Ancylostoma duodenale), 
szövetben kifejtett erőművi hatás (soor, trichina, stb.) 
(Valószínű az ödémára és a mechanikai elváltozásokra gondolt 
– a szerző megjegyzése). Beszélt a mérgekről is, mely szó alatt 
abban az időben a mai mikroorganizmusokat (is) értették (a 
szerző megjegyzése): „Midőn valamely méreg, milyenek 
némely állatok a szervezetben nemcsak különös megbetegedést 
képes előidézni, hanem egyszersmind újratermelődik, ragály 
(contagium) nevet viseli: ilyen a bujaméreg. Gerjnek 
(miasmának) olyan szervi méregek mondatnak, melyek 
eredetileg a szervezeten kívűl támadva, csak hatásukban 
ösmertetnek, míg egyébként nem s különös betegséget idéznek 

úgy elő, de a szervezetben újra nemtermelődnek s ha ez is történne, akor ragályos 
gerjként tekintetnek. 
A kórokozókat csoportokba sorolta: 1. Eredetileg az állati szervezetben támadnak, s 
újratermelődnek. Így a bujakór, vészhimlő, stb. 2. Eredésükhöz a szervezet nem 
szükséges, akár mikor létrejöhetnek és újratermelődhetnek. Így a vérbomlásnál. 3. 
Eredetileg a szervezeten kívül támadnak, ez létezésükhöz hozzájárulhat, de benne nem 
képződnek. Így choleránál. 
Az öröklött betegségre példaként az újszülött veleszületett gümőkórját említette, mely 
esetben a gümőkór csírája a szülőtől származik. 
 
Az egyes szervek rendellenességei általában c. hatodik osztályban az alábbi szervekkel 
foglalkozott: bőr, idegrendszer, szemek, hallás szervei, szív, légzés, emésztő szervek 
(máj, hasnyálmirigy, lép) húgyszervek, mellékvesék, ivarszervek. Az egyes szervekkel 
foglalkozó alfejezetekben tárgyalta az élősdieket. A bőr sokszor élősdi állatok vagy 
növények fészke szokott lenni, pl.: bőratka és gombák. A belek esetében felsorolta az 
összes ismert férget, továbbá úgy vélte, a hasmenés a hurut kísérője hasi hagymáz, 
gomba és vérhas esetén. A húgycső hurut lehet egyszerű és kankós, midőn t.i. sajátságos 
méreg által idéztetik elő, melynek vivője bizonyos tulajdonságú hurutváladék. 
Ragályanyaggal van dolgunk, mely önállóan többé nem képződik, hanem valakire átvive 
itt a kifejlődő hurut mellett újra termelődhetik. A húgyban az ázalagok pontszerű 
monadok vagy hosszúdad vibriók szoktak lenni, s ha kizárjuk, hogy a húgytartó edénybe 
máshonnét rothadó anyagok nem jutottak, annyiban minden esetre rossz jelentésűek … 
mélyebben fekvő bántalmakat kell felvetnünk. A húgyban lévő gombák majd hosszúdad és 
egyszerű, majd pedig cikkelyezett vagy elágazó szálcsák, s melletük még gömbölyded 
vagy pete alakú sejtekből álló csírjaik is láthatók. A vér esetében festenyszemcséket és 
festenyesen átváltozott sejteket főleg a váltóláznál találtak külföldi megfigyelők, neki ez 
nem sikerült. (A leírtak alatt a plasmodiumokat lehet érteni és valószínű, hogy Balogh 

Balogh Kálmán
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mikroszkópja vagy festési módszere ekkor még nem volt megfelelő – a szerző 
megjegyzése). 
A táplálás és a melegképződés rendellenességei c. második osztályban foglalkozik a mai 
értelemben vett fertőző betegségekkel (a szerző véleménye). Az általános táplálási 
kórfolyamatok között az alábbiakat taglalta: küteges hagymáz, hasi hagymáz, 
visszaesőláz, enyhe hagymáz, dögvész, lépfene és pokolvar, taknyosság és férgesség, a 
vérbomlás és a gennyvér, sárgaláz, malárialázak, festenyvérüség, vörheny, kanyaró, 
himlő, köszvély, cholera, szik, Werlhof-féle betegség, vérzékenység, görvély, bujakór, 
ásványi és szervi mérgezések, szoral és ebvész, bürökal, szunyal, kígyómarás, veszettség. 
Hely hiány miatt csak néhány betegséggel kapcsolatos leírásának egy-egy kiragadott 
részletét mutatjuk be: Veszettség: hasonló nyavajában szenvedők harapása vagy 
nyáluknak hámnélküli bőrfelülettel bármely más módoni érintkezése által oltatik be azon 
ismeretlen méreg, mely kifejleszti. Choleraméreg: bizonyos eddig ösmeretlen 
körülmények közt rohadó állati anyagokkal önállóan kifejlődhetik, így kifejlődve pedig a 
levegő csekélyebb távolra magával viheti, míg a vízben felvéve messzebb szétterjedhet. A 
cholerás ember pedig a felvett mérget újra nemzi oly módon, hogy annak csírja 
ürítékeibe foglaltatik. Az elsődleges bujafekély vagy bujanövedék mindig kórok közvetlen 
felvétel és hatása helyén jön létre. A bujakór okozója az élő állati testben keletkező 
méreg, mely önállóan nem képződik, hanem csak akkor termelődik midőn a szervezetbe 
más bujakóros egyéntől bejutott. A lépfene eredetét valószínüleg sajátos lények, 
baktériumok kifejlődésében kereshetjük. A lépfenés állatok vérében nem szoktak 
hiányozni. Az állat vérével történt beoltás csak akkor hoz fertőzét létre míg baktériumok 
jelen vannak.  
 
„Gyógyszertan” könyve öt osztályból áll. Ebben is olvashatók mikrobiológiával 
kapcsolatos gondolatok, annak ellenére, hogy külön címszó alatt még nincsenek 

nevesítve. Az egész könyvből itt csak négy 
szer mikrobiológiával kapcsolatos részleteit 
emeltük ki példa gyanánt, de megtehettük 
volna ezt a többi szer esetében is. „Halvány 
(chlorum)”: Minden növényszint elhalványít 
és megsemmisit, valamint elrontja a 
kórhadó és rothadó anyagok bűzös 
terményeit. Külsőleg üszkösödő fekélyek 
gyógyulását nagy mértékben elősegíti. 
Marásnál használtatni sikerül, 
üszkösödésnél nemkülönben fertőzö 
anyagok (veszett kutya harapás, 
hullaméreg) behatása helyén. Belsőleg 
vörheny, hagymáz és más hasonló 
betegségeknél adják mindőn a szövetbomlás 
(sepsis) tüneti igen kifejlődék. Használják 
helységben, hogy az illó fertőző anyagok 
elpusztíttassanak, a kezeken lévő rothadó- 
vagy ragályanyagokkal ugyanez történjen, a 
száj elé tartva is a megelőzést szolgálja 
(ürszékek tisztítói esetében). 
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Higany: csekély adagokban nyújtva a bujakórnál hatalmas szer, kétségkívül, s nagy 
hatását k.b. abban kereshetni, hogy a fertőző bujamérget kisebb-nagyobb mértékben 
közönbösíti. Iblány (jód): Ajánlható bujakórnál a leghatásosabb gyógyszerek egyike, 
szoral- és ebvésztartalmú anyagokkal történt mérgezéseknél ellen méregként 
megkisérrelhető. Chinakéreg: váltólázak ellen melyeknél igen hathatósan működik.” 
 
Mivel nem ismerjük, hogy Lenhossék József és Jendrassik  Jenő, továbbá az 
Állatgyógyászati Tanszék munkatársai, valamint az egyéb tanszékek tanárai mit oktattak, 
csak óvatosan mondhatjuk, a kutatásaik, írásaik és az előéletük alapján, hogy valószínű 
Margó kezdte el a protozoológiai, Balogh az orvos-mikrobiológiai, míg Mina János az 
állatorvosi mikrobiológiai ismeretek tanítását a Kolozsvári Orvos-Sebészeti 
Tanintézetben, ill. a Mezőgazdasági Tanintézetben. 
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5. ORVOSKÉPZÉS HAZÁNKBAN 
 

5.1. ORVOSI ISMERETEK EGYETEMI OKTATÁSA 
1850-IG 
 
A honfoglalás után, akkor, amikor a nyugat-európai szerzetes-physicusok megjelentek, 
bizonyos, hogy az „orvosi ellátás” is kezdetét vette hazánkban. Azt nem tudjuk, hogy  a 
keresztény papok megjelenése előtt, az őseink között már működő  ortodox szerzetesek is  
gyógyítottak e vagy sem. A külföldi physicusok jelenléte érthető, mert ugyan a bencések 
megérkezésétől kezdve létező szerzetesi iskolákban, majd káptalani iskolákban, ill. az 1172 
és 1196 között alapított Veszprémi, majd  Pécsi?, Óbudai és az első Pozsonyi Egyetemen, 
valamint az egri Schola Medicinalis Agriensisben folyt ugyan physicus képzés, de ez a 
tevékenység 1770-ig nem volt folyamatos, mert a felsoroltak különböző hosszúságú működés 
után mind megszűntek. 1770-ben alapították meg a Nagyszombati Egyetemen az Orvosi Kart, 
mely attól kezdve  folyamatosan oktatott physicusokat, chirurgusokat, gyógyszerészeket és 
bábákat és még mai is képez különböző egészségügyi tevékenységet végző személyeket. 
1775-től pedig már a Kolozsmonostori Egyetemen is elkezdték az oktatást, de 1872-ig ott 
csak chirurgusokat és szülészeket képeztek. 
A felsoroltak mellett,  előkészítés céljából, bizonyos orvosi ismereteket oktattak egyes előbb 
nem felsorolt tanintézetekben és tudomásunk van ún. magán orvosi iskolák működéséről is. 
 
Az említett időszakban magyar diákok mentek külföldi egyetemekre tanulni, hogy szerzetes-, 
ill. világi physicusok legyenek. Akkor Európában az egyetemeken latin nyelven oktattak, és 
ennek következtében a képzés nemzetközi volt. Kezdetben az oktatás előadásokból, 
felolvasásokból, a hallottak értelmezéséből, valamint vitákból, végül a gyakorlásból állt, és a 
gyakorlati életre, a physicusok esetében a gyógynövények, a drogok használatára irányult. Az 
oktatott anyagot illetően kezdetben meglehetős liberalizmus uralkodott, amit az 1700-as 
években szigor váltott fel. Ebben az időszakban az oktatható tankönyveket szigorúan előírták. 
 

5.1.1. NAGYSZOMBATI EGYETEM ORVOSI KARA 
 
1770-ben indult el a physicus képzés a Nagyszombati Egyetem Orvosi Karán öt tantárgy 
(Anatómia – Trnka Vencel; Élettan és gyógyszertan – Prandt Ádám Ignác; Általános kór- 
és gyógytan, valamint belgyógyászat – Shoretich Mihály; Botanika és Kémia – Winterl 
József Jakab) oktatásával, továbbá a sebész-, a gyógyszerész- és a bábaképzés is 
elkezdődött. Kezdetben az általános kór- és gyógytant és a belgyógyászatot Schoretits 
Mihály (1770-1783) adta elő. 1783-ban a belgyógyászat önálló lett és Prandt Ádám Ignác 
vette át a kór- és gyógytan oktatását. Ő ezt megelőzően az élettant és a gyógyszertant tanította 
(1770-1783). Ekkor az élettan önálló lett, melynek oktatását Rácz Sámuelre (1783-1785 és 
1786-1807) bízták, akit az 1785—86-os tanévben Prandt helyettesített. Az univerzális 
képzettségű (sebész, fiziológus, anatómus) orvost, Rácz Sámuelt már Budán nevezték ki 
tanárának. 1783-ban pedig az állategészségügy ismeretek oktatását is elkezdték. 
 
A Nagyszombati majd Budai és Pesti Egyetem Orvosi Karán 1770-től az 1847/48. tanévig az 
oktatott tárgyak esetében az alábbi külföldi (Bécs, Uppsala, Göttingen, Erfurt, Berlin, Leyden, 
Erlangen, Königsberg, Rostock, Hamburg, Tübingen, Halle, Dorpat/Tartu, Prága, Strassburg, 
Lipcse, Braunschweigen, Párizs) egyetemeken elfogadott tankönyvek használatát 
engedélyezték. Kivételként említhetők Lenhossék Mihály Ignác Élettankönyvei, Bene I 
Ferenc Elméleti orvostankönyvei, Államorvostan könyvei és Belgyógyászat könyve, 



192 
 

Gebhardt X. Ferenc Belgyógyászat könyve, Tolnay Sándor Állatorvostan könyve, Schuster 
János Botanika könyve, Schraud Ferenc Államorvostan könyve, Piller Mátyás 
Természetrajz könyve és Reisinger János Állattankönyve. Ezenkívül megengedték, hogy 
Lenhossék Mihály Ignác (élettan), Stipsics Ferdinánd, Tognio Lajos (általános kórtan és 
gyógyszertan), Stipsitcs Ferdinánd, Schordann Zsigmond, Bugát Pál (elméleti orvostan), 
Schraud Ferenc, Rácz Sámuel, Bene I Ferenc, Böhm Károly, Rupp János 
(államorvostan), Bene I Ferenc, Stulfa Széky Péter, Gebhardt X. Ferenc (belgyógyászat), 
Hoffner József, Zlamál Vilmos (állatorvostan), Schönbauer József és Reisinger János 
(természetrajz) saját kézirat alapján tanítson. 
 

5.1.1.1. ÁLTALÁNOS KÓRTANI ÉS GYÓGYSZERTANI 
INTÉZET 
 
Az Általános Kórtani és Gyógyszertani Intézet vezetői Prandt Ádám Ignác (1783-1792), 
Stipsics Ferdinánd (1792-1819), Auer Gábor (1820-1821 kinevezték, de betegsége és 
halála miatt nem oktatott), Gebhardt X. Ferenc (1819-1821) a gyógyszertant oktatta és 
Lenhossék Mihály Ignác (1819-1820) a kórtant adta elő. Őket Schuster János (1821-1825), 
Tognio Lajos (1825-1848), Wagner János, mint helyettes (1848-1849) és Tognio Lajos 
(1849-1850) követte. Az oktatás külföldi tankönyvekből folyt és elméleti jellegű volt. Voltak 
néhányan, akik saját jegyzetet is használhattak. 
 

5.1.1.2. BELSŐ BAJOK KÓR- ÉS GYÓGYTANA INTÉZET 
 

A Belső Bajok Kór- és Gyógytana Intézet (a későbbi 
Belgyógyászati Tanszék) vezetői Shoretich Mihály 
(1770-1786), Trnka Vencel (1786-1791), 
Schönbauer József (mint helyettes 1791-1792), 
Prandt Ádám Ignác (1792-1814), Bene I Ferenc 
(1814-1840), Tognio Lajos (1840-1843) és Sauer 
Ignác (1843-1850) voltak. Ezen a Tanszéken 
orvostanhallgató-
kat oktattak. 
 
Közülük Bene I 
Ferenc és 
Gebhardt X. 
Ferenc tollából 
jelent meg 
oktatási célú 
könyv. Bene I 

előadásai alapján egy ismeretlen szerző állította össze a VI 
kötetes „Therapia Specialis Med. Supplentis” c. könyvet. 
Ez egy figyelemre méltó, kórtannal, fertőző betegségekkel 
és azok gyógyításával foglalkozó tankönyv. 
A kötetek címeinek megfelelően foglalkoztak az egyes 
fertőző betegségekkel. A II. kötetben a lázzal, a III. és IV. 
kötetben az akut exanthemakkal és az impetigokkal, a V. 
kötetben a serosus és a mucosus hasmenésekkel, a VI. 
kötetben pedig a gyulladásokkal kapcsolatos tanok 
olvashatók. 
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Mind az Általános Kór- és Gyógytan, mind pedig a Belső Bajok Kór és Gyógytana 
Tanszéken 1770 óta oktattak fertőző betegségekkel kapcsolatos ismereteket.  Pl.: Gebhart 
Xavér Ferenc 1827-től himlőoltástant tanított és több tankönyvet is írt. 
Az 1800-as évek közepére a hazánkban is dúló fertőző betegségeket, mint önálló 
entitásokat - pestis, himlő, lepra-bélpoklosság, syphilis-bujakór, dysenteria-vérhas,  
typhus-febris astrensis hungarica-hagymáz, malária-febris semitertiana, kiütéses typhus-
morbus hungaricus, influenza-febris catarrhalis, scarlatina-vörheny, kanyaró-vereshimlő, 
diphtheria-torokgyík, veszettség-víziszony, pertussis-szamárköhögés, lépfene-pokolvar, 
cholera, stb. - már ismerték. Ezt igazolják a témával kapcsolatos publikációk, amelyek 
klinikai, kórtani, kórbonctani, therápiás és epidemiológia ismereteket tartalmaznak. 
Érthető okból, a kórokozókra vonatkozó konkrét mikrobiológiai ismeretek hiányoznak. 
 
5.1.1.3. ORVOSI RENDÉSZET/ÁLLAMORVOSTAN INTÉZET 
 
Az orvosi rendészet tárgy keretei között, melynek oktatása 
1793 óta folyt, ugyancsak hallottak a fertőző betegségekről. 
Előadó professzorok voltak: Schraud Ferenc (1793-1802), 
Schönbauer József, mint helyettes (1798/99), Rácz Sámuel 
(1802/03), Bene I Ferenc (1803/04 és 1804/05 I. félévben, 
mint helyettes; 1805-1816), Böhm Károly (1816-1841), 
Bene II Ferenc (1841-1845, mint helyettes) és Rupp 

Nepomuk János (1845-
1850). 
 
A tanszéknek nem volt 
helyisége, és az oktatás 
elméleti jellegű volt. A 
tanszékvezetők közül 
Schraud és Bene I 
Ferenc írt tankönyvet.  
 
 Bene I 1807-ben kiadott „Elementa politiae medicae” c. 
könyvében a hatodik fejezetben, melynek címe „Principia 
pro coordinationibus circa avertenda pericula 
contagiorum”, 36 oldalon keresztül foglalkozott a fertőző 
betegségekkel (pestis, sárgaláz, typhus, himlő, syphilis, 
egyéb fertőzések, veszettség, háziállatok fertőző 
betegségei) kapcsolatos teendőkkel. 
Meg kell még külön említeni Bene I Ferencnek a himlő 
és az ellene való védekezés oktatás céljából íródott 
könyveit. 

 
A himlő oktatása céljából írt könyve 4 cikkelyből áll. 1. A himlőbetegség rövid leírása, 2. A 
himlő nagy veszedelméről, 3. A himlő veszedelmeinek enyhítéséről és a 4. A himlő 
kiírtásáról. Leírta, hogy a himlő elleni variolátiot csak orvos végezheti, és meg volt győződve 
arról, hogy a himlő eredikálható, ami 1979-ben be is következett! 
 
A második könyvében a mentő vagy védhimlő-oltás történetéről, a vakcinációval elért 
eredményekről, az oltás kivitelezéséről, a szövődményekről és azok kezeléséről adott számot. 
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Hivatalos igazolás a himlő globális eradikációjáról. 

 
5.1.1.4. ÉLETTAN ÉS FELSŐBB ANATÓMIA INTÉZET 
 
Az önálló élettan oktatását 1783-ban Rácz Sámuel kezdte el. Utóda Bene I Ferenc (1807-
1809) volt. Őt követte Lenhossék Mihály Ignác (1809-1820), aki a stafétabotot Schordann 
Zsigmondnak (1820-1850) adta át. Meg kell említeni Rácz Sámuel és Lenhossék Mihály 
Ignác kiterjedt irodalmi munkásságát. Rácz munkáit már érintettük, itt csak arról szólunk „A 
physiológiának rövid summája” c. könyvében J. F. Blumenbach nézeteit követve határozta 
meg az élettan tárgyát és feladatát, továbbá foglalta össze az ember fiziológiájával 
kapcsolatos ismereteket a fejlődéstan alapján állva. Lenhossék Mihály Ignácnak az 1816-
1818 között megjelent „Physiologia medicinalis” c. könyvéből a következőket emeljük ki. Az 
I. kötet (Physiologiae generalis) tartalomjegyzékében a minket is érdeklő alábbi címek 
szerepelnek: „39. Vivae naturae gradatis, 40. Corpora cryptogama, (Zoophytak, Phytozoak) 
41. Plantae, 42. Animalia, 44. Animalia classis inferioris, 44. Animalia classis superioris,” A 
szerző a graduációt figyelembe vette. A két nagy csoportba tartozó élőlényekkel 
kapcsolatosan a következőket írta: „A cryptogam szervezetek dupla sorba rendeződnek saját 
belső felépítésük szerint, akár az Állatok, akár a Növények Országához tartoznak inkább. A 
zoophyták belső szerkezete az Állatok Országához (Regnum Animale) tartozókéra hasonlít, 
míg a külső alakjuk a növényekéhez áll közelebb. A phytozoáknak külső felépítése és belső 
szerkezete is van, rokonságot mutatnak a növényekkel.  
A.) Zoophyta: igen egyszerű organizáció, egyik része és szerve sem szimmetrikus, és egyikből 
sincs neki kettő. A nedvek keringésének nincs semmiféle szerkezete, és idegnek sincs benne 
semmi nyoma.  Érzékszervei nincsenek. Egyszerű emésztőszervei vannak. Izmos 
készülékkel/részekkel pedig csak a legfejlettebbek (Holothuma tubulosa Gmel) rendelkeznek 
(csillagok, aktiniák, pennatulák, korallok, gergoniák, egysejtű vízi élősködők). 
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B.) Phytozoa: egyszerű szerkezet, vagy húsos, vagy fonalas hártyás vagy bőrszerű. A 
petefészken kívül nincsenek nemi szervei. Vagy a petefészek teszi ki az egész testet, vagy az 
foglalja magába a petesejteket és sajátosabb szerveiket. Némelyek (gombafélék) hasonlítanak 
az izmos állatokhoz szerkezetük és elegyük tekintetében. (Gombák, vízfonalak, algák, zuzmók, 

hepatikák, mohák, páfrányok, hínárok). 
Ennyit tudtak a „mikroorganizmusokról” 
abban az időben. De nemcsak 1818-ban, 
hanem még 1868-ban a Margó Tivadar írta 
„Állattan” c. tankönyvben is csak a 
következők olvashatók: „Az általunk követett 
rendszerben 7 állatkört vagy alaptypust 
különböztetünk meg, s ezek: 1) Gerincesek, 
…7) Elsőcék vagy Protozoák…7) Elsőcék 
vagy Sokszabányuak (Protozoa s. Polytypica) 
Köztakarójuk vagy csupán alkatnélküli 
hámcsából (cuticula) áll, vagy teljesen 
hiányzik. A szervezetnek csak némi nyomaival 
bírnak, izmok és idegek nélkül. – Szabvány 
vagy alapidomra nézve különbözők; ez 
ugyanis lehet szabályos vagy szabálytalan, 
vagy kétoldali részarányos, - A kifejlődést 
illetőleg szintén sziknélküliek….” 
 
Utóda Schordann mindent megtett az 
eredményes és színvonalas oktatás érdekében, 
még saját pénztárcáját sem kímélve vásárolt 
mikroszkópokat! 
 

5.1.1.5. TERMÉSZETRAJZI/ÁLLAT ÉS ÁSVÁNYTAN INTÉZET 
 
1784-től a Bölcsészeti Tagozatról a természetrajz (állattan és ásványtan) oktatása átkerült az 
Orvosi Karra, és egészen 1850-ig ott oktatták ezt a tárgyat. Első előadója Piller Mátyás volt. 
Pillert Schönbauer József (1788-1807), Reisinger János (1807-1808), Schuster János 
(mint helyettes 1808-1810), és ismét Reisinger (1810-1849) követte a tanszék élén. 
Reisinger 1846-ban kiadta az „Állattan a gerincesekről” c. könyvét. Ebben az ötödik 
Czikkben „Az állatok nemző részei, azoknak működései, és szaporodási módja” c. részben 
négy féle „nemződést” ismertetett. Az első az öntermülési, a második a sarjadzási, a 
harmadik a csírábóli és a negyedik a nemektőli forma. Az elsőben a régi spontán születésen 
alapuló elméletet fejtette ki reálisnak tűnő érvei alapján, feltételezve azt, hogy élettelenből 
akkor is kialakulhatott a legprimitívebb élet, de azt is elmondta, hogy Harvey és Ehrenberg 
állításai cáfolják ennek a lehetőségét. A második esetben „…az állat több részekre oszlik, 
vagy testéből egy sarjadéknemű kinövés emelkedik ki, melly később elválik, s uj egyeddé 
fejlődik ki. Ekként szaporodnak az öntermés által eredt ázbarcsák (Infusoria), habarczok 
(Polypi) és némelly férgek. A) Az állatnak két vagy több egyenlő részre-hosszába vagy 
széltébe való repedése által. B) Oldal kinövésekkel, mellyek vagy elválnak, s uj egyeddé 
fejlődnek ki, vagy az anya-testtel maradnak összenőve; ekkép származnak a habarczok 
(Polypi).” „…Hogy pedig sarjadzás által származhassanak az állatok, szükséges: hogy az 
életmüvesség minden részben, mellyből sarjadzás támad, az egyed fentartására megkivánható 
életmüvek meglegyenek, mert csak az olly részek képesek uj egyeddé kifelődni.” Itt 
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tulajdonképpen a mikroorganizmusok osztódással történő szaporodását írta le a kor 
színvonalának megfelelően. 
 

5.1.1.6. BOTANIKA INTÉZET 
 

A Botanika Intézet Winterl József Jakab (1770-
1809) után Kitaibel Pál (1810-1815), Schuster 
János (mint helyettes 1815-1817), Haberle Károly 
(1817-1832), Sadler József (1834-1848) és 
Gerenday József (1848-1849) vezette. Schuster 
megírta a “Terminologia botanica” c. tankönyvét 
1815-ben, melyben a növények esetében 
gyakorlatilag a Linné-féle rendszertant ismertette. A 
növényvilágot hét osztályba sorolta: gombák, algák, 
mohák, harasztok, füvek, pálmák és növények. A 
növényeket négy divizióba tette: fák, bokrok 
(frutices), suffrutices és füvek. Beszélt még a 
lythophytákról és a zoophytákról is. Ez a tankönyv 
reálisan, a kor színvonalának megfelelően mutatta 
be az akkor ismert növényvilágot, közöttük a 
mikroszkópos méretű élőlényeket is. 
 
5.1.1.7. ÁLLATJÁRVÁNYTANI TANSZÉK 
 
A Budai Királyi Egyetem Orvosi Karán 1783-ban rendkívüli tanár kezdte az állatjárványtant 
oktatni. 1787-ben királyi döntés értelmében az Állatjárványtani (Baromorvosi) Tanszékére 
Tolnay Sándort (1787-1818) nevezték ki, akinek az oktatás végzése mellett a tanszéket is 
meg kellett szervezni. Tolnay a tananyagot a „belgyógyászat” keretei között kezdte el oktatni 
a IV. éves orvostan és a II. éves sebészhallgatóknak. Ő Epizootiologiat és Praxis Veterinariat 
adott elő. Emellett az 1783 előtt végzett chirurgusok továbbképzését is elkezdte 1789-ben. 
1790-ben az Állatgyógyintézetet is sikerült létrehoznia a gyakorlati oktatás biztosítására. 
Ehhez a munkához már segítséget is kapott Pohl Ignác (1789-1803), Stulfa/Széky Péter 
(1803-1810), majd Brunkala Román (1810-1821) személyében. A physicusok és a 
chirurgusok esetében a tanfolyam elvégzését a physicusi vagy a chirurgusi oklevélben 
tüntették fel. Külön oklevelet adtak a tanfolyam egyéb résztvevőinek. 
 
A tanszéken őt Brunkala Román (1818-1821), Kozarics György (1821-1826), Hoffner 
József (1826-1841) és Zlamál Vilmos (1841-1851) követte. Hoffner 1827-ben már „A 
járvány-nyavalya tanítmány” tárgyat adta elő a physicus és a chirurgus hallgatóknak. Zlamál, 
az oktatás mellett, tankönyveket is írt. 
 
Nemcsak Nagyszombatban, de Budán és még Pesten is, hosszú ideig, a Tudományegyetemen 
a feltételek nyomorúságosak voltak. 1780-ban az egyetem újraalapítását követően valami 
megmozdult. Az egyetem későbbi Pestre való telepítése is a fejlődést szolgálta. 1780-ban az 
Orvos-sebészi Karon csak 5 tanár működött és 8 tárgyat oktattak. Ők tanították a 17 
orvostanhallgatót és a 43 közönséges sebésztanulót. Nem voltak intézetek, legfeljebb csak 
szobák, vagy közös szobák és csak 50-60 betegágy állt az összes klinika rendelkezésére. 
Továbbá, a tudományos eszközök csaknem teljes hiánya miatt az önálló tudományos 
megfigyelés, és a saját eredményeken alapuló irodalmi munka feltételei is gyakorlatilag 
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hiányoztak. Az igazi fejlődés csak 1850 táján indult el, ami 1867 után felgyorsult, de a 
tényleges előrelépés csak az 1870-es évek után következett be. 
 

5.2. MIKROBIOLÓGIAI ISMERETEK OKTATÁSA AZ 
ORVOS-, A TISZTIORVOS ÉS A HIGIÉNIKUSORVOS 
KÉPZÉSBEN, SZAKKÉPZÉSBEN ÉS TOVÁBBKÉP-
ZÉSBEN, VALAMINT A NEM ORVOS EGÉSZ-
SÉGÜGYI / KÖZEGÉSZSÉGÜGYI SZAKEMBEREK 
KÉPZÉSÉBEN 1850-TŐL 
 
Az egyes egyetemeken a hagyományok alapján alakult ki a jelenleg is oktatott tantárgyak 
tematikája. Ezzel magyarázható, hogy ilyen szempontból különbségek vannak az egyes 
oktatási intézmények között. Az is ismert, hogy egy tárgy keretében, mást is előadnak, mint 
amit a tárgy neve alapján várni lehetne. Például jelenleg az orvosi mikrobiológia keretében 
egysejtűeket, baktériumokat, vírusokat, fágokat, plazmidokat, priont, egy- és többsejtű 
gombákat, ízeltlábúakat és különböző kórokozó férgeket, az immunológia, a sterilitás, 
valamint a fertőtlenítés alapjait, védőoltásokat, laboratóriumi módszereket és antimikrobiális 
szereket is oktatnak. Ugyanekkor, érthető módon, más tárgyak esetében is szóba kerülnek 
mikrobiológiával kapcsolatos kérdések. Pl.: a fertőző betegségek, a kórbonctan, a 
kórszövettan, a laboratóriumi diagnosztika, a gyógyszertan, a közegészségtan, a higiéne, a 
járványtan, a bőr- és nemibetegségek, a tüdőbetegségek, stb. oktatása elképzelhetetlen 
mikrobiológiai utalások nélkül. 
Az 1780-as helyzethez viszonyítva 1880-ban már 49 oktató és 17 tanársegéd tanította a 804 
orvostanhallgatót, a 190 gyógyszerészhallgatót és a 126 szülésznőtanulót. Csak tájékoztatás 
céljából említjük meg, hogy 1770 és 1895 között 2623 orvosdoktori, és 1878 és 1895 között 
2000 egyetemes (med. univ.) diplomát adtak ki végzetteknek. E gondolatok előre 
bocsátásával folytatjuk a tanszékek és a tanszékvezetők felsorolását 1850-től. 
 

5.2.1. BUDAPESTI EGYETEM 
 
5.2.1.1. A PESTI TUDOMÁNYEGYETEM ÁLTALÁNOS 
KÓRTANI ÉS GYÓGYSZERTANI INTÉZET / ÁLTALÁNOS 
KÓRTANI INTÉZET / KISÉRLETI KÓRTANI INTÉZET / 
BAKTERIOLÓGIAI INTÉZET / ORVOSI MIKROBIOLÓGIAI 
INTÉZET 
 
A Pesti Tudományegyetem Általános Kórtani és Gyógyszertani Intézetet Tognio Lajos 
(1850-1854), Diescher János (mint helyettes 1854-1855), Seidl Emánuel (1855-1861), 
Wachtel Dávid (1862-1871) vezette. 1871-ben az Általános Kórtani és Gyógytani Intézet 
kettévált. Megalakult az önálló Gyógyszertani Intézet (lásd alább). Az Általános Kórtani 
Intézetet Balogh Kálmán (mint helyettes 1871-1883) vezette. Balogh nemcsak a modern 
szemléletű kísérleti kórtanoktatást indította el, hanem ő már oktatott mikrobiológiával 
kapcsolatos ismereteket is. Őt Hőgyes Endre (1883-1905) követte. Az önálló nevesített 
bakteriológiai tárgy előadását Hőgyes kezdte el az Intézetben. Majd Székely Ágoston (mint 
helyettes 1905-1906) és Tangl Ferenc (1906-1914) következett, mint vezető. Közben Preisz 
Hugót az egyetem 1907-ben meghívta a bakteriológia oktatása céljából, amit ő 24 éven 
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keresztül végzett, 1914 és 1931 között, mint intézetvezető. Később az intézet neve Kisérleti 
Kórtani Intézet lett és Belák Sándor (1932-1946), valamint Zselyonka László (1946-1947) 
volt a vezetője. Az Intézet a Rákos utcában (ma Hőgyes Endre utca) a Pasteur Intézet 
épületében működött. 
 

 
 

Alföldy professzor búcsúztatása és Nász István beiktatása.
 

1947-ben a Kisérleti Kórtani Intézetből kivált és megalakult az önálló Bakteriológiai Intézet, 
melynek első vezetője Faragó Ferenc lett (1948-1950). A teljes szétválásról az egyetem 
1947. évi I. félévére kiadott tanrendje is tanúskodik. 
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Ekkor az új intézet neve Bakteriológiai és Immunitástani Intézet lett. Faragó már 1946-1947 
között is, mint kirendelt, ott dolgozott. Később az intézet neve Mikrobiológiai Intézetre 
változott. Ebben az időben az intézetnek kevés képzett munkatársa volt. Ezért Faragó 
bevezette egyrészt a referáló ülések tartását, másrészt megszervezte a továbbképző 
tanfolyamot a fiatalok képzése céljából. Itt mindenkinek 2-3 előadást kellett tartani 
megfelelően felkészült formában. Az első tudományos referáló ülést 1948. szeptember 15-én 
tartották. Az ülés jelenléti ívén Nász István orvostanhallgató neve is szerepel. 1950-ben, 
Faragó tragikus halála után, Alföldy Zoltán (1950-1974) lett először megbízott, majd 
végleges vezető. Az intézet 1978-ban a Nagyvárad téri új Elméleti tömbbe költözött. Itt hozta 
létre Nász István a „Mikrobiológiai Múzeumot és Archívumot” 1998-ban Rozgonyi Ferenc 
támogatásával. A múzeum anyagainak folyamatos rendezését Nász István végzi Ádám Éva 
közreműködésével. Az 1948-49-ben tartott továbbképző előadások - 66 előadás és 23 
hozzászólás, mintegy 1000 gépelt oldal – eredeti szövege megtalálható a Múzeumban. Ez az 
anyag nemcsak a fiatalok képzését szolgálta, hanem a gyakorlati oktatás tematikáját, máig 
hatóan is megszabta, ezért nemcsak tárgyi, hanem szellemi relikvia is. 2001-től az Intézet 
neve Orvosi Mikrobiológiai Intézetre változott. Az említett időszakban az intézet vezetői a 
következők voltak: Nász István (1974-1994), Ádám Éva (1994-1995), Anderlik Piroska 
(1995-1996), Rozgonyi Ferenc (1996-2003), Fürst Zsuzsanna (2003-2004) és Nagy Károly 
(2004-). 
 

 
 
Érdemes megemlíteni, hogy az 1949-ben bevezetett oktatási reform heti két óra elméleti és 
két óra gyakorlati foglalkozást írt elő, így a hallgatók már elsajátíthatták az alapvető 
mikrobiológiai módszereket. A hatékonyabb munka érdekében később a gyakorlatokat 
kéthetente kétszer kétórás terjedelemben tartották a pécsi példa alapján. A laboratóriumi 
gyakorlatok mellett kiscsoportos tanulóköröket is szerveztek, de ezeket később 
megszüntették. 
Jelenleg a graduális képzés keretében az Intézet oktatja a mikrobiológiát az orvostudományi, 
a fogorvostudományi és a gyógyszerésztudományi kar harmadéves hallgatóinak magyar, 
angol és német nyelven. Az 1997/98-as tanévtől az orvostanhallgatók gyakorlati oktatását, a 
klinikumra való felkészítés jegyében, klinikai bakteriológiai és klinikai virológiai 
diagnosztika blokkokkal zárják, melyeknek a tananyagát a Rozgonyi Ferenc által írt 
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„Klinikai, járóbeteg-szakorvosi és háziorvosi mikrobiológiai gyorsdiagnosztika” c. könyv 
képezi. 
 

A posztgraduális képzés keretében az intézet elméleti és gyakorlati oktatást tart az „orvosi 
mikrobiológia szakorvosa”, a „klinikai mikrobiológus”, a fertőző betegségek szakorvosa”, az 
„orvosi laboratóriumi vizsgálatok szakorvosa” és a „mikrobiológiai gyógyszerellenőrzés 
szakgyógyszerésze” képzésben és továbbképzésben. 
Az intézet tagjai tanulmányi versenyeket szerveznek, és foglalkoznak tudományos diákköri 
hallgatókkal. Segítik a szakdolgozatok elkészítését, megvédését, és részt vesznek a 
posztgraduális továbbképzésben, a szakorvosi vizsgáztatásban, valamint a PhD képzésben. 
Az intézet 1994-től tagja a Semmelweis Egyetem Doktori Iskolájának, az akkreditált 
„Mikroorganizmusok és termékeik hatásainak tanulmányozása molekuláris, celluláris és 
organizmus szinten” c. programjában (programvezető: Nász István 1994-1997, Rozgonyi 
Ferenc 1998-2008, Nagy Károly 2008-) eddig tizennégyen szereztek PhD fokozatot. 
 

 
 
1968-tól átmenetileg az intézet részt vett a külföldi hallgatók számára előírt „Trópusi 
betegségek” c. tantárgy oktatásában, melyet Fűzi I Miklós adott elő.  
 
Nász intézetvezetői tevékenysége alatt indult el a német és az angol nyelvű oktatás. 
Időszakonként külső szakembereket is felkértek előadások tartására. Így pl.: Zoltai Nándor 
több éven át tartotta a parazitológia előadásokat és parazitológiai jegyzetet is írt. A német 
nyelvű oktatásban oroszlánrészt vállalt Milch Hedda és Berencsi III György. 
Az intézetben számos jegyzetet írtak és jelenleg is írnak a különböző hallgatók számára. Az 
első mikrobiológiai jegyzetet 1950-ben készítették el füzetsorozat formájában, mely 
tankönyvpótlékként szerepelt. 1952-ben, majd 1954-ben Mikrobiológiai gyakorlatok 
jegyzőkönyve első és második részét adták ki. 
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Az Intézet munkatársai 2011-ben.

 
Ezeket követte a különböző tankönyvek sora. Az Orvosi mikrobiológiai gyakorlatok legutolsó 
kiadását Nagy Károly szerkesztette 2006-ban. Az újabb tankönyvekhez CD-t is mellékelnek, 
amely a demonstrációs anyagot tartalmazza. Az intézet honlapján 
(http://mikrobiologia.sote.hu) az előadások adatai megtalálhatók. 
1997-2010 között az intézetben működött a Rozgonyi Ferenc által megalapított SOTE 
Központi Klinikai Mikrobiológiai Diagnosztikai Laboratórium. 
 

5.2.1.2. ORVOSI RENDÉSZET-ÁLLAMORVOSTAN INTÉZET / 
KÖZEGÉSZSÉGTANI INTÉZET 
 
Az Orvosi rendészetet/Államorvostant oktató intézet utolsó vezetője Rupp Nepomuk János 
(1850-1873) volt, ugyanis ezt az intézetet alakították át Közegészségtani Intézetté 1874-ben. 
Az új intézet az Élettani Intézet néhány helyiségében kezdte el működését. Az első 
közegészségtanász professzor Fodor József (1874-1901) volt. Utódai voltak: Liebermann 
Leó (1902-1926), Rigler Gusztáv (1926-1930), Andriska Viktor (1930-1931), Darányi 
Gyula (1931-1944), Vitéz István (1945-1948), Dabis László (1948-1956), Iványi Frigyes 
(1956-1959), Vörös László (1959-1960), Melly József (1960-1968), Vedres István (1968-
1993), Nagylucskai Sándor (1994-1997), Morava Endre (1997-2005) és Tompa Anna 
(2005-).  
Az orvosi rendészet/államorvostan oktatását végzője Rupp az 1860-as év körül kapott egy 
szobát, és ott tudta használni a saját kis mikroszkópját. Az államorvostan 1873 évi 
megszűnésétől létezett a törvényszéki orvostan, amit a kezdetektől Rupp (1873-1880) 
oktatott. 1875-ben saját kérésre lemondott az orvosi rendészet oktatásáról és ez a tárgy attól 
kezdve a közegészségtan része lett. Az intézet lehetőségei nagyon szerények voltak még 
Fodor idejében is. A gyakorlati oktatáshoz szükséges legalapvetőbb felszereléssel (4 
mikroszkóp, bakteriológiai és kémiai apparátusok) azért rendelkeztek. Fodor a levegő, a talaj 
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és a vízvizsgálatokat már 1863-ban elkezdte, de a komoly, bakteriológiai vizsgálatokra is 
támaszkodó kutatások csak 1876-ban bontakoztak ki Pesten, melyek eredményeiről 1879 és 
1880-ban két nagy írásban számolt be. 
Az oktatás elméleti és gyakorlati részből állt. Mikroszkopizálást, bakteriológiát és 
fertőtlenítést tanítottak az orvostanhallgatóknak a közegészségtannal kapcsolatos egyéb 
témák mellett. A Fodor által kialakított bakteriológiai szemlélet évtizedeken keresztül 
domináns volt, ami az 1800-as és az 1900-as évek járványügyi viszonyai alapján érthető. A 
dominanciát a tankönyvek tartalmából és a kutatott témák jellegéből lehet megállapítani. Ez a 
szemlélet csak a múlt században kezdett megváltozni, bővülni az egyéb, ún. népegészségügyi 
problémák hangsúlyosabb jelentkezésével. 
1882-től a honvédorvosok számára ismétlő tanfolyamokat és 1885-től az orvosoknak és a 
tanároknak iskolaorvosi tanfolyamokat tartottak. Majd közigazgatási, ipari és építési 
egészségtant, továbbá mentéstant is tanítottak a jogász és a műszaki hallgatóknak. A 
gyógyszerészhallgatók közegészségtani ismereteket 1893 óta hallgatnak. 
 

5.2.1.3. ÁLLATJÁRVÁNYTANI INTÉZET 
 
Az állatjárványtani ismeretek oktatását 1850 után is folytatta Zlamál Vilmos (1851-1853), 
Heitzmann Márton (1853-1855) és Zlamál Vilmos (1856-1881). Zlamál ekkor már az 
egyetemnek és a Császári és Királyi Állatgyógyintézetnek, majd annak jogutódjainak a kettős 
tanára volt. A tárgynak az oktatása a Pesti Királyi Tudományegyetemen 1881-ben fejeződött 
be. Elképzelhető, hogy a Kolozsvári Tudományegyetemhez hasonlóan itt is a 
Közegészségtani Tanszék vette át az oktatást. 
 

5.2.1.4. ÁLTALÁNOS KÓRTANI ÉS GYÓGYSZERTANI 
INTÉZET / GYÓGYSZERTANI INTÉZET 
 
A Pesti Tudomány egyetemen az Általános Kórtani és Gyógyszertani Intézetben a 
gyógyszertant Tognio Lajos (1850-1854), Diescher János, mint helyettes (1854-1855), Seidl 
Manó (1855-1860), Diescher János (1860-1861, mint helyettes) és Wachtel Dávid (1861-
1871) oktatta. Az önálló Gyógyszertani Intézetet 1871-ben hozták létre. Első professzora 
Balogh Kálmán (1871-1888) lett. Őt Tóth Lajos (mint helyettes 1888-1889), Bókai/Bókay 
Árpád (1889-1919), Vámossy Zoltán (1919-1939), Issekutz Béla (1949-1967), Knoll 
József (1967-?), ? követte. 
Balogh a gyógyszertani és a méregtani előadásait modern szellemben, demonstrációkkal 
együtt, indította el és mikrobiológiai ismeretekről is beszélt. Az intézetben folyt 
mikroszkopizálás. Egy nagy és 3 kis mikroszkóppal rendelkeztek. Az 1870-es évek közepén 
számos további mikroszkópot állítottak használatba. Kórszövettani és bakteriológiai 
vizsgálatok végzésére alkalmas szobájuk volt és kísérletes kutatást intenzíven végeztek. 
Orvostan- és gyógyszerészhallgatókat oktattak. 
 

5.2.1.5. BŐR- ÉS NEMIKÓRTAN KLINIKA 
 
Bőr- és nemikórtan első előadó tanára Jakobovics Móricz Miksa lett 1847-ben. A 
bőrbetegségekben szenvedők ellátása kórházakban (pl.: a Szent István Kórház bőrbeteg 
osztályán, stb.) történt. Schwimmer Ernő évekig dolgozott a Szent István Kórházban és ott 
volt a bőrgyógyászati osztály főorvosa 1885-től. Az egyetemen csak ambuláns betegellátás 
történt, amit ő szervezett meg a II. Belgyógyászati Klinikán. 1892 és 1897 között ő volt az 
Egyetem első kinevezett bőrgyógyász tanára. Akkor ott az oktatás szerény körülmények 
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között folyt, a kutatást és a betegek észlelését a kórházban végezték. Őt Nékám I Lajos 
(1897-1938) követte, először, mint megbízott vezető, majd 1910-től, mint egyetemi tanár. A 
Bőrklinika a jelenlegi épületben 1913-ban költözött. További vezetők voltak: Neuber Ede 
(1938-1945), Szodoray Lajos (1945-1946), Földvári Ferenc (1946-1967), Király Kálmán 
(1968-1978), Rácz István (1978-1992), Horváth Attila (1992-2004) és Kárpáti Sarolta 
(2004-). Jelenleg a klinika neve Semmelweis Egyetem Bőr-Nemikórtani és Bőronkológiai 
Klinika (SE BNBOK). 
 
Amíg az Országos Bőr-nemikórtani Intézet, az OBNI, 2005-ben meg nem szűnt, addig a 
klinikán komoly mikrobiológiai vizsgálatokat nem végeztek. Az Országos Intézet 
megszűnése után a klinika vette át az OBNI funkcióinak egy részét Országos STD Centrum 
néven. Ennek része az Ambulancia, a Fekvőbeteg Osztály és a Mikrobiológiai Diagnosztikai 
Laboratórium. A Laboratóriumot 2008. augusztus. 1 óta Ostorházi Eszter vezeti Rozgonyi 
Ferenc segédletével. A laboratórium munkatársai: Máthé Miklós, Nemes-Nikodém Éva, 
Vörös Elvira. A Klinika és a Centrum betegeivel kapcsolatos mikrobiológiai vizsgálatok 
elvégzése mellett, a Nemzeti Syphilis Referencia Laboratóriummal és a Nemzeti Neisseria 
gonorrhoeae Referencia Laboratóriummal összefüggő feladatokat is a Centrum látja el. 
 

 
 

A Mikrobiológiai Laboratórium munkatársai 2010-ben.
 
A laboratórium akkreditált orvosi mikrobiológus rezidens képzésre és klinikai mikrobiológus 
szakképzésre, valamint Kollaboratív Centruma a Europian Society of Clinical Microbiology 
and Infectious Diseases-nek. Részt vesz az orvosi mikrobiológia szakorvos, klinikai 
mikrobiológus, bőrgyógyász és venerológus szak- és továbbképzésben. 
 

5.2.1.6. KÓRBONCTANI INTÉZET ÉS KÓRSZÖVETTANI 
INTÉZET 
 
5.2.1.6.1. KÓRBONCTAN OKTATÁSA 
 
Nem lennénk tárgyilagosak, ha a kórboncnokok mikrobiológiával kapcsolatos fontos szerepét 
nem említenénk meg. A bonctan oktatását Trnka Vencel (1770-1785) kezdte el. Az önálló 
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kórbonctan oktatására 1844-ben Arányi Lajos kapott engedélyt. A Kórbonctani Tanszék 
önálló élete Arányi Lajos (1851-1874) tanári megbízásával kezdődött el. 1857-től a 
sebészhallgatók számára is kötelező tárgy lett a kórbonctan, de Arányi oktatta a 
jogászhallgatókat (törvényszéki orvostan), és a papnövendékeket is (medicina pastoralis). 
Arányit Scheuthauer Gusztáv (1873-1894) követte, és ekkortól a kórbonctan és a 
kórszövettan egy intézetbe került. Scheuthauer utódja Pertik Ottó (1894-1895, mint 
helyettes) volt. 1895-ben a tanszéket megosztották. Az I. számú intézet vezetője Genersich 
Antal (1895-1913), Buday Kálmán (1913-1934), Balogh Ernő (1934-1945), Baló József 
(1946-1967), Juhász Jenő (1967-1968), Lapis Károly (1968-1993), Szende Béla (1993-
2001) és Kopper László (2001-) lett. Genersich Antal és Buday Kálmán is jelentős 
bakteriológiai munkát fejtett ki. 
 
5.2.1.6.2. KÓRSZÖVETTAN OKTATÁSA 
 
A kórszövettant Scheuthauer Gusztáv (1870-1884) kezdte el önálló tárgyként oktatni az 
újonnan alapított Intézetben. Ő Bécsből jött, górcsövi készítményeket és parazitológiai 
preparátumokat is hozott az ott megszerzett mikroszkopizálási és mikrobiológiai tudása 
mellett. Kezdetben a Szent Rókus Kórház kórboncnok főorvosaként dolgozott. A 
Kórszövettani Intézet Scheuthauer kórbonctan tanszékvezetővé való kinevezésével beolvadt 
a Kórbonctani Intézetbe. Majd egy újabb Kórszövettani Intézet kelt életre Babes Viktor 
(1884-1888) kinevezésével. Ez helyileg a Stefánia Szegény-gyermekkórházban volt. Babes 
távozása után egy évig Hőgyes felügyelte. Majd 1890-ben Pertik Ottó lett a vezető és 
ekkortól a Szent István Kórház proszektúrájának épületében kialakított Székes Fővárosi 
Bakteriológiai Intézetben volt helyileg, mert Pertik a Bakteriológiai Intézetet is vezette. 
Pertik innen lett Scheuthauer helyettese is. 1895-ben létre hozták a II. sz. Kórbonctani 
Intézet és a kórszövettant a továbbiakban ezen a tanszéken oktatták. Ennek vezetői voltak: 
Pertik Ottó (1895-1913), Krompecher Ödön (1913-1926), Puhr Lajos (1926-1927), 
Balogh Ernő (1927-1934). 1929-ben Balogh Ernő kezdeményezte Kisérleti Rákkutató 
Intézet felállítását, mely 1934-ben kezdett el működni Putnoky Gyula vezetésével. Akkortól 
csak a Rákkutató működött 1945-ig. Akkor a romos Intézet vezetését Baló József (1946-
1948) kapta. Ekkortól ismét létezett a II. számú Intézet. Balót Zalka Ödön (1948-1951), 
Szinay Gyula (1951-1952 és 1968-1998), Haranghy László (1952-1967), Jellinek Harry 
(1968-1993), Kádár Anna (1993-2000) és Schaff Zsuzsa (2000-) követte. 
A Kórbonctani Intézetben feltehetően a kezdetektől használtak mikroszkópot. Scheuthauer 
Gusztáv vezetése alatt ott egy bakteriológiai helyiséget is berendeztek. Ebben a helységben 
dolgozott Babes Viktor, majd Pertik Ottó is. Véleményünk szerint a mikrobiológia kutatás 
és oktatás kibontakozása szempontjából Scheuthauer Gusztáv és munkatársai jelentősége 
nem kérdőjelezhető meg! A bakteriológiai helyiség az Intézet megosztása után a II. számú 
Mária utcai Intézetbe került egy udvari szobába. Itt a laboratóriumokban nemcsak mind a két 
Kórbonctani Intézet, hanem az egyetem más intézetei számára is végeztek vizsgálatokat. A 
felsorolt szakemberek nemcsak foglalkoztak a parazitológiával, a bakteriológiával és a 
helmintológiával, hanem ezen ismeretek oktatásában is részt vettek és tankönyvet is írtak. 
Pertik kiegészítő bakteriológiai kurzust is tartott „különös tekintettel a pathogén fajokra, 
főleg a fertőzéses granulómákra, mint tuberculosis, syphilis, takonykór, aktinomykosis, lepra, 
stb. és a specifikus gyulladásokra. Az előadások friss lemez és egyéb culturákkal, rajzokkal és 
górcsői mutatványokkal kapcsolatosak.” 
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5.2.1.7. BELGYÓGYÁSZATI OKTATÁS 
 
5.2.1.7.1. I. SZÁMÚ BELGYÓGYÁSZATI KLINIKA 
 
A két Belső Bajok Kór- és Gyógytana Intézet közül először az lett a II. sz. Belgyógyászati 
Klinika, amely korábban a sebészhallgatókat oktatta. E hallgatók oktatása 1874-ben 
megszűnt. 1889-ben a két klinika számozását átcserélték, és ettől kezdve ez a klinika lett az I. 
számú és jelenleg is az. E klinika vezetői voltak: Gebhardt X. Ferenc (1850-1860), Poór 
Imre (1860-1861), Wagner János (1861-1863), Gebhardt Lajos (1862-1865, mint 
helyettes), Korányi Frigyes (1866-1889), Kétli Károly (1889-1908), Jendrassik Ernő 
(1908-1921), Kétly László (1922-?), Herzog Ferenc (1933-1944), Rusznyák István (1945-
?), ???. 
A klinika 1880-ban költözött a jelenleg is létező, akkor új épületbe. A laboratóriumában 
bakteriológiai, vegyészeti, vivesectionalis és egyéb vizsgálatokat is végeztek. Korányi szerint 
“a klinikai és a kórbonctani észlelésből alakultak a kórképek” … az „exact alapra fektetett 
orvosi tudomány;…” „Az utóbbi két évtizedben hatalmas lendületet nyert bacteriológia 
nemcsak a betegségek aetiológiájában, hanem a diagnosztika és pathológiai értelmezés terén 
is mind nagyobb jelentőségre emelkedett. A laboratórium felszerelésének ki kellett ennélfogva 
terjedni a bacteriológiai kutatás eszközeire is.” A klinikán elkülönítőt és a fertőző anyaggal 
szennyezett fehérneműk megfelelő kezelését is biztosították. A Bakteriológiai laboratóriumot 
Babes Viktor szervezte meg. 
 
5.2.1.7.2. II. SZÁMÚ BELGYÓGYÁSZATI KLINIKA 
 
Az I. sz. Belgyógyászaton 1850-ben Sauer Ignác (1850-1863) volt a vezető. Őt követte 
Wagner János (1863-1888), Ángyán Béla (1887-1889, mint helyettes), Kétli Károly (1889-
1908), Jendrassik Ernő (1908-1921), Kétly László (1922-1936), Boros József (1936-1945), 
Haynal Imre (1946-19?), ???. 
A klinika 1884-ben költözött a jelenlegi helyen álló új épületbe, mely Wagner tervei alapján 
készült el. Nyugalomba vonulása után cseréltek át a klinika számozását a ma is élő II. 
számúra. A fertőző betegek részére külön elkülönített részleget alakítottak ki. „A 
laboratóriumokban vegyi és górcsövi vizsgálatok folynak Jendrassik Ernő felügyelete alatt. A 
hallgatók ezen vizsgálatokban szintén részt vehetnek. Ezenkivül bacteriológiai vizsgálatok és 
kisérletek végeztetnek a betegségek okainak és természetének felismerése céljából.” Fertőző 
betegségekkel kapcsolatos ismereteket mind a két Belgyógyászati Klinikán és a Szent Rókus 
Kórházban is oktattak. 
 
5.2.1.7.3. III. SZÁMÚ BELGYÓGYÁSZATI KLINIKA 
 
III. számú Belgyógyászati Klinika is működött, melyet Korányi Sándor vezette 1936-ig. 
Halála után a Klinika megszűnt. 
 

5.2.1.8. GYERMEKORVOSTAN  
 
A gyermekorvostant, mint önálló tárgyat 1831-ben Wekerle György kezdte előadni a 
nőgyógyászattal együtt. Őt Beauer József követte 1836-ban. Ettől kezdve a felnőtt és a 
gyermekbetegségek oktatása elkülönült. 1837-ben Schöpf Merey Ágost először egy 
Orthopaedikus Intézetet hozott létre, melyet az 1838-as árvíz megsemmisített. Majd helyette 
az első pesti „Szegény-gyermek kórházat” alapította meg 12 ággyal 1839-ben, mely 
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Európában a negyedik ilyen intézmény volt. Kossuth, aki felismerte az Intézmény 
jelentőségét, Szentkirályi Móritz közreműködésével pénzt teremtett elő, és 1845-ben a 
Kórház már új helyre került. Schöpf Merey bevezette a pontos kórlapvezetést, továbbá a 
kopogtatást és a hallgatózást, diphtheria esetén gégemetszést alkalmazott, valamint minden 
halottat felboncoltatott. 1843-tól előadott az egyetemen és tankönyvet is írt. A 
szabadságharcban való részvételéért 1849-ben menekülnie kellett. Utódja Bókai I János 
(1873-1884) lett, akit később a Gyermekgyógyászati Tanszék első vezetőjének is kineveztek. 
Schöpf tekinthető a magyar gyermekgyógyászat és Bókai a gyermekgyógyászati iskola 
megalapítójának. Siker kísérte erőfeszítéseit, mert 1883-ban megnyílt a „Stefánia” 
Gyermekkórház a régi Kisded Kórház helyett. A tanszéken, mely az I. számú 
Gyermekgyógyászati Klinikán volt Bókait Bókay II János (1902-1929), Heim Pál (1929), 
Hainiss Elemér (1930-1945), Gegesi Kiss Pál (1945-19?), ??? követte. 
 
1946-ban létrehozták a II. számú Gyermekgyógyászati Klinikát is, melynek első vezetője 
Petényi Géza (1946-19?), ??? lett. 
 

5.2.1.9. KÓRHÁZI ELLÁTÁS KEZDETEI 
 
Kezdetben a betegek és az egyedülálló szegény aggok elhelyezése és ellátása a szerzetesi 
ispotályokban és/vagy szegényházakban nagyon kezdetleges körülmények között történt. A 
rendkívül elmaradott viszonyok felszámolása érdekében III. Károly 1714-ben, majd később 
Mária Terézia is szorgalmazta kórházak és szegényházak alapítását. 1738-ban megjelent a 
birodalmi kórházi és szegényházi szabályzat, mely 1751-től hazánkban is kötelező érvényű 
lett. Az ösztönzések hatására elsősorban az Irgalmas Rend, de mások is derekasan kivették a 
részüket az alapításokból. Az Irgalmasok kórházat alapítottak Pozsony (1723), Eger (1756), 
Pécs (1764), Pápa (1771), stb. vagy az Erzsébet Nővérek Pozsony (1769), Vác (1780), Buda 
(1785), stb. Ezek mellett egyes városokban világi kórházakat is létesítettek. A Nagyszombati 
Egyetem Budára kerülése után a „klinikai” hátteret az orvosképzéshez a Budai Polgári 
Kórház (a mai Szent János Kórház elődje) biztosította. Az egyetemnek Pestre helyezése után 
pedig a Szent Rókus Kórház látott el „oktató kórházi“ feladatokat, addig, amíg az önálló 
klinikákat ki nem alakították. A felnőtt fertőzőbetegek ellátása kezdetben a Budai, majd a 
Szent Rókus kórházban és annak Barakk-kórházában, melynek vezetője Róna Sámuel volt, 
továbbá a két Belgyógyászati Klinikán folyt. 1894-ben a Szent László Kórház is csatasorba 
állt. 
A modern elveknek megfelelően épült Szent László Kórházban nyolc pavilonban 208 beteg 
számára volt hely, de lehetőség volt az ágyak számát növelni. Mivel pár év után kiderült, 
hogy a hely még így sem elég, 1899-ben gyorsan még két pavilont és egy betegfelvételi 
épületet hoztak létre, majd 1902-ben újabb négy pavilont, prosecturát és halottasházat is 
építettek. Ezt a kórházat Szent Gellért Kórháznak nevezték el. 1914-ben a háború okozta 
problémák megelőzésére újabb nyolc fabarakkot és egy gazdasági barakkot húztak fel. 1917-
ben a két kórházat egyesítették Gerlóczy vezetésével. A 30-as években újabb két pavilon 
létesült. 1944-ben a Kórházat szétbombázták. Majd következett az újjáépítés és a fejlesztés 
időszaka. Ebben óriási szerepe volt Ferencz Pálnak, aki a legnehezebb időszakban állt a 
kórház élén és mindig bölcsen és emberségesen végezte munkáját. Ekkor készültek el az új 
Központi Laboratórium klinikai, mikrobiológiai és epidemiológia részleggel, a Kórházi 
Gyógyszertár és a korszerű izolálási feltételekkel ellátott kórtermek, stb. A László Kórház 
országos feladatok ellátására kijelölt intézménnyé vált mind a gyógyítás, mind pedig az 
oktatás területén. Gerlóczy után Preisich Gyula (megbízott 1919), Furka Sándor (1930-
1935), Bézi István (1935-1945), Kalocsay Kálmán (megbízott 1945), Bosányi Andor 
(megbízott 1945), Cseley József (1946-1950), Fáber Viktor (1950), Ferencz Pál (1951-
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1959), Pánczél Dezső (megbízott 1960), Román József (1960-1970), Kátay Aladár (1971-
1979), Budai 2 József (megbízott 1980-1981), Várnai Ferenc (1981-1990), Mikola István 
(1990-1994) Rapi Katalin (1994-2006). Majd Fővárosi Szent László Kórház lett a neve. 
2007-ben összevonták a Fővárosi Szent István Kórházzal és a közös igazgató Radnai Zoltán 
(2007-) lett. 
Gyermek fertőző betegek ellátása kezdetben a felnőttekkel együtt történt. Később a már 
említett gyermek és egyéb kórházakban, valamint az egyetemi klinikákon kezelték ezeket a 
betegeket. 1894-től a Szent László Kórház is fogadott gyermek betegeket. 
 

5.2.1.10. SZAKEMBERKÉPZÉS A SEMMELWEIS EGYETEM 
EGÉSZSÉGÜGYI FŐISKOLAI KARÁN 
 
1975-ben indult el az OTKI Egészségügyi Főiskola Kara hét szakán az oktatás. Ekkortól 
képeztek felsőfokú közegészségügyi-járványügyi ellenőrt, védőnőt, gyógytornászt, 
dietetikust, egészségügyi szakoktatót, mentőtisztet és intézetvezetőt. A képzés ideje 3 év volt, 
az utóbbi három szak kivételével, melyeket levelező formában oktattak 2 évig. Főiskolai 
szintű laboratóriumi asszisztens képzés, az érintett szakmák minden erőfeszítése ellenére, 
még hosszú évekig nem volt. 
A Kar előd intézményeiben Budapesten korábban középfokú egészségügyi képzés folyt. Így 
közegészségügyi-járványügyi ellenőröket Óbudán, védőnőket az Istenhegyi úton és 
Szegeden, ápolónőket Újpesten, gyógytornászokat az ORFI-ban, diétásnővéreket a 
Majakovszkij utcában oktattak. A Kar igazgatói voltak: Károlyi György (1975-1983), 
Vámos László (1983-1989) és Mészáros Judit (1989-), aki jelenleg mint a Semmelweis 
Egyetem Egészségtudományi Kar dékánja tevékenykedik. 
A Karon a már felsorolt szakmáknak megfelelő szakokat hozták létre, melyek élére képzett 
szakemberek kerültek. Pl.: A Közegészségügyi-járványügyi Ellenőrzési Szak vezetője 
Jurányi Róbert, a Védőnőképző Szak vezetője Szél Éva, a Dietetikusképző Szak vezetője 
Rigó János, stb. volt.  Mikrobiológiával kapcsolatos ismereteket, a szakoktól függően, 
különböző terjedelemben tanítottak. Ennek oktatásában részt vállaltak pl.: Dömök István, 
Erdős Gyula, Jankó Mária, Lengyel Anna, Lugosi László, Pechó Zoltán, Rudnai Ottó, 
Szentgáliné Csórián Erzsébet, Szita József és Zoltai Nándor az OKI-ból, továbbá Jurányi 
Róbert, Ormai László, Novotny Tibor, Simon Tamás, stb.  
1985-ben az  intézmény neve Orvostovábbképző Egyetem Egészségügyi Főiskolai Kar lett, 
melynek neve átszervezés következtében 1993-ban Haynal Imre Egészségtudományi Egyetem 
Egészségügyi Főiskolai Karra változott. 2000. január 1-től 3 intézmény (a SOTE, a Haynal 
Imre Egészségtudományi Egyetem és a Magyar Testnevelési Egyetem) integrációjával 
létrejött a Semmelweis Egyetem. 2001. december 31-én a Haynal Imre Egészségtudományi 
Kar megszűnt. Ettől kezdve a Főiskolai Kar a Semmelweis Egyetem Egészségtudományi 
Karaként 15 szakon képzett szakembereket. A korábbiak mellett  a következő új szakokon is: 
diplomás ápoló, optometrista, addiktológiai konzultáns, egészségügyi szakmenedzser, klinikai 
mérnök, DSGM - Dévény Speciális manuális technika - Gimnasztika Módszer - 
szakgyógytornász, ifjúsági védőnő, családgondozó védőnő, valamint képi diagnosztikai és 
intervenciós asszisztens képeznek főiskolai végzettségű egészségügyi szakszemélyeket. Az 
oktatás színvonalának emelése céljából a képzés idejét 1993-tól 4 évre növelték. 
A Karnak jelenleg is különböző oktatási egységei vannak. 4 Intézet keretében 18 tanszék 
vagy csoport munkatársai tanítják az ismereteket a hallgatóknak 16 szakirányban. A 
mikrobiológiai ismeretek elméleti és gyakorlati oktatását az „Egészségfejlesztési és Klinikai 
Módszertani Intézethez” tartozó Epidemiológiai Tanszék munkatársai végzik Barcs István 
vezetésével. 
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A főiskolai / egyetemi képzés keretében 1993-tól 2005-ig 4243 ápolót, 1978-tól 2004-ig 7830 
védőnőt, 1626 dietetikust, 2429 közegészségügyi-járványügyi ellenőrt/felügyelőt képeztek ki 
egyéb más szakemberek mellett. Jelenleg, többek között, már lehetőség van 
orvosdiagnosztikai laboratóriumi analitikusi egyetemi oklevél megszerzésére is. A képzésnél 
használt fontosabb szakkönyveket, a teljesség igénye nélkül, az Irodalomjegyzékben soroljuk 
fel. 
 

5.2.2. POZSONYI-PÉCSI EGYETEM 
 
5.2.2.1. MAGYAR KIRÁLYI (ERZSÉBET) TUDOMÁNY-
EGYETEM  
 
5.2.2.1.1. KÖZEGÉSZSÉGTANI INTÉZET 
 
A Pozsonyi Magyar Királyi Erzsébet Tudományegyetem Közegészségtani Intézete első 
professzorának 1918. április 3-án Fenyvessy Bélát nevezték ki. Ő oktatta 1918. október 5-től 
a bakteriológiát a Közegészségtani Intézet keretei között. 
 
5.2.2.1.2. KÓRBONCTANI INTÉZET 
 
A Kórbonctani Intézet is 1918. áprilisában alakult meg Pozsonyban. Egy helyen volt a 
kórbonctan és a törvényszéki orvostan. Mindkét tanszék vezetője Entz Béla (1918-1919) lett. 
1919 nyarán e kettős tanszék vezetése is Budapestre menekült. 
 

5.2.2.2. OKTATÁS A PÉCSI MAGYAR KIRÁLYI (ERZSÉBET) 
TUDOMÁNYEGYETEMEN/A PÉCSI ORVOSTUDOMÁNYI 
EGYETEMEN / A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEMEN 
 
5.2.2.2.1. KÖZEGÉSZSÉGTANI INTÉZET / KÖZEGÉSZSÉGTANI ÉS 
JÁRVÁNYTANI INTÉZET / ORVOSI NÉPEGÉSZSÉGTANI 
INTÉZET 
 
A Közegészségtani Intézetben az oktatást Fenyvessy Béla folytatta Pécsett is 1944-ig. Az 
egyetem 1923. évi tanrendjében a Közegészségtan keretében közegészségtant, bakteriológiai 
és szerológiai gyakorlatokat, közegészségtani és bakteriológiai önálló vizsgálatokat, 
szérumok és oltóanyagok készítése és ellenőrzése c. témákat oktattak egyéb más mellett. Az 
1938. évi oktatási rend szerint a III. évfolyamon általános kórtant és bakteriológiát, valamint 
bakteriológiai gyakorlatokat; a negyedéves hallgatóknak bőr- és nemikórtant, az 
ötödéveseknek közegészségtant és gümőkóros betegségek felismerése és kezelése nevű 
gyakorlatokat tanítottak. Az intézetben 1925-től működött közegészségügyi és klinikai célt 
szolgáló mikrobiológiai laboratórium. 
 
Fenyvessyt követte a Kolozsvárról menekült Faragó Ferenc (1944-1946), majd Rauss 
Károly (1946-1951). Faragó már modern formában tanította a mikrobiológiát. Ebben a 
munkában vett részt Nógrády György is, aki az első mikrobiológiai jegyzetet is 
összeállította. 1951-ben a POTE-en a Közegészségtani Intézet ketté vált. Rauss után a 
Közegészségtani Intézet vezetője Kun Lajos (1951-1961), Rauss Károly (1961-1962), Páter 
János (1963-1975), Biró György (1975-1982), Morava Endre (1983-1991), Tahin Tamás 
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(1991-1992) és Ember István (1992-). Az intézet neve 1975-ben Közegészségtani és 
Járványtani Intézetre változott. Az intézetben speciálkollégium keretében „Trópusi 
betegségeket” is oktattak. 
 
1991-ben az intézetet összevonták a Társadalomorvostani Intézettel és az Orvosi Szociológiai 
Csoportot is oda csatolták. 1992-ben az összevont intézet neve Orvosi Népegészségtani 
Intézet lett. Az új intézetben több vonatkozásban is oktatásra kerülnek mikrobiológiával 
kapcsolatos ismeretek. 
 
5.2.2.2.2. MIKROBIOLÓGIAI INTÉZET / ORVOSI 
MIKROBIOLÓGIAI ÉS IMMUNITÁSTANI INTÉZET 
 
Pécsett, 1951-ben alakult meg az önálló Mikrobiológiai Intézetet, melyet Rauss (1951-1975) 
szervezett meg és vezetett. Iskolateremtő személyiség volt. Az első generációs Rauss 
tanítványok munkáikkal nemcsak az egyetemen és a városban, hanem hazánk más 
intézményeiben és külföldön is elismerést szereztek. Számosan kerültek országos (Országos 

Korányi Tbc Intézet, OKI, OÉTI), vagy 
megyei (Veszprém, Zala) mikrobiológiai 
laboratórium élére, illetve kaptak 
megbízást külföldi laboratóriumok 
(Ghana, Kuwait) vezetésére. Rauss 
Károly tanítványai voltak: Angyal 
Tibor, Bakó Márta, Bolváry Gyula, 
Emődy Levente, Financsek István, 
Hegyi Pál, Kanizsai László, Kelemen 
Géza, Kétyi Iván, Kocsis Béla, 
Kontrohr Tivadar, Magyar Károly, 
Málovics Ilona, Mráz Tibor, Nógrády 
György, Pácsa Sándor, Ralovich Béla, 
Rédey Barna, Ródler Miklós, Somfai 
Jenő, Szabó István, Szendrei László, 
Szücs György, Ujváry György, Várnai 
Gyula, Velin Dóra, Vertényi Adél és 
Vörös 1 Sándor. 
 
Hatan lettek egyetemi tanárok Pécsett, 
Budapesten, Montreálban és Kuwaitban. 
Rauss Károly az orvostovábbképzésben 
az aspiránsok összegyetemi felügyeletét 
látta el. Az oktató munkáját nagyban 
segítette 1957-ig Nógrády, majd 
külföldre távozása után Kelemen Géza 
(1957-1966). 
Nógrády és Kelemen is részt vettek, az 

akkor még hiányzó tankönyvet pótló jegyzetek kiadásában. A Pécsi Intézetben vezették be a 
kéthetenkénti két egymást követő napon tartott két órás gyakorlatok rendszerét, lehetővé téve, 
hogy a hallgatók saját munkájuk eredményét észlelni tudják. A Pécsi Tudományegyetem több 
karán is oktatnak mikrobiológiát. Az Orvosi Mikrobiológiai és Immunitástani Intézet 
munkatársai a következő hallgatóknak oktatják ezt a tárgyat magyar, angol és német nyelven 
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a 3. év első és második félévében az Általános Orvosi Karon heti 3 óra előadás és kéthetente 
2 egymást követő napon 2-2 óra gyakorlat formájában. 
Ugyancsak az említett három nyelven a 3. év első félévében a fogorvostan-hallgatóknak heti 
3 óra előadást és kéthetente 2x2 óra gyakorlatot tartanak. 
A gyógyszerész-hallgatóknak jelenleg csak magyar nyelven a 3. év első félévében heti 2 óra 
előadást, a második félévében heti 2 óra előadást és kéthetente 2x2 óra gyakorlatot tartanak. 
Az Egészségtudományi Karon tanulóknak, a bolognai rendszernek megfelelően, közös képzés 
keretében a 2. év első félévében kéthetente 2 óra előadást tartanak. A dietetikusnak és a 
népegészségügyi ellenőrnek készülők számára a második félévben kéthetente 2 óra előadást 
tartanak. Emellett a dietetikusoknak a második félévben még hetente 2 óra gyakorlaton is 
részt kell venni. Az utolsó éves analitikus hallgatóknak részt kell venni egy 3 hetes 
mikrobiológiai gyakorlaton a tavaszi félévben. 
 
A hármas intézetvezetői feladatokat Rauss bölcsen oldotta meg, és tevékenységének máig 
kisugárzó hatása tette a nagy professzori generáció meghatározó alakjává. Születésének 
századik évfordulóján ünnepélyes ülés keretében az arcáról készült bronz domborművet az 
orvoskar Romhányi György-aulájának oszlopán helyezték el, szülőhelye, Mernye község 
pedig posztumusz díszpolgárává választotta. Ralovich Béla mellett kezdett dolgozni  
 

 
 

Oktatói értekezlet 1953-ban. 
 
Emődy Levente és Málovics Ilona. Raussot Kétyi Iván (1975-1993) követte, aki sikeres 
baktérium genetika kurzust tartott, jegyzetet készített, és akinek az élményszámba menő 
előadásai sok diákköröst vonzottak az intézetbe, akik közül hárman jelenleg is ott dolgoznak.  
 
Kétyi után Emődy Levente (1993-2003) lett az intézetvezető, majd őt Barthóné Szekeres 
Júlia (2003-2006 és 2008-) és Pál Tibor (2006-2008) követte. Közben az Intézet neve 
megváltozott: Orvosi Mikrobiológiai és Immunitástani Intézet lett. A doktori képzés 
magyarországi elindulásakor az Ideiglenes Országos Akkreditációs Bizottság a POTE által 
benyújtott pályázatok közül 10 átfogó program indítását támogatta, melyek közül kettő, 
melyeket Emődy, ill. Szekeres vezetett, a Mikrobiológiai Intézethez kapcsolódott. „A 
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reprodukció immunológiai vonatkozásai” c. programban 14 személy szerzett doktori 
fokozatot, további négyen állnak fokozatszerzés előtt. A „Fertőzések molekuláris 
pathognezise” c. programjában a Emődy Leventén kívül Pál Tibor, Kocsis Béla és Szücs 
György témavezetésével együtt 18 jelölt kapott PhD diplomát. 
 
Az intézet munkaközössége által végzett tevékenység elismerését jelzi, hogy az elmúlt 
időszakban három intézetvezető (Rauss Károly 1964-67, Kétyi Iván 1987-90 és Szekeres 
Júlia 1995-97) lett tudományos rektorhelyettes. Kétyi Iván a PTE KK Regionális 
Kutatásetikai Bizottság elnöke volt. Kocsis Béla a PTE ÁOK Tudományos szakosztály és a 
PTE KK RKEB titkára. 
 

 
 

Német vendég az Intézetben 1964-ben.
 
Mestyán Gyula a PTE KK Infekciókontroll Bizottság tagja és a Mikrobiológiai Ellenőrző 
Bizottság területi szakfelügyelője.  
 

 
 

A Pécsi Orvosi Mikrobiológiai és Immunitástani Intézet tagjai 2011-ben. 
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A bakteriológiai diagnosztikai laboratórium vezetője korábban Vörös 1 Sándor és Pál Tibor 
volt, jelenleg pedig Mestyán Gyula. A laboratórium munkatársai részt vesznek a szakorvos 

képzésben is. 
Az intézet tagjai mindig kivették részüket mind 
a jegyzet, mind pedig a tan- és szakkönyvek 
írásából. A Kelemen Géza és Vörös 1 Sándor 
által írt Mikrobiológiai gyakorlatok. című 
jegyzet több kiadást is megért. Kelemen Géza 
„Parazitológia” címmel is írt jegyzetet. Kétyi 
Iván és Pácsa Sándor „Mikrobiológiai 
genetika” jegyzetet készített. 
1982-ben az Intézet keretei között elkezdték 
oktatni a „Trópusi fertőző betegségek 
mikrobiológiája” nevű speciál kollégiumot. E 
munkában, kezdetben Kelemen Géza, Pácsa 
Sándor, Ralovich Béla, Vörös 1 Sándor és az 
infektológus Ternák Gábor vett részt. A 
hallgatók részére e tárgyból is készítettek 
jegyzeteket. 
 
Az intézet egyes tagjai (pl.: Vörös 1 Sándor, 
stb.) a kezdetektől oktatták a leendő 
egészségügyi laboratóriumi asszisztenseket. 
 
 
 

 

5.2.2.2.3. GYÓGYSZERTANI INTÉZET / FARMAKOLÓGIAI ÉS 
FARMAKOTERÁPIÁS INTÉZET 
 

A Gyógyszertani Intézetben Mansfeld Géza (1918-1944 és 1945-1947) lett az intézetvezető. 
Őt követte Méhes Gyula (1947-1969), Pórszász János (1970-1974), Varga Ferenc (1975-
1994), Szolcsányi János (1994-2003). Ekkor az Intézet neve Farmakológiai és 
Farmakoterápiai Intézetre változott és a vezetője Barthó Loránd (2003-) lett. Ebben az 
időszakban az intézeten belül három tanszéket (Toxikológiai, Gyógyszerhatástani és 
Gyógyszertani) alakítottak ki. 
2002-ben megkezdték a gyógyszerészek képzését is, és ezzel egyidőben kialakították az 
akkreditáláshoz szükséges Farmakognóziai Tanszéket, a Gyógyszerészi Kémiai Intézetet, a 
Gyógyszertechnológiai és Biofarmáciai Intézetet a már 1927-ben engedélyezett, de a 
nehézségek miatt csak 1930-tól működő Egyetemi Gyógyszertár mellett. 
 
5.2.2.2.4. BŐRGYÓGYÁSZATI KLINIKA/BŐR- ÉS NEMIKÓRTANI 
KLINIKA 
 
A bőr- és nemikórtan oktatására a pozsonyi Egyetemen Veress Ferenc (1918-1918) kapott 
megbízást, ő azonban még az indulás évében Kolozsvárra távozott. Őt követte Reuter 
Camilló (1918-1922), Beck Soma (1924-1930), Berde Károly (1931-1940), Melczer 
Miklós (1940-1962), Gróf Pál (1962-1982), Schneider Imre (1982-1995), Farkas Beatrix 
(1995-2004), Kovács Bálint és Szepes Éva (2004-2007, mint megbízott vezetők) és 
Battyáni Zita (2007-, mint helyettes). A Klinikán a mikrobiális eredetű bőrbetegségek 
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kutatása és oktatása mindig hangsúlyos volt. A klinika keretei között Mikrobiológiai 
Laboratórium is működött. Gombatenyésztést, valamint izolálást jelenleg is végeznek. A 
Mikrobiológiai Laboratórium vezetője Hamar Matild volt. A Mikológiai Laboratórium élén 
Szádvári Mária és Szepes Éva állt, ill. áll. 
 
5.2.2.2.5. PATHOLÓGIAI INTÉZET/KÓRBONCTANI INTÉZET 
 
1919 ősze és 1923 ősze között Budapesten működött ideiglenesen az intézet. Akkor az 
egyetemmel Pécsre költözött.  
 

 
 

Az egyetem tanári kara Entz Bélát ünnepli a 70. születésnapján 1947-ben. 
 
Itt is Entz volt a vezető (1923-1951). A két intézet, 1948-ban vált ketté. Az önálló 
Kórbonctani Intézet vezetője Entz után Romhányi György (1951-1976), Kelényi Gábor 
(1976-1993) és Pajor László (1993-) lett. Entz Béla nemcsak kiváló pathológus volt, aki az 
infektológiai problémák iránt is erős érdeklődést tanúsított, és mikrobiológiával kapcsolatos 
kutatásokat is végzett, hanem mint ember, vezető és pedagógus is kiemelkedő személy volt. 
Személyisége még most is etalon. Ezért nem csoda, hogy akkor rendkívüli módon tisztelték 
és nagyon népszerű volt. Utóda, Romhányi György az Entz által elkezdett oktatómunkának 
méltó folytatója volt. A submikroszkópos topooptikai kutatásai révén vált nemzetközileg is 
ismertté. 
 
5.2.2.2.6. A FERTŐZŐ BETEGSÉGEK OKTATÁSA ÉS A FERTŐZŐ 
BETEGEK ELLÁTÁSA PÉCSETT 
 
A fertőző betegségek oktatása, a betegek elhelyezése és kezelése megismeréséhez röviden át 
kell tekintenünk Pécs város kórházának történetét. A jelenleg ismert írásos adatok szerint 
Pécsett 1182 és 1532 között egyházi ispotály működött először Szent Benedek (Bertalan?), 
majd Szent Erzsébet néven. (Egy adat szerint az ispotály egyik – Gergely (pécsi) nevű - 
vezetője a Pécsi Egyetemen tanult. Az is lehetséges, hogy már korábban is létezhetett 
ispotály, de erre nézve írásos adatok eddig még nem kerültek elő.) 1543-tól 1686. októberéig 
tartott a török megszállás. 1714-ben Nesselrode püspök a városi betegek és aggok számára 
egy 50 személyes épület létrehozását támogatta (Pestis Kórház?, két 25 ágyas kórteremmel) a 
ma már a Pécsi Tudományegyetemmel összevont, korábbi Közkórház/Megyei Kórház 
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területén. 1780-ban, amikor Pécs szabad királyi város lett, ez az intézmény a város 
tulajdonába került és emeletesre bővítették. Az emeleten kórtermeket alakítottak ki. 1845-ben 
azt írták, hogy „A mostani pécsi polgári kórház eleinte csak elöregedett szegény pécsi lakók 
számára alapíttatott, jelenleg azonban kór és szülőház is, befogadván egyszersmind a városi 
tébolyodottakat.” Általában 50 aggot és 75 beteget láttak el évente. Közülük 15-20 halt meg. 
A leggyakoribb betegségek a bujasenyv, sorvadás, köszvény, fekélyek, vízkór, különféle 
lázak és az aggaszály voltak. 1847-ben a kórház bővítése mellett döntöttek, de a 
szabadságharc miatt erre csak 1857-ben került sor. Hogy a szorító helyzeten könnyítsenek, 
ideiglenes megoldásképpen, egy földszintes, vályog épület építettek fel gyorsan, amelyben a 
továbbiakban az aggokat a betegektől elkülönítve helyezték el. Közben 1855-ben Pécsre 
telepítettek Szent Vince apácákat Grácból, akik ezután közel 100 évig önfeláldozóan ápolták a 
betegeket és oktatták, gondozták az árvákat is. Ugyanis 1858-ban Rudolfineum néven 
árvaházat hoztak létre a kórház mellett. 1868-ban végre elhárult minden akadály a kórház 
bővítése elől (második emelet, 100 ágy, vízellátás). 1878-ban Erreth Lajos irányításával és 
anyagi támogatásával újabb modernizálás indult el, melynek eredményeképpen 1885-ben a 
kor színvonalának megfelelő intézmény jött létre (villanyvilágítás, központi fűtés, 
betegszállító lift, központi konyha, gép- és kazánház, mosoda és szárító, gőzfertőtlenítő, stb.). 
1891-ben elkészült az új szegényház és ettől kezdve a régi vályog épület egyik részéből 
kórtermek lettek a fertőző betegek, a másik részéből megfigyelőt alakítottak ki az 
elmebetegségre gyanús személyek részére. 1894-ben megkezdték egy új kórházi főépület, 
valamint az elkülönítést és a megfigyelést biztosító épület építését, melyek 1895. októberében 
kerültek átadásra. (A vályog épületet lebontották). Az emeletes épületbe kerültek a fertőző 
betegek, a földszintes megfigyelőbe az elmebetegek. Elkészült a hullakamra (boncoló, 
ravatalozó) és a városi fertőtlenítő. Kémiai és szövettani laboratóriumot is kialakítottak. A 
kórházban külön férfi és külön női belgyógyászat, sebészet, bujakóros részleg, szemészet, 
bőrgyógyászat, továbbá szülészet, műtők és szülőszoba működött. A megyei Bábaképző 
Intézet is ott foglalt helyet, és az oktatás is ott folyt addig, amíg az önálló külön épület erre a 
célra el nem készült. 1896-ban a Pécsi Városi Közkórház, a fővárosi és a pozsonyi után, az 
ország harmadik legnagyobb forgalmú (több mint 3500 beteggel, állandóan növekvő beteg-
számmal) gyógyító intézménye volt 264 ággyal (1902-ben már 325 ágya volt, ami szükség 
esetén 450-re volt bővíthető). (Pécsett emellett működött egy Irgalmas Kórház, egy Katonai 
Kórház és egy Bányakórház is.) Kaufer Móric az I. világháború alatt ápolónői tanfolyamot 
és a Vöröskereszt Egylet sebesülteket és menekülteket fogadó szolgálatát is megszervezte. 
Ekkor már a tüdőbetegeket külön kezelték. 1920-ban Pécs város vezetése és lakossága 
kinyilvánította, hogy a Budapestre menekült pozsonyi Erzsébet Tudományegyetemet 
befogadják. A Budapesten keresztül Pécsre költözött egyetemen az oktatás 1923. októberében 
indult el. Az egyetem részére a város vezetői odaadták a városi Közkórházat a Belgyógyászati 
Klinika, valamint a Szemészeti Klinika számára, telket és az Egyetem utcai iskolát 
internátusoknak, a Főreáliskolát az Egyetem Központi Hivatalának, továbbá a Jogi és a 
Bölcsészeti Karnak, a Juliánum Egyesület Intézetét a Gyermekklinikának, a Csapatkórházat a 
Bőr- és Nemi Klinikának, a Kereskedelmi Iskolát a Sebészeti Klinikának, a Bábaképző 
Intézetet a Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikának, a Városi Tornacsarnokot az Anatómiai és 
a Kórbonctani Intézetek számára, a Szegényházat a Közegészségtani Intézetnek, a Kór- és 
Gyógytani Intézetnek, valamint a Gyógyszertani és Gyógyszerismereti Intézetnek, a 
Rudolfineumot az Egyetem Gazdasági Hivatalának, Zichy Gyula püspök pedig a Klimó 
Könyvtárat és a Jogi Lyceumot ajánlotta fel. 
A fertőző betegek elkülönítésére az 1800-as években nyílt először lehetőség ideiglenes 
jelleggel. 1895-től és még ma is ezek a betegek a mai, az ún. „C” pavilonba, a korábbi 
emeletes elkülönítő épületébe kerülnek. Kezdetben a tuberkulózisban szenvedők mellett a 
szemészeti fertőző betegek is itt kaptak helyet. Az alagsorban nyert elhelyezést a 
Bakteriológiai és hematológiai laboratórium, melynek külön engedély alapján lehetőséget 
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adtak a kötelező vizsgálatok elvégzésére is. A vérmintát a Közegészségtani Intézetbe küldték 
Wassermann vizsgálatra. A földszinti elmebeteg elkülönítő épületbe, miután elkészült az 
Állami Elmegyógyintézet, a gyermekfertőző betegek kerültek elhelyezésre. Az emelet-
ráépítés után ide kerültek a trachomás betegek is. A fertőző bőrbetegek és a nemibetegek 
elkülönítése a Bőrgyógyászati Klinikán történt. 
A fertőző betegségek oktatása 1924-ben a belgyógyászat, a gyermekgyógyászat, a bőr és 
nemikórtan és a közegészségtan keretében kezdődött el. Kezdetben a belorvostan keretében 
Ángyán János, és a tbc-vel kapcsolatos témákat Balaskó Róbert, valamint Szüle Dénes adta 
le. Később, az 1950-es években Barna Kornél, valamint Háber József játszott lényeges 
szerepet a felnőttkori fertőző betegségek oktatásában. 
1956. októberében érkezett el az a pillanat, amikor a több mint 30 éve tetszhalott Közkórház 
újra életre kelt Baranya Megyei Tanács V.B. Kórház néven a volt Honvédkórház épületeiben. 
Az öröm azonban rövid életű volt, mert 1962. júniusában a Honvédelmi Minisztérium 
visszavett majdnem mindent. A Megyei Kórház számára nehéz évek következtek, de túlélte. 
Amikor az egyetem új épületei a volt Szigeti úti Katonai Akadémia területén lassan 
elkészültek és a klinikák, valamint az elméleti intézetek fokozatosan odaköltöztek, a Kórház 
visszakapta az 1920-as években kölcsönadott tulajdonát. Az első működő részlege, a korábbi 
I. sz. Belgyógyászati Klinikához tartozó fertőző osztály, most már a Megyei Kórház Fertőző 
Osztályaként 1966. szeptemberében kezdett betegeket fogadni Barna Kornél vezetésével a 
felújított „C” pavilonban. Barna után Brasch György, majd Ternák Gábor lett a vezető. 
Végül 1970-ben a Kórház birtokba vehette minden épületét és ettől kezdve már ismét 
színvonalas munkát tudtak végezni. 1971-től a tbc-s betegeket a Tüdőgyógyintézetben 
kezelték, de az időközben megszűnt intézményből, a Koch pozitív betegek ismét a Fertőző 
Osztályra kerültek vissza. 1995 után „C” pavilon földszintjére belgyógyászati osztály került 
és ma csak az emelet és az alagsori ambulancia a fertőző betegeké. 
1976-ban a Városi Kórházat összevonták a Megyei Kórházzal, melynek ágyszáma így 466 
lett. 1977. január 1-től további integráció következett be. A kórház része lett a 
Tüdőgyógyintézet, a Bőr- és Nemibeteggondozó Intézet, a Mentálhigiénés Intézet, a 
Sportorvosi Intézet és a Sellyei Szülőotthon is. Pécsett az összevonások tovább folytatódtak, 
amikor a Magyar Honvédség Honvédkórházát vonták össze az egyetemmel. 2004-ben az 
egyetemen Klinikai Infektológiai Tanszéki csoport alakult Ternák Gábor vezetésével. 2006-
tól a Tanszéki csoport nevét Infektológiai, Katasztrófa-orvostani és Oxyológiai Intézet, 
Klinikai Infektiológiai és Migráció-egészségügyi Tanszékre változtatták, és továbbra is 
Ternák maradt a vezető, aki emellett a Megyei Kórház Fertőző Osztályát is tovább igazgatta. 
A Megyei Kórház és az egyetem egyesítést követően a Megyei Kórház Fertőző Osztályát 
2010. január 1-től az I. sz. Belgyógyászati Klinikába olvasztották „infektológiai 
munkacsoport” elnevezéssel, melynek vezetője Nemes Zsuzsanna lett. A korábban említett 
hosszú nevű Intézet továbbra is funkcionál, de a tevékenységi köröket még harmonizálni kell. 
2004-ben a PTE ÁOK Klinikai Infektológia és Migráció-Egészségügyi Tanszék Ternák 
Gábor főszerkesztőségével a Johan Béla OEK, a Magyar Infekciókontroll Egyesület és az 
Országos Szakfelügyeleti, Módszertani Intézet támogatásával “Infektió & Infekciókontroll” 
című továbbképző lapot indított el. E lapban lényeges mikrobiológiával kapcsolatos ismeretek 
is olvashatók. 
 
1904-ben megalapították a Rókus dombon álló új Állami Gyermekmenhelyt. Később ebben az 
épületben működött a Városi Gyermekkórház, majd a Baranya Megyei Gyermekkórház, 
melynek a neve a rendszerváltozás után Baranya Megyei Kerpel-Fróniusz Ödön 
Gyermekkórház lett. 2004-ben a Baranya Megyei Kórház–Rendelőintézetéhez csatolták. 
Ekkortól a Baranya Megyei Kórház Gyermekegészségügyi Központ elnevezést kapta és 2007. 
április elsejéig működött így, mert akkor a Gyermekgyógyászati Klinikához integrálták. 
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A gyermek fertőző betegek ellátása kezdetben a Belklinikai elkülönítőben, majd a 
Gyermekgyógyászati Klinikán és a megalakított Városi Gyermekkórházban történt. A 
Gyermek Kórház épületében, az egyetembe 2007-ben történt beolvasztása után is, megmaradt 
a fertőző gyermekbetegek kezelése. 
 
5.2.2.2.7. A POTE / PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM ÁOK KÓRHÁZ-
HIGIENES SZOLGÁLATA 
 
Hazánkban először az 1967. évi EüM utasítás foglalkozott a kórházhigiénés tevékenységgel. 
1970-ben látott napvilágot az a rendelkezés, mely független higiénikus főorvosok és 
közegészségügyi-járványügyi (kö-já) ellenőrök alkalmazását írta elő. A POTE-en a Szolgálat 
Kishonti Tibor (1968-1976) vezetésével 1968-ban kezdett működni, majd 1969-től Sipos 
Sándor személyben kö-já is munkába állt. Az ellenőrzés és a megelőzés mellett képzést és 
továbbképzést is végeztek, valamint a Központi Sterilező működését is irányították. 
Kezdetben heroikus munka folyt az alapvető higiénes szemlélet kialakítása és az az alapján 
végzett egészségügyi munka feltételeinek a biztosítása érdekében (kézfertőtlenítéshez 
lavórok, fecskendők fazékban való kifőzése helyett, kukták, majd asztali autoklávok 
beszerzése, gázsterilizálás és egyszer használatos eszközök bevezetése, stb.). Az 1980-ban 
megjelent iatrogén fertőzésekről szóló jogszabály modern formában újraszabályozta a tenni 
valókat. Kishonti után Ruzsa Csaba (1976-1982), Málovics Ilona (1982-2002) és Rauth 
Erika (2002-) lett a vezető. 1994-től, az országban először, a munkát már nemzetközi 
infekciókontroll program keretében, a minőségbiztosítás szempontjait figyelembe véve 
végzik. 
A Szolgálat tagjai az oktatásban is részt vesznek. Az orvosképzésben a mikrobiológia és a 
járványtan elméleti és gyakorlati oktatásnak keretében szerepelnek az infekciókontroll, 
valamint a sterilizálás-fertőtlenítés gyakorlati tennivalói. Ezeket a témákat a kórházhigiénikus 
főorvos vagy/és diplomás munkatársa oktatja  2-2 gyakorlati órában. 
Az egészségtudományi karon a diplomas ápoló - gyógytornász - mentőtiszt – dietetikus – 
védőnő – szülésznő - népegészségügyi ellenőr - orvosi laboratóriumi diagnosztika szakos  
hallgatók az első két évben valamennyien tanulnak  mikrobiológiai – közegészségtani - 
járványtani ismereteket egy félévben heti 2 órában -  2 vagy 3 kreditpont értékkel.  Ezt 
követően a diplomás ápolók, az orvosi laboratóriumi diagnosztika szakos tanulók és a 
közegészségügyi-járványügyi ellenőrök a „Nosocomiális fertőzések és megelőzésük,  
infekciókontroll c. témakört a harmadik év első  félévében 14 órán keresztül kötelezően 
hallgatják, melynek kredit értéke két pont. 
A klinikákon alkalmazott  dolgozók részére a belépéskor követelmény egy továbbképzésen 
való részvétel, amelynek keretében az intézményekben érvényes egészségügyi és higiénés 
rendszabályokról kapnak a kórházhigiénikus főorvostól tájékoztatást. Ezen kívül az 
egészségügyi szakdolgozók részére, valamennyi klinikán, a kórházi fertőzések megelőzése 
céljából, az aktuális új ismeretekről rendszeres továbbképzést kezdeményez az 
intézményvezető és/vagy a kórházhigiénikus főorvos. 
 
5.2.2.2.8. SZAKEMBERKÉPZÉS A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM 
EGÉSZSÉGÜGYI FŐISKOLAI KARÁN 
 
1989-ben megalapították a Pécsi Egészségügyi Főiskolát, amelynek kihelyezett tagozatai is 
indultak. 1995-től a Egészségügyi Főiskola a POTE második, Egészségügyi Főiskolai 
Karaként működik, és a kihelyezett tagozatokon is folyik az oktatás fejlesztése. Ennek 
eredményeképpen egészségbiztosítási szak indult Pécsett és Zalaegerszegen, 
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orvosdiagnosztikai és laboratóriumi analitikusi szak Kaposvárott és a diplomás ápolók iránti 
igény kielégítése céljából kihelyezett képzés indult Baján és Székesfehérváron is. 
Majd 2000-től az Egészségügyi Főiskolai Karon is bővült az oktatási paletta, mert jelenleg 
már képeznek egészségfejlesztő mentálhigiénikusokat, szülésznőket, diagnosztikai 
képalkotókat, egészségtanárokat, egyetemi szintű ápolókat és védőnőket, továbbá akkreditált 
iskolai rendszerű felsőfokú szakképzés keretében képi diagnosztikai és intervenciós 
asszisztenseket, orvosdiagnosztikai laboratóriumi technológusokat, valamint csecsemő és 
kisgyermek nevelő, gondozó személyeket. 2005-ben Egészségtudományi Doktori Iskola 
indult Pécsett és ennek eredményeképpen 2006-ban a Főiskolai Kar Egészségtudományi 
Karrá alakult át. A Karon folyó oktatás szakától (pl.: ápoló, védőnő, szülésznő, dietetikus, 
orvosdiagnosztikai laboratóriumi analitikus, stb.) függően a hallgatóknak mikrobiológiát 
és/vagy (pl.: gyógytornász) közegészségtant, és járványtant oktatnak és oktatási anyagok is 
készültek. Pécsett a Kar saját oktatójaként Simon Helena és Kovács Árpád nevét kell 
megemlíteni. A POTE/PTE Mikrobiológiai és Immunológiai Intézet oktatói közül (Vörös 1 
Sándor, Kocsis Béla, Bátai Istvánné Kerényi Mónika), valamint a PTE ÁOK higiénikus 
főorvosa (Málovics Ilona) és a kaposvári-, a zalaegerszegi- és a szombathelyi Képzési 
Központokban (Kajcsos Teréz, Kvarda Attila, Molnár 2 László, Toldi Mária) végzik e 
tárgyak oktatását. 
 
A Pécsett folyó oktatással kapcsolatban Simon Helena „Élelmiszer-mikrobiológia és 
élelmiszer-higiéne” címen írt könyvet. Kovács Árpád az „Élelmiszerek mikrobiológiája és 
mikroökológiája” c. munkáját, Vörös 1 Sándor pedig az „Orvosi Mikrobiológia” c. 
tankönyvét adta ki. 
 

5.2.3. DEBRECENI MAGYAR KIRÁLYI TUDO-
MÁNYEGYETEM / DEBRECENI (TISZA ISTVÁN) 
TUDOMÁNYEGYETEM / DEBRECENI ORVOSTUDO-
MÁNYI EGYETEM / DEBRECENI EGYETEM ORVOS- ÉS 
EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI CENTRUM 
 
5.2.3.1. ÉLETTANI ÉS ÁLTALÁNOS KÓRTANI INTÉZET / 
ÁLTALÁNOS KÓRTANI INTÉZET / KÓRÉLETTANI INTÉZET 
 
A Debreceni Magyar Királyi Tudományegyetemen 1918-ban indult el az orvosképzés. 
Először az Élettani és Általános Kórtani Intézetben oktatták a bakteriológiát, amely kettős 
intézet Vészi Gyula (1918-1918) élettani professzor halála miatt jött létre, és amelyet Verzár 
Frigyes vezetett (1918-1930), aki eredetileg csak a kórtan professzora lett volna. Őt követte 
Belák Sándor (1930-1932), akinek az utódja Went István (1932-1963) volt. A Went István 
szerkesztette Általános Kórtan könyvnek jelentős részét képezte a mikrobiológia. A 
mikrobiológia oktatásában Lissák Kálmán is részt vette és gyakorlatos jegyzetet is írt. 1947-
ben a kettős tanszékből kivált az Általános Kórtani Intézet és a mikrobiológia tárgynak a 
nevesítése is megtörtént. Az önálló tanszék vezetésére Jeney Endre (1947-1948) kapott 
megbízást és a mikrobiológiát is először ő, majd Kesztyűs Loránd oktatta 1949-1951-ben. 
Közben az Intézet neve 1949-ben Kórélettani Intézetre változott és vezetője Kesztyűs (1949-
1979) lett. 1951-től ismét Jeney vette át a mikrobiológia oktatását, mint intézetvezető 
helyettes és ennek a feladatának egészen 1958-ig tett eleget. 
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5.2.3.2. MIKROBIOLÓGIAI INTÉZET / ORVOSI MIKROBIO-
LÓGIAI INTÉZET 
 
1958-ban megalakult a Mikrobiológiai Intézet, melynek vezetőjének Váczi Lajost (1958-
1987) nevezték ki, aki megalakította a virológiai részleget. Az orvostanhallgatók egy évig 
tanulnak mikrobiológiát a harmadik évben. Ennek elősegítésére Váczi professzor 
szerkesztésében tankönyv készült, amely három kiadásban jelent meg. Az Intézet oktatói 
gyakorlati jegyzetet is írtak, melyet többször korszerűsítettek. Időközben az intézet oktatása 
jelentős mértékben kibővült és folyamatosan bővül. Jelenleg a graduális képzésben 
mikrobiológiát oktatnak: orvostan-, gyógyszerész- és fogorvostan-hallgatóknak magyar és 
angol nyelven, népegészségügyi felügyelő- és ellenőrhallgatóknak, molekuláris 
biológushallgatóknak, korábban az öt éves képzés keretében, most pedig a BSc és MSc 
képzés keretében, analitikus hallgatóknak, gyógytornászoknak, táplálkozástudományi MSc 
hallgatóknak. 
Az intézet részt vesz a posztgraduális képzésben is. Orvosi mikrobiológus szakorvos jelöltek, 
ill. klinikai mikrobiológus (nem orvosdiplomások) jelöltek oktatásában, valamint a 
szakképzettek továbbképzésében. Beindulása (1995) óta részt vesz a mikrobiológia és 
gyógyszertan program keretében, 2000-től pedig a gyógyszerészeti tudományok doktori 
iskola részeként a PhD képzésben. A programot és az iskolát 2010-ig Gergely Lajos vezette. 
Eddig 14 mikrobiológiai tárgyú PhD értekezés és egy habilitációs minősítés született az 
intézetben. 
Váczit a tanszék élen Gergely Lajos (1987-2006), majd Kónya József (2006-) követte. Az 
egyetemen folyó molekuláris biológiai képzés mikrobiológiai szakági irányításában döntő 
szerepet játszott D. Tóth Ferenc. 2004-ben bekövetkezett halála után ennek a képzésnek a 
vezetője is Gergely Lajos lett. 1993-ban jelentősebb bővítésre nyílt lehetőség, melynek 
keretében a Bakteriológiai Diagnosztikai Részleg egyetlen helyiségből egy új épületbe 
költözött, ahol korszerű körülmények között folytathatta egyre bővülő tevékenységét. 
Vezetője Rozgonyi Ferenc, majd Szabó Béla, 2000-től pedig Szabó Judit volt. Ebben az 
évben a tanszék neve Orvosi Mikrobiológiai Intézet lett. A Bakteriológiai Diagnosztikai 
Részleg elköltözésével az eredeti intézetben levő laborok átalakításával, valamint a korszerű 
kutatáshoz szükséges felszerelések beszerzésével megújuló Virológiai Laboratóriumok 
mellett létrejött a Molekuláris Virológiai Laboratórium-együttes is. 2000-ben a Mikológiai 
Laboratórium is új helyet kapott. E laboratóriumban a mikológiai kutatások mellett a 
diagnosztikával kapcsolatos módszerek fejlesztése, adaptálása is folyik. Vezetője Majoros 
László. Ezek a laboratóriumok 2005-től az egyetem Mikrobiológiai Diagnosztikai Központ 
nevű egységeként működnek. 2007-ben a Mycobacterium Laboratórium (Koch 
Laboratórium) átvételével bővült a Központ diagnosztikai profilja. 2008-ban Gergely Lajos 
lett az igazgatója. 2010-ben a Központ ismét az Orvosi Mikrobiológiai Intézet része lett. 
Betegellátáshoz kapcsolódó virológiai, bakteriológiai, mikológiai és mycobacteriológiai 
diagnosztikai munka színvonalát folyamatosan fejlesztik, hogy minél gyorsabban és 
pontosabban határozhassák meg a kórokozókat. 
 
5.2.3.3. KÖZEGÉSZSÉGTANI INTÉZET/KÖZEGÉSZSÉGTANI 
ÉS JÁRVÁNYTANI INTÉZET / MEGELŐZŐ ORVOSTANI 
INTÉZET 
 
A Közegészségtani Intézet 1921-től létezett és az első igazgatója, mint helyettes Belák 
Sándor (1921-1933) volt. Őt követte Neuber Ede (1933-1934, aki közben 1921 és 1938 
között a Bőr- és Nemibeteg Klinika igazgatója volt) ugyancsak, mint helyettes. Utána 
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következett Jeney Endre (1934-1969), Mórik József (1969-1973), Bíró Zsigmond (1973-
1974) mint megbízott igazgató, Kertai Pál (1974-1993) és végül Ádány Rózsa (1993-). Az 
intézet neve 1969-től Közegészségtani és Járványtani Intézet, 1999-től Megelőző Orvostani 
Intézet lett. 2005-ben három nem önálló tanszék létesült az Intézeten belül. 2007-ben 
megalakult a Népegészségügyi Medicina. 
Az intézetben története során mikrobiológiával kapcsolatos ismeretek oktatása és ilyen 
témával összefüggő kutatások is folytak. 
 

5.2.3.4. GYÓGYSZERTANI INTÉZET 
 
Szükséges még beszélni a Gyógyszertani Intézetről is. 1924-ben, mint Közegészségtani és 
Gyógyszertani Intézet kezdte el a működését. 1948-tól lett önálló Gyógyszertani Intézet. 
2001-től Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet a neve. Az Intézet vezetői Belák Sándor, 
Bókay Zoltán, Jeney Endre, Vályi-Nagy Tibor, Szabó Gábor, Szegi József, Hernádi 
Ferenc, Kovács Péter és Szilvássy Zoltán. Jeney Endre (1934-1948) majd Vályi-Nagy 
Tibort (1948-1969) a mikrobiális betegségek kezelésére használható 
chemotherapeutikumokat, antibiotikumokat és dezinficienseket kutatták és iskolát hoztak 
létre. Ez a tény az oktató munkájukban is visszatükröződött. 
 

 
 

A Streptomyces fajok molekuláris biológiai kutatásában résztvevők. 
 
A Gyógyszertani Intézet keretében 1958-ban az orvosi biológia oktatására Szabó Gábor 
vezetésével egy munkacsoport alakult, amely 1962-től vált önállóvá, Biológiai Intézet néven. 
A csoport tagjai a Vályi-Nagy Tibor által elkezdett Streptomyces kutatásokat folytatták. Az 
1980-as években, a Biológiai Intézetben gomba genetikai kutatások is kezdődtek. Szabó 
utóda Sipiczki Mátyás (1993-2000) volt. 1998-ban az intézet neve Humángenetikai Intézetre 
változott és később Humángenetikai Tanszék lett. A vezetői Schlammadinger József (2000-
2005) és Biró Sándor (2005-). 
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5.2.3.5. BŐRGYÓGYÁSZATI KLINIKA 
 
Bőrgyógyászati Klinikán az oktatás és a gyógyítás 1921-től folyt. A klinika vezetői voltak: 
Neuber Ede (1921-1938), Preininger Rávnay Tamás (1938-1940), Orsós János Imre 
(1940-1944), Skutta Árpád (1945-1949), Szodoray Lajos (1949-1974), Nagy Endre (1974-
1992), Hunyadi János (1992-2007) és Remenyik Éva (2007-). A klinikán jelentős 
mikrobiológiával kapcsolatos kutatások folytak és a tárgy jellegéből fakadóan az oktatásnál is 
szerepelnek ilyen jellegű témák. Jelenős a Mikológiai Laboratórium munkája. 
 

5.2.3.6. PATHOLÓGIAI/KÓRBONCTANI INTÉZET 
 
Az intézet 1918-tól működik és vesz részt az oktatásban. Vezetői voltak: Orsós Ferenc 
(1918-1936), Jankovich László (1936), Borsos-Nachtnébel Ödön (1936-1944), Sántha 
Kálmán és Korill Frenc (1945), Ökrös Sándor (1945-1947), Kellner Béla (1947-1953), 
Nagy András (1953-1954), Endes Pongrác (1954-1978), Gomba Szabolcs (1978-1998), 
Nemes Zoltán (1998-2007). Jelenleg Méhes Gábor (2007-) áll az Intézet élén. 
 

5.2.3.7. A FERTŐZŐ BETEGSÉGEK OKTATÁSA ÉS A 
FERTŐZŐ BETEGEK ELLÁTÁSA DEBRECENBEN 
 
Debrecenben az első „kórházat” Boncz László 1529-ben építette menedékház formájában. 
Ebben az időben a betegeket chirurgusok, a szülőnőket pedig bábák látták el. 1715-ből 
származik az első physicusra vonatkozó feljegyzés. 1739-ben a Hatvan utca kapunál fekvő 
egyik házban elkülönítőt létesítettek az akkori pestis-járvány következtében kialakult súlyos 
helyzeten való könnyítés céljából. Az 1831-es cholera-járvány idején is házakat vettek 
igénybe a betegek fektetésére. Közülük egy a „Várad utcai dohányabdáló” a járvány után is 
megmaradt, és ez lett Debrecen első állandó jellegű polgári Kórháza 12 ággyal. Később, egy a 
Piac utcában lévő házba került a kórház 40 ággyal. 1893-ban nyílt meg az új kórház, melyet 
Újfalussy József vezetett. Ebben az intézményben öt orvos dolgozott. A meglévő kórház 
bővítését Kenézy Gyula kezdeményezte az 1900-as évek elején. 1921 és 1928 között a 
kórházat az egyetemnek engedték át, mert a klinikák még nem készültek el, majd 1930-ban az 
állam birtokába került. 1932-ben az Egyetem fennhatósága alá helyezték. A II. világháború 
után a Honvéd-kórházat is hozzá csatolták. Az 1970-es években kezdődött el a Hajdú-Bihar 
Megyei Önkormányzat tulajdonában álló kórház fejlesztése, amely folyamat a napjainkban is 
tart. 1988 óta a kórház Kenézy Gyula nevét viseli és jelenleg a Debreceni Egyetem Orvos- és 
Egészségtudományi Centrum és a Református Hittudományi Egyetem Oktatókórháza. 

A kórházban Münnich Dénes vezetésével a 70-es években felnőtt fertőző betegek ellátását 
biztosító osztály működött. Münnichet Dalmi Lajos követte a vezetői székben, majd 
Várkonyi István vette át a stafétabotot. Az osztály az infektológiai gyakorlatok tartásával 
vesz részt a medikusok oktatásában. Jelenleg az osztály ad helyet a Klinikai Farmakológiai 
Részlegnek is és ennek megfelelően most a neve Infektológiai és Klinikai Farmakológiai 
Osztály. Emellett a Csecsemő- és a Gyermekosztályon külön részlegekben kezelik az 
enterális- és a légúti betegségben szenvedő csecsemőket, és van egy külön részleg az 1 éven 
felüli fertőző beteg gyermekek ellátására is. 
 
A fertőző betegségek oktatása az 1921-től működő I. számú Belgyógyászati-, a 
Bőrgyógyászati- és a Gyermekgyógyászati Klinikán kezdődött el. A fertőző betegek ellátására 
az egyetemen az 1920-as években négy pavilont hoztak létre. 1998-ban a Gyermekklinika 
keretei között, nem önálló egységként Infektológiai és Gyermekimmunológiai Tanszék jött 
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létre. A tanszéket Maródi László (1998-) vezeti. A tanszék magja már 1996 óta oktat 
infektológiát önálló tárgyként az V. éves orvostanhallgatóknak. Gyermek és felnőtt 
infektológiát oktatnak elméleti és gyakorlati formában az Orvostudományi Kar hallgatóin 
kívül a fogász- és a gyógyszerészhallgatóknak is. Mind a graduális, mind a posztgraduális 
szakképzésben részt vesznek. 

A tuberkulózisban szenvedő betegek kezelésére 1914-ben létre hozták az Auguszta 
Szanatóriumot. 1945-től a Szanatórium TBC-Gyógyintézet, 1955-től TBC-Klinika, 1966-tól 
Tüdőgyógyászati Klinika és 1986-tól, mint Szív és Tüdőgyógyászati Klinika működött. 
Jelenleg Kardiológiai Intézetként látja el a feladatait. 
 

5.2.3.8. SZAKEMBERKÉPZÉS A DEBRECENI  EGYETEM 
NYÍREGYHÁZI EGÉSZSÉGÜGYI FŐISKOLAI KARÁN 
 
1988-ban Egészségügyi Főiskola kezdett oktatni Nyíregyházán, melyből napjainkra kialakult 
a Debreceni Egyetem Egészségügyi Főiskolai Kara. 
 

5.2.4. KOLOZSVÁRI MAGYAR KIRÁLYI (FERENC 
JÓZSEF) TUDOMÁNYEGYETEM ORVOSI KAR 
KOLOZSVÁROTT, SZEGEDEN ÉS KOLOZSVÁRON 
 
Mária Terézia királynő 1773-ban, Kolozsmonostoron „Egyetemet” alapított, amelynek 1775-
től az „Orvosi Karát” is megszervezték. Itt chirurgusokat képeztek 1872-ig, melynek 
történetével már a korábbi Sebészképzés című fejezetben foglalkoztunk. 
Az orvosképzés 1872-ben, nagyon szegényes körülmények között és feltételek mellett indult 
el a Ferenc József által Kolozsvárott megalapított Tudományegyetem Orvosi Karán. A 
Tudományegyetem nevében, az alapító iránt érzett hála jeléül, 1881 óta szerepelt Ferenc 
József neve. 
 

5.2.4.1. KOLOZSVÁRI MAGYAR KIRÁLYI (FERENC JÓZSEF) 
TUDOMÁNYEGYETEM ORVOSI KAR 
 

 

A Kolozsvári Egyetem kurrikuluma  
1888/89-es tanévben. 
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5.2.4.1.1. ÁLTALÁNOS KÓR- ÉS GYÓGYTAN, GYÓGYSZERTAN 
TANSZÉK 
 
Általános Kór- és Gyógytan, Gyógyszertan Tanszéket, melynek keretében oktattak 
bakteriológiát, Ajtai Kovács Sándor (1872-1873), Hőgyes Endre (1875-1883) és Bókay 
Árpád (1883-1890) vezette. Ekkor a tanszék kettévált Kór- és Gyógytani Intézetre és 
Gyógyszertani Intézetre. A Kór és Gyógytani Intézet professzora Lőte József (1890-1920) 
lett. Az egyetem 1895-1896. évi kurrikulumából megállapítható, hogy Lőte adta elő a fertőző 
betegségek kísérletes kórtanát, a beteg-orvoslás általános elveit és a bakteriológiai 
módszertant. Ő honosította meg a szélesztés szó használatát a hazai gyakorlatban. 
Mikrobiológiai laboratóriummal rendelkeztek. Éveken keresztül végeztek vízbakteriológiai és 
fertőző betegségekkel kapcsolatos vizsgálatokat. 
 

5.2.4.1.2. GYÓGYSZERTANI INTÉZET 
 
Az önálló Gyógyszertani Intézetet élére Tóth Lajost (1890) nevezték ki, de ő azonnal a 
budapesti minisztériumba került úgy, hogy ezt az intézetet is Lőte (1890-1913) vezette 
helyettesként. Őt Jakabházy Zsigmond (1913-1919) és Issekutz Hugó (1919-1920) követte. 
Az Intézetben elméleti és gyakorlati oktatás és kutatás folyt. 1883-ban kezdte Hintz György 
(1883-1890) a gyógyszerészeti műtant és a vénykészítést oktatni a kis intézeti 
gyógyszertárban, mely magját képezte az 1901-ben létrehozott Egyetemi Gyógyszertárnak. 
Hintz után Issekutz Hugó (1893-1920?) folytatta az oktatást. 
 

5.2.4.1.3. ÁLLAMORVOSTANI TANSZÉK/KÖZEGÉSZSÉGTANI 
TANSZÉK 
 
Az Államorvostani Tanszék első tanára Fodor József (1872-1873) volt. Fodor természettani 
és vegyvizsgálati eszközöket szerzett be. Őt követte: Ajtai Kovács Sándor (1874-1882). 
Ekkor a Közegészségtani Tanszék önálló lett Rózsahegyi Aladár (1883-1899), majd Rigler 
Gusztáv (1899-1920) vezetésével. Riglert, betegeskedése miatt, Purjesz 2 Zsigmond, 
Kenyeres Balázs és Hoór Károly is helyettesítette. A közegészségtan oktatás elméleti és 
gyakorlati részből állt. Az első félévben a közegészségtan történetét és település-, személyi, 
valamint ipar-higiénét oktattak. A második félévben elsősorban a hazai szempontból fontos 
fertőző betegségekről és az ellenük való védekezésről, a fertőtlenítésről és karantén 
intézményről hallhattak a hallgatók. Ezek mellett állategészségügyi kérdések is oktatásra 
kerültek 1880-tól. Mivel a kolozsvári tiszti főorvos és a tiszti orvos is az Intézet tagja volt, a 
gyakorlati élettel nagyon szoros kapcsolatban álltak. Ez azzal járt, hogy a gyakorlatokon 
azokat a vizsgálatokat végezték, melyek a mindennapi problémákból adódtak (élelmiszerek, 
élvezeti cikkek, váladékok, széklet bakteriológiai és egyéb vizsgálata). A Tanszéken 
kialakított mikrobiológiai laboratórium alkalmas volt veszélyes baktériumok vizsgálatára is. 
Rózsahegyi és Rigler mikrobiológiával kapcsolatos irodalmi munkássága is figyelemre 
méltó. 
 

5.2.4.1.4. KÓRBONCTANI INTÉZET 
 
A Kórbonctani Intézet már az Orvos-sebészeti Tanintézetben is működött. Első vezetője 
Genersich Antal (1872-1895) volt. Őt követte Buday Kálmán (1896-1912) először, mint 
helyettes, majd mind kinevezett intézetvezető. Elméleti és gyakorlati oktatást végeztek. A 
bakteriológiai vizsgálatok végzéséhez szükséges feltételekkel rendelkeztek. A baktérium 
tenyészetek bemutatására állandóan fenntartott vagy rögzített kultúrákat használtak. Minden 
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fontosabb esetet bakteriológiai szempontból is megvizsgáltak és a vizsgálatokban a hallgatók 
is részt vettek. Buday utóda Veszprémy Dezső (1914-1920) lett. 
 

5.2.4.1.5. BELGYÓGYÁSZATI KLINIKA 
 
1872-ben a felnőtt- és a gyermekfertőző betegségekkel kapcsolatos ismereteket a 
Belgyógyászati Kórodán/Klinikán, majd 1874-től a Bőr- és Bujakórtani Tanszéken is oktatták. 
A Belklinikát kezdetben a Karolina Kórház 3 szobája (23 ágy) jelentette. Később új klinikát 
építettek és kialakították a Fertőző Betegek Barakkját is. A fertőző betegek attól kezdve oda 
kerültek. A trachomások a Szemészeti Klinikán, a bőr és a nemibetegek pedig a Bőr- és 
Bujakórtani Klinikán kerültek elkülönítésre. A klinikának volt bakteriológiai laboratóriuma és 
maláriával kapcsolatos parazitológiai vizsgálatokat is végeztek. Az első igazgató Máchik 
Béla (1872-1880) volt. Őt követte Purjesz 2 Zsigmond (1880-1911) és Jancsó I Miklós 
(1911-1920). 
 

5.2.4.1.6. BŐR- ÉS BUJAKÓRTANI TANSZÉK 
 
A Karolina Kórházban már 1872 előtt is működött Bőr- és Bujakórtani Osztály. A Bőr- és 
Bujakórtani Tanszéket 1874-ben ott alakították ki. Vezetője Gréber Ede (1874-1891) lett, aki 
hazánkban az első kinevezett bőrgyógyász professzor volt. A modern klinika 1890-ben nyílt 
meg. A fertőző betegek és a prostituáltak elkülönítését megoldották. A klinikán működött 
bakteriológiai laboratórium. Gréber utódja Marschalkó Tamás (1897-1915?), majd ??? volt. 
 

5.2.4.1.7. ÁLLATJÁRVÁNYTANI ÉS ÁLLATORVOSI RENDÉSZETI 
INTÉZET 
 
Az Állatjárványtani és Állatorvosi Rendészeti Intézetet, mely egy szobából állt, az indulástól 
kezdve Mina János (1872-1880) vezette. Betegsége miatt 1879 februárjától már nem 
oktatott. Az 1880-ban bekövetkezett halála után az intézet megszűnt, és a továbbiakban a 
tananyagot a Közegészségtani Intézet keretei között adták elő. 
Az állatokon végzett demonstrációkat és a kórboncolást továbbra is a kolozsmonostori 
Magyar Királyi Gazdasági Tanintézetben berendezett Állati Kórodában végezték. 
 

5.2.4.2. KOLOZSVÁRI MAGYAR KIRÁLYI (FERENC JÓZSEF) 
TUDOMÁNYEGYETEM ORVOSI KAR SZEGEDEN 
 
5.2.4.2.1. ÁLTALÁNOS KÓR- ÉS GYÓGYTANI INTÉZET 
 
A Szegedre menekült egyetemen az Általános Kór- és Gyógytani Intézetben Lőte József 
(1921-1927), Jeney Endre (1927-1934), Tomcsik József (1934-1936) és Purjesz Béla 
(1936) volt a vezető. Lőte József, aki Pasteur Intézetében és Koch Intézetében is járt 
anthraxszal, gümőkórral, veszettséggel és a védőoltásokkal foglalkozott. Őt Jeney Endre 
követte, aki ugyancsak járt a Pasteur és a Koch Intézetben és a Harvard Egyetemen is. Ő a 
chemotherapeutikumok hatását vizsgálta. Utóda Tomcsik József ugyancsak világlátott 
szakember volt (Boston, Peking) és szerepet játszott a hazai diphtheria és BCG oltások 
megalapozásában. 
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5.2.4.2.2. KÖZEGÉSZSÉGTANI INTÉZET 
 
A Közegészségtani Intézet élén Rigler Gusztáv (1921-1927), Veress Elemér (1927-1928), 
Darányi Gyula (1928-1931), Veress Elemér (1931-1932), Tomcsik József (1932-1936) és 
Purjesz Béla (1936) állt. Az 1934-ben bevezetett megszorítások miatt a két tanszéket 1936-
ban összevonták, és mint Közegészségtani és Kórtani Intézet működött tovább Lőrincz 
Ferenc (1936-1940) vezetésével. Lőrincz első sorban a parazitológiát művelte. 
 

5.2.4.2.3. GYÓGYSZERTANI INTÉZET 
 
A Gyógyszertani Intézet élén Issekutz Béla (1921-1937) és Jancsó II Miklós (1937-1940) 
állt. 
 

5.2.4.2.4. KÓRBONCTANI INTÉZET 
 
A Kórbonctani Intézet vezetői voltak Veszprémy Dezső (1921-1924), Balogh Ernő (1925-
1927), Jankovich László (1927-1928, mint megbízott), Baló József (1928-1940). 
 

5.2.4.2.5. BŐR- ÉS NEMIBETEG KLINIKA/BŐR- ÉS NEMIKÓRTANI 
KLINIKA 
 
A Bőr- és Nemibeteg Klinikát Veress Ferenc (1921-1922), Heiner Lajos (1922-1923, mint 
megbízott), Poór Ferenc (1923-1936), Rejtő Kálmán (1936-1936, mint megbízott), Melczer 
Miklós (1936-1940) vezette. 
 

5.2.4.2.6. BELGYÓGYÁSZATI KLINIKA 
 
A fertőző betegségek oktatása a belgyógyászat keretében történt. A klinika vezetői voltak: 
Jancsó I Miklós (1921-1930), Purjesz Béla (1930-1931, mint megbízott), Rusznyák István 
(1931-1940). 
 

5.2.4.3. KOLOZSVÁRI MAGYAR KIRÁLYI (FERENC JÓZSEF) 
TUDOMÁNYEGYETEM ORVOSI KAR KOLOZSVÁRON 
 
1940-ben a Magyar Királyi (Ferenc József) Tudományegyetem Szegedről visszatelepült 
Kolozsvárra. Az Általános Kórtani és Bakteriológiai Intézet és a vele kapcsolatos Pasteur-
kórház vezetője Vásárhelyi János (1940-1944) volt. A Közegészségtani Intézetet és a 
Közegészségtani Intézet Vizsgálóállomását Lőrincz Ferenc (1940-1943), majd Faragó 
Ferenc (1943-1944) vezette. A Gyógyszertani Intézetben Méhes Gyula (1940-1944) lett 
professzor. A Bőrgyógyászati Klinikán Berde Károly (1940-1944?) volt a vezető. A 
Belgyógyászati Klinika ?? igazgatásával működött. Volt annak egy külön Fertőző Osztálya 
Varga Lajos (1940-1944?) irányítása alatt, és létezett a Pasteur-intézet is, melynek vezetőjét 
nem ismerjük. A Kórbonctani Intézet vezetője Haranghy László (1940-1944) lett. Ő később 
Marosvásárhelyen folytatta munkáját egészen 1952-ig. 
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5.2.4.4. KOLOZSVÁRI TUDOMÁNYEGYETEM / BOLYAI 
TUDOMÁNYEGYETEM KOLOZSVÁRON ÉS MAROSVÁSÁR-
HELYEN 
 
1944-ben az egyetem neve Kolozsvári Tudományegyetemre változott, és az oktatók 
kitartásának eredményeképpen nem szűnt meg, hanem a román kormány hivatalosan is 
engedélyezte a működését, igaz, hely hiány miatt az Orvosi és a Gyógyszerészeti Karoknak 
Marosvásárhelyre kellett költözniük. Közben 1945-ben az intézmény neve Bolyai 
Tudományegyetem lett. 
 

5.2.4.4.1. BAKTERIOLÓGIAI INTÉZET / TANSZÉK 
 
1946. február 9-én nyílt meg hivatalosan a Bólyai Tudományegyetem Orvosi és 
Gyógyszerészeti Intézete Marosvásárhelyen. Az oktatás azonban folyamatos volt 1945-től. 
Önálló mikrobiológiát először a Bakteriológiai Intézetben oktattak 1949-ig. Ekkor az Intézet 
neve Mikrobiológiai, Vírustani és Parazitológiai Tanszék lett, majd Mikrobiológiai Tanszékre 
módosult. A vezetők Haranghy László (1945-1947), Putnoky Gyula (1947-1953), Benedek 
József (1953-1954), Boér László (1954-1960), László János (1960-1991) és Péter Mihály 
(1991-?) voltak. 
A parazitológia 1952-ig a mikrobiológia része volt. Akkor a laboratórium a Biológiai Tanszék 
része lett. 1957-ben alakult meg az önálló Parazitológiai Tanszék. Vezető volt Haranghy 
László (1945-1947), majd Putnoky Gyula (1947-1957), miközben részlegvezetőként 
tevékenykedett Székely Károly (1952-1957), majd az önálló tanszékvezető Fazakas Béla 
(1957-?) lett. 
 

5.2.4.4.2. KÖZEGÉSZSÉGTANI TANSZÉK / JÁRVÁNYTANI 
TANSZÉK 
 
A Közegészségtani Tanszék oktató munkáját már 1945-ben Kolozsváron megkezdte. 1948-
ban Közegészségtani Karrá alakult számos tanszéki csoportot magában foglalva. A tanszéket 
és majd a kart Haranghy László (1945-1946), Putnoky Gyula (1946-1948), Horváth 
Miklós (1948-1968), Steinmetz József (1968-1971), Bedő Károly (1971-1991) és Ramona 
Ureche (1991-?) irányította, ill. irányítja. 
Önálló Járványtani Tanszékeket 1948-tól hoztak létre Romániában. A marosvásárhelyi 
tanszék irányítója Putnoky Gyula (1948-1949), Boér László (1949-1972), Kiss Ervin 
(1972-1989) és Monica Sabáu (1989-?). 
 

5.2.4.4.3. FERTŐZŐ BETEGSÉGEK KLINIKÁJA 
 
A Fertőző Betegségek Klinikája 1948-ban vált ki a Belgyógyászati Klinikából és lett önálló. 
1953-ban kivált és elköltözött a Tüdőgyógyászati Klinika is. 1959-ben megalakult az 
országban az első Klinikai Parazitológiai Osztály. A Fertőző Betegségek Klinikáját vezették 
Kelemen László (1948-1973), Kasza László (1973-1983), Palencsár Antal (1983-1986) és 
Rodica Pascu (1986-?). 1973-ban megalakult a II. sz. Fertőző Betegségek Klinikája, melynek 
élén Kerestély János (1973-1990), Székely Pál (1990-1993) és Ioan Oprea (1993-?) állt, ill. 
áll. A Klinikai Parazitológiai Osztályt Fazakas Béla vezeti (1959-?). A Fertőző Betegségek 
Klinikájának 1954 óta önálló laboratóriuma van, melyben bakteriológiai részleg is működik. 
A bakteriológiai részleg vezetője Konrád Gyula (1954-19?), Elena Oprea (?-?) és Csáki 
József (?-?). 
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5.2.4.4.4. GYÓGYSZERTANI TANSZÉK 
 
A Gyógyszertani Tanszéken is már 1945-ben folytatták az oktatást. Tanszékvezetőként 
működött: Stern Vilmos (1945-1947), Láng István (1947-1948), Kelemen László (1948-
1949), Obál Ferenc (1949-1953), Feszt György (1953-?). 
 

5.2.4.4.5. KÓRBONCTANI TANSZÉK 
 
A Kórbonctani Tanszéket kezdetben Haranghy László (1946-1952) vezette. Ő utána 
Gyergyay Ferenc (1953-1977) irányította a munkát, majd Jung János (1978-?) került a 
vezetői székbe. 
 

5.2.4.4.6. A MAROSVÁSÁRHELYI EGYETEMEN HASZNÁLT 
MIKROBIOLÓGIAI TANKÖNYVEK JEGYZÉKE 
 
A felsorolás a Függelékben olvasható. 
 

5.2.5. MAGYAR KIRÁLYI (HORTHY MIKLÓS) TUDO-
MÁNYEGYETEM ORVOSI KAR / SZEGEDI TUDOMÁNY-
EGYETEM ORVOSI KAR / SZEGEDI (SZENTGYÖRGYI 
ALBERT) ORVOSTUDOMÁNYI EGYETEM / SZEGEDI 
TUDOMÁNYEGYETEM SZENTGYÖRGYI ALBERT 
ORVOS- ÉS GYÓGYSZERÉSZTUDOMÁNYI CENTRUM 
 
5.2.5.1. ÁLTALÁNOS KORTANI ÉS BAKTERIOLÓGIAI 
INTÉZET / MIKROBIOLÓGIAI / ORVOSI MIKROBIOLÓGIAI 
/ ORVOSI MIKROBIOLÓGIAI ÉS IMMUNOLÓGIAI INTÉZET 
/ MIKROBIOLÓGIAI ÉS IMMUNOLÓGIAI INTÉZET 
 

 
 

Ivánovics professzor ünneplése. 
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Miután a Magyar Királyi (Ferenc József) Tudományegyetem visszatelepült Kolozsvárra 
1940. októberében Szegeden létrehozták a Magyar Királyi (Horthy Miklós) 
Tudományegyetemet. Ennek Orvosi Karán 1940/41-ben Általános Kórtani és Bakteriológiai 
Intézet működött Ivánovics György irányításával. 
Majd a név módosult Kórtani és Bakteriológiai Intézetre 1951-ig. 1952-től Mikrobiológiai 
Intézetnek hívták 2000-ig. A soknevű Intézet élén továbbra is Ivánovics György (1940-1974) 
állt. Őt Béládi Ilona (1974-1994), Pusztai Rozália (1994-1995) és Gönczöl Éva (1995-
2001) követte. 2000-ben egy újabb névváltozást követően az intézet Orvosi Mikrobiológiai 
Intézet, majd 2003-ban Orvosi Mikrobiológiai és Immunológiai Intézet lett, melynek a 
vezetője Mándi Yvette 2001 óta. 
 
Ivánovics dolgozott a Harvardon és a Glasgow-i Egyetemen is. Jelentősek a Bacillus 
anthracissal, a szövettenyésztés hazai meghonosításával, a virológiai kutatásokkal és a 
chemotherapiás szerekkel végzett munkája. A virológiai munkát később Béládi Ilona 
folytatta és 1974-től immunológiával is gazdagodott az oktatott tananyag. 
 

 
 

Béládi professzornő és munkatársai. 
 
1974-ben a gyógyszerészhallgatók oktatása is elindult. Az 1976/77 tanévig évente 120-130 
orvostanhallgatót és 25-30 fogorvostan hallgatót oktattak. 1985-től az idegen nyelvű oktatást 
is elkezdték. Az utóbbi években a hatékony oktatást segítendő komoly fejlesztések történtek. 
 
A Mikrobiológiai Intézet munkatársai voltak többek között: Alföldi Lajos, Bakay Márta, 
Berencsi Klára, Béládi Ilona, Csiszár Károly, Deák Judit, Dénes Géza, Endrész Valéria, 
Földes József, Kiss István, Koch Sándor, Kocka István, Kovács Tibor, Marjai Erzsébet, 
Merétey Katalin, Mécs Imre, Miczák András, Molnár József, Mucsi Ilona, Nagy Endre, 
Nagy Erzsébet, Pintér Miklós, Prágai Béla, Raskó István, Rosztoczy István, Szöllősy 
Ervin, Taródi Béla, Tichy Lajos, Tóth Miklós, Tóth Sándor, akik az oktatásban különböző 
módon vettek részt. A magyar nyelvű gyakorlati képzésében mindenki oktatott. Előadást a 
tapasztaltabb oktatók tartottak az Orvosi, a Fogorvosi és a Gyógyszerésztudományi Karon. 
 
Az intézet tagjai éveken keresztül oktattak mikrobiológiát a JATE hallgatóinak is. Béládi 
oktató munkáját dicséri az Oktatásügy Kiváló Dolgozója kitüntetés és az a tény, hogy 1974 és 
1994 között a munkatársai az interferon témakörben kilenc kandidátusi és két akadémiai 
doktori értekezést védtek meg. 
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Mándi Yvette és munkatársai 2011-ben.
 
A trópusi betegségek diszciplina oktatása 1987-től folyamatosan történik az angol nyelvű 
képzés keretein belül. A klinikai mikrobiológiai esetismertetések (később fertőzéses eredetű 
kórképek diagnosztikája) tárgyat magyar orvostanhallgatók számára 1995-től, az angol 
nyelvű képzésben résztvevők számára 2004-től oktatják. 
 
Külön kell foglalkoznunk a Szegedi Intézetnek a genetika oktatásában játszott szerepével. Ez 
a munka is Ivánovics tevékenységével kezdődött. Később jelentős szerepet játszott Alföldi 
Lajos. Ő az 50-es évek második felében a baktériumgenetikáról tartott előadást az MMT 
kongresszusán, ami akkor merészség volt. Az OTKI 1963. január 14-26. között Genetikai 
Tanfolyamot szervezett, melyet Szegeden a Mikrobiológiai Intézetben tartottak. Valószínű, ez 
volt az első genetikai továbbképző rendezvény hazánkban. 
 

 
 

Az 1963-ban Szegeden tartott genetikai tanfolyam résztvevői.
 
Az 1960-as években kérte fel Szőkefalvi Nagy Béla, a JATE TTK akkori dékánja, Alföldit, 
hogy a tanszéki állása mellett oktassa a genetika főkollégiumot az akkori biológia szakos 
hallgatóknak, és kezdje meg egy önálló Genetikai Tanszék szervezését. 1969-ben az MTA 
Genetikai Intézet igazgatóhelyettesének nevezték ki, majd 1970-ben az MTA SZBK 
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Genetikai Intézet igazgatójaként fejezte be mind a SZOTÉ-n, mind pedig a JATÉ-n a 
mikrobiológia és a genetika oktatását. 
 

5.2.5.2. KÖZPONTI KLINIKAI MIKROBIOLÓGIAI LABO-
RATÓRIUM 

Az 1970-es években már 
felmerült egy önálló központi 
laboratórium megalapításának 
igénye. A törekvések, az 
országban elsőként, 1976-ban 
sikerrel jártak, mert létrehoz-
ták a Központi Klinikai 
Mikrobiológiai Laboratóri-
umot (KKML) Földes József 
(1976-1993) és a Központi 
Klinikai Kémiai Laboratóri-
umot Tanos Béla vezetésével. 
Földes 1978 és 1983 között 
WHO alkalmazásban állt.  
 
A KKML 1979-ben került az 
új helyére és a klinikai 

mikrobiológia teljes vertikumának megfelelően végeznek bakteriológiai, virológiai, 
szerológiai és parazitológiai vizsgálatokat. Később STD, anaerob és mikológiai 
munkahelyekkel bővült a Laboratórium. 2010-ben több mint százezer vizsgálatot végeztek. 
Vezetői: Szöllősy Ervin (1978-1983, mint helyettes), Nagy Erzsébet (1993-2009) és jelenleg 
Deák Judit (2009-). 
 

A KKML munkatársai 1977-
1988 között a mikrobiológiát 
oktatták a SZOTE Főiskolai 
Kar hallgatóinak. A Trópusi 
betegségek diszciplinát fo-
lyamatosan tanítják 1987-től 
az angol nyelvű képzés 
keretein belül. A Klinikai 
mikrobiológiai esetismerte-
tések (később Fertőzéses 
eredetű kórképek diagnosz-
tikája) tárgyat a magyar 
orvostanhallgatók számára 
1995-től, az angol nyelvű 
képzésben részt vevők 
számára 2004-től adják elő. 
Ezek mellett részt vesznek a 
doktori, a PhD, valamint a 
szakképzésben.  

Az Intézetben 1998 és 2007 között tizenhárman szereztek PhD fokozatot. 
 

  

A KKML munkatársai az 1980-as évek elején.

A KKML munkatársai 2010-ben.
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5.2.5.3. KÖZEGÉSZSÉGTANI INTÉZET 
 
A Közegészségtani Intézet 1940-ben lett önálló tanszék. Első vezetője Kanyó Béla (1940-
1964) volt. Őt követte Berencsi II György (1966-1984), Dési Illés (1984-1996) és 
Nagymajtényi László (1996-). 
 

5.2.5.4. GYÓGYSZERTANI INTÉZET 
 
1940-ben a Gyógyszertani Intézet vezetője továbbra is Jancsó II Miklós (1940-1966) maradt, 
majd őt követte Szekeres László (1967-1991), Papp Gyula (1991-2001) és Varró András 
(2001-). Jelenleg az intézetben az orvostanhallgatók számára a kemoterápiás szereket, azok 
baktériumokra kifejtett hatását, vírus- és gombaellenes készítményeket, féregűzőket, 
Mycobacteriumra és protozoonokra ható készítményeket oktatnak, a gyakorlatokon pedig 
receptúra megbeszélést tartanak. Az oktatásban Leprán István és Pataricza János vesznek 
részt. A fertőtlenítő szerekről, megegyezés alapján, az Orvosi Mikrobiológiai és 
Immunológiai Intézetben hallanak a hallgatók. 
 

5.2.5.5 KÓRBONCTANI ÉS KÓRSZÖVETTANI INTÉZET / 
PATHOLÓGIAI INTÉZET 
 
A Kórbonctani és Kórszövettani, majd 1989-től Pathológiai Intézet vezetői Baló József 
(1940-1945), Degrell István (1945-1946), Korpássy Béla (1946-1947, mint megbízott és 
1947-1961), Bara Dénes (1961-1962, mint megbízott), Ormos Jenő (1962-1963, mint 
megbízott, 1963-1992 és 1992-1993, mint megbízott), Tószegi Anna (1993-1994, mint 
megbízott), Mikó Tivadar (1993-?), ??. 
 

5.2.5.6. BŐRGYÓGYÁSZATI KLINIKA 
 
Az új Egyetem Bőrgyógyászati Klinikája Rávnay Tamás (1940-1963) vezetésével kezdett el 
működni. Őt követte Sipos Károly (1963-1965, mint megbízott), Simon Miklós (1965-
1986), Dobozy Attila (1986-?), ??. 
 

5.2.5.7. BELGYÓGYÁSZATI KLINIKÁK 
 
5.2.5.7.1. I. SZ. BELGYÓGYÁSZATI KLINIKA 
 
A Belgyógyászati, majd I. sz. Belgyógyászati Klinika vezetője Rusznyák István (1940-
1945), Purjesz Béla (1945-1947), Hetényi I Géza (1947-1959), Julesz Miklós (1959-1972), 
Varró Vince (1973-1991), Lonovics János (1991-?) ??? 
 
5.2.5.7.2. BELGYÓGYÁSZATI DIAGNOSZTIKAI KLINIKA 
 
Belgyógyászati Diagnosztikai Klinika 1931 és 1950 között működött Purjesz Béla 
irányításával. 1950-ben ebből lett a II. sz. Belgyógyászati Klinika. Ennek professzora volt 
Czonoczer Gábor (1950-1957), Szigeti István (1957-1958, mint megbízott), Julesz Miklós 
(1958-1959 és 1959-1961, mint megbízott), Földi Mihály (1961-1969), Tényi Mária (1969-
1970), Varró Vince (1970-1972), Cserháti István (1973-1986), Varró Mária (1986-1987, 
mint megbízott), Csanády Miklós (1987-?), ??. 
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5.2.5.8. A FERTŐZŐ BETEGEK ELLÁTÁSA ÉS A FERTŐZŐ 
BETEGSÉGEK OKTATÁSA 
 
Szegeden az 1879. évi nagy árvizet követő hastífusz járvány tette szükségessé az első Fertőző 
Kórház létrehozását. Újszegeden két barakkot alakítottak ki erre a célra, amely 1910-ben egy 
20 ágyas megfigyelővel bővült. 1915-ben építették fel a polgári Járvány Kórházat, amelyben 
a zsúfoltság miatt tűrhetetlen állapotok alakultak ki. Ezt oldotta meg az 1937-ben megnyitott 
60 ágyas Pulcz utcai Fertőző Kórház. 1948-ig önállóan, majd a Városi Kórházhoz csatoltan 
működött. A vezetői teendőket a gyermekkórház főorvosai látták el. Először 1937-1952-ig 
Török Gábor, majd 1952-1954-ig Nárai Sándor. 1954-ben neveztek ki először önálló 
osztályvezető főorvost Gyüre Dezső személyében, aki 1972-ig volt vezető. Az 1956-57-ben 
kitört gyermekbénulási járvány miatt új részleget kellett nyitni, mert a kórházban csak 64 
ágyat lehetett elhelyezni. A Városi Kórházban nyitottak egy 46 ágyas osztályt és ettől kezdve 
már 110 ágyon látták el a betegeket. 1964-ben a Városi Kórház Fertőző Osztályát 
megszüntették. 1972-1986-ig az osztályt Dudás Béla vezette. 1972-ben átalakításokkal 
korszerű laboratóriumot, röntgent és sterilezőt, majd 1975-ben 4 ágyas intenzív osztályt 
alakítottak ki. 1976-ban új szárnnyal bővült a kórház, itt 18 egyágyas csecsemő-bokszot 
létesítettek. 1981-ben az ágyak számát 70-re csökkentették. 1982-ben az intenzív osztály 
helyén hepatitis B pozitív, művese kezelésre szoruló betegek ellátását végző dialízis központ 
létesült. 1986-2009-ig Menyhárt Éva volt az osztály vezetője. A Szeged város egészségügyi 
intézeteinek átszervezése keretén belül 2005-ben a csecsemő- és a gyermekosztály átkerült a 
Gyermekgyógyászati Klinika B részlegébe 18 ággyal. A Pulcz utcai kórházat 2007-ben 
kiürítették, a felnőtt osztály 15 ággyal átköltözött a városi kórház Kálvária sugárúti épületébe. 
2008-ban az egyetemmel való fúziót követően az osztály az I. sz. Belgyógyászati Klinika 
irányítása alá került Wittmann Tibor vezetésével. Az osztályvezetői feladatot 2009-től 
Hajdú Edit látja el. 
A mikrobiológiai vizsgálatokat az egyetemmel való egyesülés előtt a városi kórházban 
működő mikrobiológiai laboratórium és a KÖJÁL/ÁNTSZ szegedi mikrobiológiai 
laboratóriuma végezte. Az egyetemmel történt fúzió óta a vizsgálatokat az SZTE Központi 
Klinikai Mikrobiológiai Laboratóriumban végzik. A ritka betegségek mikrobiológiai 
diagnosztikai vizsgálatait az OKI/OE laboratóriumaiban végezték és jelenleg is ott végzik. 
 
A fertőző betegségeket a Szegedi Egyetemen - a II. világháború előtti időtől - 1965-ig 
Berkesy László oktatott. Őt Gyüre Dezső (1965-1972) követte, majd Dudás Béla (1972-
1992) lett a tárgy előadója. Később Ferdinándy Kond (1992-2008) vette át a stafétabotot, de 
közben 2003-ban és 2004-ben Megyeri Pál oktatott. Akkor a halála miatt ismét Ferdinándy 
lett az előadó és ő vizsgáztatta a hallgatókat is. 2008 óta Hajdú Edit oktatja az infektológiát. 
 
A trópusi országokból Szegeden tanuló orvostanhallgatók számára kötelező 
speciálkollégiumként a fertőző betegségek oktatásával párhuzamosan a trópusi betegségek 
oktatása is folyt. Ezt a feladatot 1957-ig Tiboldy Tibor, utána 1985-ig Dudás Béla, majd 
Bálint Gábor látta el 2009-ig. Mivel megfelelő tankönyv nem állt rendelkezésre, a hallgatók 
előadás jegyzetből és a belgyógyászati tankönyvből tanultak, hozzáolvasva a mikrobiológia 
és a járványtan könyveket. 1982-től a Ferdinándy Kond által írt egyetemi jegyzet segítette a 
tanulást. 
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5.2.5.9. SZAKEMBERKÉPZÉS A SZEGEDI TUDOMÁNY-
EGYETEM EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI ÉS SZOCIÁLIS KÉPZÉSI 
KARÁN 
 
Az Egészségtudományi és Szociális Képzési Karnak az „előtörténete” talán 1915 után 
kezdődött. Akkor hozták létre Szegeden a védőnőképző iskolát, majd 1938-ban Ápoló- és 
Védőnőképző Intézetet létesítettek. A II. világháború végén az Intézet nem működött, de az 
oktatást 1947. szeptemberében újra megindult. Alap- és középfokú egészségügyi 
szakemberek képzése különböző intézményekben és különböző néven évtizedek óta folyik. 
Jelenleg a Szegedi Egyetemhez tartozó Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar elődje a 
korábbi Egészségügyi Főiskola volt. 
 

5.3. MIKROBIOLÓGIA ISMERETEK OKTATÁSA A 
FOGORVOSKÉPZÉSÉBEN 
 

5.3.1. FOGÁSZMESTERKÉPZÉS/FOGORVOSKÉPZÉS 
 
A Nagyszombati Egyetemen fogászmesteri oklevelet 1770-től szerezhetett az a személy, aki 
legalább kétévi kitűnően végzett sebészi tanfolyamot tudott igazolni és még külön vizsgálatot 
is tett. A fogászatot, mint külön tantárgyat először Nedelkó Döme (1844-1880) tanította 
Pesten. A későbbi egyetemi fogászati intézet magját 1881-ben állították fel „Nyilvános 
foggyógyintézet” néven. Ez volt Európa legelső ilyen intézete. Ebben folyt az elméleti és a 
gyakorlati oktatás is. 1889-ben alapították meg az Egyetemi Fogászati Intézetet. Ennek első 
vezetőjévé Árkövy Józsefet nevezték ki 1890-ben. Az intézet 10 helységből állt. A 
tanteremben górcsövészeti készítmények és górcsövészeti kellékek is voltak. A 
laboratóriumban pedig gőzsterilizátort, száraz sterilizátort, egyéb bakteriológiai kellékeket 
(két asztalon) és bakteriológiai készítményeket (két asztalon) helyeztek el. 1770 és 1896 
között 67 személy szerzett fogászmesteri oklevelet az egyetemen. 1909-ben felépült Európa 
egyik legjobban felszerelt Stomatológiai Klinikája, mely minden szempontból az oktatás és a 
szakorvosképzés céljait szolgálta. A Klinika igazgatója Szabó József lett. 
 
A fogászképzés során oktatott tananyag tartalmát és az oktatás formáját többször is 
változtatták. 1890-től, pl.: a korábbi tárgyak mellett már részletes fogászati kór- és gyógytant 
is oktattak. Később a szájbetegségek (Morelli Gusztáv adta elő) és egyéb más tárgyak is 
oktatásra kerültek. A kór- és gyógytan keretében mikrobiológiával kapcsolatos ismereteket is 
hallhattak a hallgatók. Balogh Károly 1944-ben lett a Stomatológiai Klinika igazgatója. 
1951-ben az Orvostudományi Kar önállóvá válását követő reform a fogorvostanhallgatók 
számára is előírta a mikrobiológia hallgatását egy féléven át. 1952-ben Balogh szervezte meg 
a Budapesti Orvostudományi Egyetemen a Fogorvostudományi Kart, melyet 1964-ig vezetett 
is. Foglalkozott a fogbetegségek kór- és gyógytanával, a fogeredetű gyulladásokkal, sok 
egyéb más téma mellett. Számtalan tankönyvet is írt. Később Sugár László oktatta a 
szájbetegségeket. Közben a Kar és az oktatás további fejlesztése is folyt, melynek 
eredményeképpen új egységek is létrejöttek. 
Jelenleg 5 éves a képzési idő. Az első 2 évben a hallgatók elsősorban általános alaptárgyakat 
tanulnak, melyek tartalma hasonló az általános Orvosi Karon oktatott anyaghoz. Ezeken kívül 
speciális fogorvosi szakirányú ismereteket is hallgatnak. Az alapozó tantárgyak, valamint az 
általános orvosi ismeretek elsajátítása a társkarok (orvosi, természettudományi) intézeteiben 
és klinikáin zajlik. 
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5.3.2. FOGORVOSKÉPZÉS A BUDAPESTI ORVOS-
TUDOMÁNYI EGYETEMEN 
 
Ami a Budapesten folyó fogorvosi mikrobiológia oktatását illeti, 1953-tól kezdve, az őszi 
félévben a III. éves fogorvostanhallgatóknak féléves tárgyként történik. A 
Fogorvostudományi Kar megbízott előadója Fűzi I Miklós volt. Fűzi távozása után Nász 
István adta elő a tárgyat egészen 1997-ig. Ő utána Anderlik Piroska, majd Rozgonyi 
Ferenc vette át az oktatást, míg most Nagy Károly az előadó. 

Az első „Mikrobiológia” c. tankönyvet a 
gyógyszerész- és a fogorvostanhallgatók 
számára 1978-ban Alföldy Zoltán és Nász 
István írta meg. Ezt követte 1982-ben a Nász 
István tollából származó „Mikrobiológia és 
Immunitástan" c. tankönyv, mely a fogorvos- 
és gyógyszerészhallgatók oktatását segítette. 
1988-ban jelent meg Nász István „Klinikai 
mikrobiológia” c. könyve, mely hivatalos 
tankönyv volt a SOTE mindhárom karán. Majd 
Ádám Éva, Pusztai Rozália, Taródi Béla 
2001-ben írta meg első kiadásban a 
„Mikrobiológia” gyógyszerész- és 
fogorvostanhallgatók számára c. művet, mely 

jelenleg Budapesten ugyancsak mind a három kar hallgatói számára az előírt tankönyv. 2007-
ben Rozgonyi Ferenc és Kónya József „Orális mikrobiológia, immunitástan, diagnosztika 
és infekciókontroll” címen egy szakmaspecifikus tan- és továbbképző könyvet adtak ki, 
melynek megírásában mikrobiológus, fogorvos, klinikai laboratóriumi szakorvos és 
gyógyszerész egyaránt részt vett. Könyvükben nemcsak baktériumokkal, vírusokkal, 
protozoonokkal és gombákkal foglalkoznak, hanem az általuk okozott szájüregi fertőzések 
klinikumát, klinikai és mikrobiológiai diagnosztikáját, antimikrobás terápiáját, valamint a 
specifikus és a nem specifikus infekciókontrollt is érintik, továbbá tárgyalják az orális 
ökoszisztéma és az immunvédekezés kérdését is. 
 

5.3.3. FOGORVOSKÉPZÉS KOLOZSVÁRON 
 
A Kolozsvári (Ferenc József) Tudományegyetemen 1924-ben alakították ki a Fogászati 
Klinikát már Szegeden. A neve később többször is változott. Ez a klinika 1940-ig működött. 
Azt nem tudjuk, hogy 1940 után Kolozsvárott mi volt a helyzet. 
 

5.3.4. FOGORVOSKÉPZÉS PÉCSETT 
 
Pécsett Stomatológiai Intézet 1938. március 21-től működött. A fogorvosi ismeretek oktatása 
1948-tól volt kötelező az orvostanhallgatók számára. Az intézetben nemcsak az oktató 
munka, hanem a betegellátás is fejlődött és a kutatás is beindult. A fogorvosok képzése 1972-
ben indult el. 1972 és 1975 között új fogorvosképzési program került bevezetésre. 1975-ben 
már fekvőbeteg részlege is volt a Klinikának, melynek neve 1992-től Fogászati és 
Szájsebészeti Klinika lett. 2005-ben az angol és a német nyelvű képzés is elindult. 2007-ben 
már négy klinikai tanszék működött. A mikrobiológia oktatását a Mikrobiológiai és 
Immunológiai Intézet oktatói végzik 1975 óta. Az első fogorvosi mikrobiológiai jegyzetet 
Ralovich Béla „Mikrobiológiai gyakorlatok” címen készítette 1975-ben, melyben a virológiai 

Az első gyógyszerész- és fogorvostanhallgatók 
számára írt mikrobiológiai tankönyv. 
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vonatkozású gyakorlatokat Pácsa Sándor állította össze. A jegyzetet még 1979-ben és 1980-
ban is kiadták. 
 

5.3.5. FOGORVOSOK KÉPZÉSE DEBRECENBEN 
 
Debrecenben 1976-ban megalakult a fogorvosi szak. A fogorvostan-hallgatók féléves 
mikrobiológiai oktatásához a speciális szempontok figyelembe vételével külön 
mikrobiológiai jegyzetet készített Rédai Imre és Gergely Lajos „Mikrobiológia jegyzet 
fogorvostan-hallgatók számára” címen 1981-ben. 2000-ben a Fogorvosi Kar akkreditálásához 
szükséges Fogorvosi Mikrobiológiai és Pathológiai Nem Önálló Tanszéket létesítették, 
melyet D. Tóth Ferenc vezetett 2004-ig. Őt Dezső Balázs (2007-) követte. 2000 előtt a 
mikrobiológiát, a közegészségtant, a járványtant és a gyógyszertant a fogorvostanhallgatók a 
megfelelő orvosi tanszékeken tanulták. 
 

5.3.6. FOGORVOSOK KÉPZÉSE SZEGEDEN 
 
Bár Szegeden Fogászati és Szájsebészeti Klinika (különböző neveken) 1940 óta létezett, a 
fogorvosok képzése csak 1962-ben indult el az Általános Orvostudományi Karon belül 
létrehozott Fogorvostudományi Szakon. 1963 és 1973 között II. sz. Fog- és Szájbeteg Klinika 
is létezett. A fogorvostanhallgatóknak a mikrobiológiai, a közegészségtani, a járványtani és a 
gyógyszertani ismereteket az Orvostudományi Kar megfelelő tanszékeinek oktatói adják elő. 
1976/77 tanévig évente átlag 25-30 fogorvostanhallgatót oktattak. Az orvosi mikrobiológia 
1974-ben immunológia témával bővült. A Fogorvostudományi Kar 2007. január 1-gyel 
önállóvá vált, a mikrobiológia és az immunológia tárgyat az Orvoskari Intézet átoktatás 
formájában végzi. 
Benjamin Katalin szerkesztésében Berencsi II György, Nagymajtényi László és Vetró 
Gábor írt egy Munkahigiéne tankönyvet nemcsak az orvostan-, hanem a fogorvostan és a 
gyógyszerészhallgatók, ill. a már végzett szakemberek részére is. 
 

5.3.7. SZTOMATOLÓGIAI TANSZÉK 
 
A Tanszéket 1969-ben hozták létre a Központi Stomatológiai Intézet keretei között. (Az 
anyaintézetet 1951-ben szervezték meg. Jogelődje a Budapest Városi Tanács Központi 
Fogászati Rendelő és Továbbképző Intézet volt. Az elmúlt időszakban a feladatai változtak, 
de mindig megmaradt országos vezető intézménynek. A fogorvosok továbbképzését az OTI 
Csengery utcai tanrendelésen már 1948-ban elkezdték. 1955-ben az intézet, a már 1952-ben 
kapott fogorvostovábbképző feladatához, megkapta az országos szakmai módszertani 
irányítás és ellenőrzés, valamint a tudományos kutatás irányítás és szervezés feladatát is. 
1956-tól 1970-ig 2564 általános orvos és fogorvos részesült továbbképzésben.) 
Az OTKI Tanszék felállítása után az általa szervezett tanfolyamokon (szakvizsga előkészítő, 
szakorvosi szinten tartó, stb.) a résztvevők számának emelkedése mellett, eredményes 
együttműködés alakult ki a Debreceni, valamint a Pécsi Egyetem fogorvos szakemberei 
között. 
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5.4. MIKROBIOLÓGIA OKTATÁS A SZAKORVOS- ÉS 
AZ ORVOS TOVÁBBKÉPZÉSBEN, VALAMINT AZ 
EGÉSZSÉGÜGYI SZAKSZEMÉLYZET KÉPZÉSÉBEN 
 

5.4.1. AZ ORVOSTOVÁBBKÉPZÉS KEZDETE 
 
A továbbképzés gondolata nem új, mert Rácz Sámuel az 1778-ban kiadott könyvét a 
korábban végzett chirurgusok továbbképzésére is ajánlotta. Továbbá az 1783 előtt végzettek 
tudását kipótlandó rendelték el az állatjárványtani kurzusokon való utólagos részvételt. A 
szünidei orvosi kurzusok megindításával 1883-ban indult el hazánkban a rendszeres, hivatalos 
orvostovábbképzés.   Markusovszky Lajos vezetésével hozták létre a Végrehajtó Bizottságot 
Fodor József elnökségével és Müller Kálmán titkárságával. Ennek a bizottságnak volt a 
feladata az általános orvostani tanfolyamok szervezése mellett a speciális tanfolyamok 
rendezése is. 1911-ig 15 speciális tanfolyamot szerveztek a következő témákban: anya- és 
csecsemővédelem, iskolaorvosi teendők, gümőkór elleni küzdelem, ipari és egyéb balesetek 
ellátása, malária, trachoma, szociális medicina, közegészségtan, fogorvoslás. 1911-ben 
intézményesült a továbbképzés, mert az irányítás és a szervezés az Orvosi Továbbképző 
Központi Bizottság feladata lett. 1936-tól a szakképzést és a továbbképzést az egyetemek 
vették át. Emellett 1938-ban a közkórházak igazgatói felhívást kaptak, hogy segítsék elő az 
orvosok szak- és továbbképzését az intézményeikben. Ezt a gyakorlatot egyébként egyes 
intézményekben már korábban elkezdték. Ezek voltak a mai oktató kórházak elődei. 1945-től 
újabb változások következtek be. 
 

5.4.1.1. TISZTIORVOS KÉPZÉS, KÖZSÉGI ÉS KÖRORVOSI 
TANFOLYAM, SZAKORVOSKÉPZÉS, HIGIÉNIKUSORVOS 
KÉPZÉS ÉS TOVÁBBKÉPZÉS 
 
A tisztiorvos képzést az 1883. évi I. törvény írta elő és tette kötelezővé a vizsgát. A 
követelmények megfogalmazásában Fodor József szerepet játszott. Először 1894-ben 
vizsgáztak a tisztiorvosnak jelentkezők. A vizsga tárgyai között szerepelt a közegészségtan, 
beleértve a bakteriológiai módszereket is. Az első tanfolyam 1919-ben nyílt meg, annak a 
döntésnek az értelmében, hogy a tisztiorvos jelölteknek a vizsga előtt tanfolyamon kell részt 
venni. A tanfolyam hossza csak 2, majd 3 hónap volt és a gyakorlat csak bemutatásokból állt. 
A tárgyak között a közegészségtan, a bakteriológia és a fertőző betegségek elleni védekezés, 
stb. szerepelt Az új típusú tisztiorvosi tanfolyam 1928-ban indult az OKI-ban. 9 hónapig 
tartott, melyből 4 hónap jól szervezett aktív gyakorlat volt. Az oktatás a bakteriológiára, a 
parazitológiára, a szerológiára, a vizsgálati anyagok vételére és beküldésére, az oltóanyag 
előállításra és ellenőrzésére, a közegészségtanra, a fertőző betegségekre, stb. terjedt ki. 
Mikrobiológiával kapcsolatos tárgyakat Johan Béla, Kaiser Károly, Tomcsik József, 
Horváth Dezső, Gerlóczy Zsigmond, Manninger Rezső, Lénárd Imre, Hammer Dezső, 
Darányi Gyula, Furka Sándor és Imre József oktatott. 
 
A korábban munkába állt tisztiorvosok továbbképzése céljából az Orvosi Továbbképzés 
Központi Bizottsága égisze alatt 1927-től továbbképző tanfolyamokat szerveztek az OKI 
keretei között. 
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1932 év őszén az Orvosi Továbbképzés Központi Bizottságával karöltve az OKI-ban 
megtartották az első hathetes községi és körorvosi tanfolyamot. Ennek céljára létesült 1939-
ben a Nagyvárad téri Fodor József előadóterem. 
 

 
 

Az Országos Közegészségügyi Intézet munkatársai az 1930-as években. 
 
1936–1943 között 18 tanfolyamot szerveztek, melyeken kb. 1200 fő kapott községi orvosi 
képesítést. A háború miatt 1944-ben tanfolyamot már nem tartottak. 1947-ben indították el 
ismét a háború miatt 1944-ben megszakadt községi és körorvos képzést, mely 3 hónapig 
tartott. A résztvevők közegészségtani, járványtani, védőoltásokkal kapcsolatos stb. 
előadásokat hallottak és fertőző betegségekkel kapcsolatos gyakorlatokon vettek részt. A 
sikeres vizsga után az orvosok községi orvosi tevékenység végzésére jogosító képesítést 
nyertek. Oktatók voltak: Kun Lajos, Méhes György, Petrilla Aladár, Erdős László, stb. 
1949-től az egészségügyi igazgatás általános átszervezésével e tanfolyamok megszűntek. 
 
A maláriával fertőzött területek hatósági orvosai részére a malária elleni küzdelemmel 
kapcsolatos tudnivalók elsajátítására 1937-ben Budapesten, majd 1940-ben Ungváron 
malária tanfolyamot szerveztek, majd 1948-ban továbbképző tanfolyamot tartottak 
Kaposvárott, amelyeken mintegy 50 orvos nyert kiképzést. Ezt a tanfolyamot Makara 
György vezette. 
 
1941-ben az OKI-t bízták meg, hogy tartson tüdőgyógyászati tanfolyamot azon orvosok 
számára, akik tüdőgyógyász szakorvosi címet kívántak szerezni. Ennek megfelelően 1942-
ben hat hónapos tuberculosis szakorvosi tanfolyam indult, mert az 1940-ben megjelent 
jogszabály előírta, hogy tüdőbeteg gondozó intézetben csak szakorvos dolgozhat. A 
tanfolyam 3 hónap elméleti és 3 hónap gyakorlati képzésből állt. Az első tanfolyam 24 fővel 
indult. 
 
1945-ben a főváros közigazgatását a Budapesti Nemzeti Bizottság kezdte irányítani. A 
Bizottság kérésére 1947-től a Szakszervezetek és az Országos Közegészségügyi Tanács 
feladata volt az egészségügyi-közegészségügyi munka megindítása és az orvosok, valamint a 
nem orvos egészségügyiek továbbképzése. 1948-ban megalakították a Városegészségügyi 
Ügyosztályt, majd 1950-ben a tanácsrendszer létrehozásával kialakult az egészségügyi 
közigazgatás új struktúrája is. Pl.: a fővárosban a Fővárosi Tanács VB. keretében 
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Egészségügyi Osztályt szerveztek, mely három részlegből állt: közegészségügyi-járványügyi 
csoport, gyógyító megelőző csoport és gazdasági csoport. 
 
1945 és 1951 között az Orvos-Egészségügyi  Dolgozók Szakszervezet hatáskörébe tartozott a 
továbbképzés. A háború utáni első tisztiorvosi tanfolyamot 1947-ben szervezték meg és 6 
hónapos volt. A tanfolyamon résztvevő orvosok közegészségtan és járványtan (bakteriológia, 
virológia, immunológia, védőoltások, parazitológia, fertőzőbetegségek, ivóvíz- és 
élelmiszeregészségtan, húsvizsgálat, nemibeteg-gondozás, laboratóriumi szolgálat, 
bacilusürítők, stb.), valamint egyéb témakörökben hallgattak előadásokat, vettek részt 
gyakorlatokon és vizsgáztak. Az előadók a korábbi gyakorlatnak megfelelően a legjobb 
szakemberek voltak: Alföldy Zoltán, Dreguss Miklós, Újhelyi Károly, Berán István, 
Erdős László, Zoltai Nándor, Kalocsay Kálmán, Petrilla Aladár, Papp Szilárd, Méhes 
György, Kálmán Ernő, Fejes Lajos, stb. 
 

 
 
A tisztiorvosi tanfolyam mellett az OKI 1946-tól munkaegészségügyi továbbképző 
tanfolyamokat is tartott. 1952-ben a megyei epidemiológusok részére is négyhetes 
továbbképző tanfolyamot szerveztek. 
1951-től az EüM irányította a továbbképzést egészen 1956-ig. 1952-ben a tisztiorvosi vizsga 
helyett orvoselőadói vizsgát írtak elő és 1954-ben vizsgáztak utoljára ebben a rendszerben, 
mert akkor az ún. higiénikus orvosképzés indult el. Ez kezdetben egyéves tanfolyamot 
jelentett. Bár 1945 után az OKI jogosítványai megváltoztak, a szakemberei a KÖJÁL-ok 
megalakulása óta is rendszeresen részt vesznek a hálózatban dolgozó munkatársak 
képzésében, továbbképzésében és a különféle tanfolyamok szervezése változatlanul az intézet 
feladatai közé tartozott. 1955-től új szisztéma szerint oktattak, de a vizsgatárgyak között a 
mikrobiológia és parazitológia, a járványtan és a higiéne jelentős fejezetei, más egyéb témák 
mellett, továbbra is szerepeltek. A végzett orvosok higiénikusi képesítést szereztek. 
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Az 1956-ban elindított újrendszerű szakorvosképzésben és továbbképzésben az OKI 
szakemberei továbbra is fontos szerepet játszottak. Az OKI egyes osztályain egyéni 
továbbképzés is történt. Elsősorban a KÖJÁL-ok szakemberei részére, döntően az új 
laboratóriumi módszerek elsajátítása érdekében folyt ez a továbbképzés. 1955-1990 között 
évente 100-200 fő összesen 1400-3000 napot töltött az intézetben ilyen célból. 
 

 
 

Az OKI Bakteriológiai Osztályának munkatársai. 
 
Emellett az intézet egyes osztályai időről időre a szakterületük fejlődését bemutató aktuális 
kérdésekről, elsősorban a közegészségügyi hálózat munkatársai számára szerveztek néhány 
napos továbbképző tanfolyamokat is. 
 
Az 1970-es évektől az OKI, majd 1998-tól az OEK szakemberei az orvosegyetemeken kívül a 
KLTE-en, az Állatorvostudományi Egyetemen, az ELTE Természettudományi Karán, a BME 
Vegyészmérnöki Karán, továbbá az Ybl Miklós, a Kandó Kálmán, a Polláck Mihály Műszaki 
és a Külkereskedelmi Főiskolán magas óraszámban oktattak közegészségügyi 
szakismereteket, melyek magukba foglalták a mikrobiológiával összefüggő információkat is. 
 
Az 1980-as évektől a megindult idegen nyelvű medikusképzésben is jelentős szerepet 
játszanak évi 80-130 óra terjedelemben. 
 
Összességében elmondható, hogy az Intézet munkatársai évente 1500-2100 óra oktatást 
végeznek különböző szinteken. Az OKI/OEK-ben és a volt OKK intézeteiben dolgozó és 
mikrobiológiával (vagy mikrobiológiával is) foglalkozó szakemberek a rutin munkájuk és a 
kutatási tevékenységük mellett, a legkülönbözőbb szintű oktatásban, a graduális és 
posztgraduális képzésben is mindig részt vállaltak, nemcsak a saját intézményükben, hanem 
egyetemeken és főiskolákon, a tisztiorvos, a higiénikusorvos képzésben, a községi, a 
körorvosi, a körzeti és a házi orvosi tanfolyamokon, a különböző nem orvos 
egészségügyi/közegészségügyi (védőnő, fertőtlenítő, egészségőr, laboratóriumi asszisztens, 
közegészségügyi és járványügyi ellenőr),  valamint külföldi szakemberek alap és tovább 
képzésében. Emellett a kezdetektől részt vállaltak a mikrobiológiával, közegészségtannal és 
járványtannal foglalkozó felső-, közép- és alapfokú oktatásnál, továbbá a szak- és 
továbbképzésnél használt szakkönyvek, szakkönyv fejezetek és jegyzetek elkészítésében is. 
Jelenleg ismét képeznek tisztiorvosokat az Országos Tisztifőorvosi Hivatal égisze alatt 1992 
óta. 
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5.4.1.2. ORVOSTOVÁBBKÉPZŐ INTÉZET / ORVOSTOVÁBB-
KÉPZŐ EGYETEM / HAYNAL IMRE EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI 
EGYETEM MŰKÖDÉSE 
 
1956-ban az Egészségügyi Minisztérium a Szabolcs utcai Állami Kórházat kinevezte az 
orvostovábbképzés bázisintézetének, és a neve Orvostovábbképző Intézet (OTKI) lett. Az 
intézet az Orvostudományi Egyetemektől elkülönülve szervezte és részben bonyolította a 
orvos és a gyógyszerész továbbképzést és a szakorvosképzést. Hogy ennek a feladatának 
eleget tudjon tenni, fejlesztésekre volt szükség. 1962-től kezdve alakították ki az OTKI 
tanszékeit és klinikáit. 1973-ban az OTKI lehetőséget kapott arra, hogy két kart alapítson – 
Továbbképző Kar és az Egészségügyi Főiskolai Kar – és azt követően az „egyetemi jellegű” 
felsőoktatási intézményből fokozatosan egyetemmé alakuljon. A tanszékek egy részét 
intézetekké alakították át. 1985-ben az intézmény neve Orvostovábbképző Egyetem (OTKE) 
lett, majd 1993-tól Haynal Imre Orvostovábbképző Egyetemre (HIOTE) módosult. 1998-ban 
újabb változás történt és a továbbiakban, mint Haynal Imre Egészségtudományi Egyetem 
(HIETE) működött. 2000. január 1-től létezik a Semmelweis Egyetem, mely 3 intézmény 
integrációjával (a SOTE, a HIETE és a Magyar Testnevelési Egyetem) jött létre, és hat karral 
működött 2001. december 31-ig. Akkor a Haynal Imre Egészségtudományi Kar befejezte a 
tevékenységét, és az egységei vagy a Semmelweis Egyetem részei lettek, vagy pedig az 
Országos Haematológiai és Immunológiai Intézettel egyesültek, és megalakult az Országos 
Gyógyintézeti Központ, mely 2007-ben megszűnt. 
 

5.4.1.2.1. EGÉSZSÉGÜGYI FŐISKOLAI KAR 
 
A Kar tevékenységével a 5.2.1.10. fejezetben foglalkoztunk. 
 

5.4.1.2.2. ORVOSTOVÁBBKÉPZŐ INTÉZET / ORVOSTOVÁBB-
KÉPZŐ EGYETEM / HAYNAL IMRE ORVOSTOVÁBBKÉPZŐ 
EGYETEM / HAYNAL IMRE EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI EGYETEM 
TOVÁBBKÉPZŐ KAR TANSZÉKEI 
 
1962-ben jelentős lépés volt az orvosi szakképzés és továbbképzés történetében, hogy 
létrejöttek a továbbképző tanszékek és klinikák az OTKI-ban (I.-II. sz. Belgyógyászati, I.-II. 
sz. Sebészeti, II. sz. Gyermekgyógyászati, I. –II. sz. Szülészeti- és Nőgyógyászati, 
Szemészeti, Idegsebészeti, Fül-, orr és gégegyógyászati, Röntgenológiai, Egészségügyi 
Szervezési, Kórbonctani és Kórszövettani, Orvosi Laboratóriumi Vizsgálatok (1972-ben), 
Urológiai, Vérellátó, EKG, valamint Kisérletes Haematológiai). A többi tanszéket külső 
intézetekben alakították ki. Ezek közül csak azokat soroljuk fel, amelyek a mikrobiológiai 
ismeretek oktatásával valamilyen formában kapcsolatban álltak: (Élelmezésegészségtani – 
/OÉTI/, Közegészségtani és Járványtani – /OKI/, Munkaegészségtani – /OMÜI/, 
Tüdőgyógyászati (1963) – /Országos Korányi TBC Intézet/), I. sz. Gyermekgyógyászati 
(1964) /Fővárosi Heim Pál Gyermekkórház/, Stomatológiai (1969) /Központi Stomatológiai 
Intézet/, Gyógyszerészeti (1970) /OGYI/, Honvédelmi Egészségügyi Intézet (1971) /Magyar 
Néphadsereg Központi Kórház/, Trópusi Egészségügyi (1979) /Fővárosi László Kórház/, és 
Sugáregészségügyi Tanszéket (1984) /OSSKI/ keretében hozták létre.) A továbbiakban csak a 
témánk szempontjából leglényegesebbekkel foglalkozunk címszavakban. 
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5.4.1.2.2.1. KÖZEGÉSZSÉGTANI-JÁRVÁNYTANI TANSZÉK / KÖZEGÉSZ-
SÉGTANI TANSZÉK 
 
A hagyományoknak megfelelően az OKI keretében létesítették a Közegészségtani-
Járványtani Tanszéket. A tanszék feladatainak ellátásában az OKI számos munkatársa 
működött közre. A tanszék vezetője volt: Bakács Tibor (1962-1974), Rudnai Ottó (1975-
1985) és Biró György (1986-1995). A oktatással kapcsolatos szervezési munkát, felelősként, 
1975-től Szentgáliné Csórián Erzsébet fogta össze. 
 
1987-ben a Tanszékhez csatolták az Élelmezésegészségtani Tanszéket, és az egyesítés után 
kialakított intézmény neve Közegészségtani Tanszék lett. A közös tanszéket is Biró György 
vezette. 
 
5.4.1.2.2.2. ÉLELMEZÉSEGÉSZSÉGTANI TANSZÉK / ÉLELMEZÉS-
HIGIÉNIAI ÉS TÁPLÁLKOZÁSTUDOMÁNYI TANSZÉK 
 
Az élelmezésegészségügyi szakembereket az OÉTI-ben lévő Élelmezésegészségtani 
Tanszéken, majd megváltozott nevű utódján képezték. A tanszék első vezetője Tarján 
Róbert (1962-1979) volt. Őt követte Cieleszky Vilmos (1980-1985?), majd Biró György 
(1986-1987). Az OÉTI munkatársai, az OKI szakembereihez hasonlóan mindig pótolhatatlan 
szerepet játszottak, nemcsak a szakorvosok képzésében és továbbképzésében, hanem a 
középszintű oktatásban is. 
 
5.4.1.2.2.3. ORVOSI LABORATÓRIUMI VIZSGÁLATOK TANSZÉK / 
KLINIKAI ÉS KISÉRLETES ORVOSI LABORATÓRIUMI INTÉZET 
 
A Szabolcs utcai Zsidó Kórházban 1889-től működött laboratórium. Itt végezték a klinikai 
laboratóriumi vizsgálatokat és a boncolásokat is addig, amíg 1907 után a különálló 
bonchelyiség el nem készült. 1945 után megtörtént a Kórház és annak Laboratóriumának az 
újjászervezése. A kórházat 1947-ben államosították, és 1956-ban OTKI-nak nevezték el, 
melynek laboratóriuma Központi Laboratóriumként végezte munkáját mely az 1972-es 
átszervezést követően az OTKI Orvosi Laboratóriumi Vizsgálatok Tanszéke/majd 1973-tól 
Klinikai és Kisérletes Orvosi Laboratóriumi Intézete (KKOLI) lett. 1993-tól, mint a HIOTE, 
végül 1998-tól mint a HIETE KKOLI nevű intézete működött 2000. január 1-től már a 
Semmelweis Egyetem keretében. 
A Laboratóriumban/Tanszéken/Intézetben a medicina minden területét (klinikai kémia, 
haematológia, mikrobiológia) művelték. Ez az egység fontos szerepet játszott az orvosi 
klinikai laboratóriumi szakorvosi szakképzés területén. A vezetői voltak: Putnoky Gyula 
(1956-1972), Endrőczi Elemér (1972-1995), Ferencz Antal (1995-2005). Miután 2001-ben 
a HIETE megszűnt, a Szabolcs utcai kórház az Országos Haematológiai és Immunológiai 
Intézettel egyesült, és Országos Gyógyintézeti Központ néven mint az EüM minta-kórháza 
működött 2007-ig, amikor átszervezték. 
 
5.4.1.2.2.4. MUNKAEGÉSZSÉGTANI TANSZÉK / MUNKAHIGIÉNÉS ÉS 
FOGLALKOZÁSEGÉSZSÉGTANI TANSZÉK 
 
A Munkaegészségtani Tanszéket 1962-ben hozták létre az OMI-ban. A tanszék nevét később, 
az oktatás profiljának megfelelően Munkahigiénés és Foglalkozás-egészségtani Tanszékre 
változtatták. A tanszéket vezette: Tímár Miklós (1962-1984), Ungváry György (1984-
2002), Hudák Aranka (2003), Morvai Veronika (2003-2007), Cseh Károly (2007-2010).  
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E tanszék munkájával a foglalkozási betegségek (melyeket biológiai kóroki tényezők 
okoznak) és a mikrobiális bőrbetegségek miatt foglalkozunk. A tanszék fontos szerepet 
játszott az üzemi szakorvosok és a közegészségtan-járványtan szakorvosok képzésében. 
 
5.4.1.2.2.5. MUNKAHIGIÉNÉS ÉS FOGLALKOZÁSEGÉSZSÉGTANI TAN-
SZÉK 
 
1995 után a Közegészségtani Tanszéket továbbá az OMFI-ban lévő Munkahigiénés és 
Foglalkozásegészségtani Tanszéket egyesítették, és az új intézmény a továbbiakban, mint 
Tanszéki Csoport működött a HIETE keretében Ungváry György (1995-1998) vezetésével 
1998-ig. A tanszék munkatársainak feladata volt a higiénikus (munkahigiénikus) orvosok, 
valamint a foglalkozás-egészségügyi orvosok posztgraduális képzése, oktatása. Valamint a 
foglalkozás-egészségügyben dolgozók egyéni tervezett képzése és továbbképzése. 
 
5.4.1.2.2.6. MUNKA- ÉS KÖRNYEZETEGÉSZSÉGTANI TANSZÉK 
 
1998-ban a Munkahigiénés és Foglalkozásegészségtani Tanszéki Csoportba integrálták az 
OSSKI-ban működött Sugárbiológiai és Sugáregészségtani Tanszéket és a továbbiakban, mint 
Munka- és Környezetegészségtani Tanszék folytatta oktató munkáját 2000-ig továbbra is a 
HIETE keretében. A többször is átszervezett tanszék vezetője továbbra is Ungváry György 
volt. Akkor megszűnt a HIETE és a Tanszéket a Semmelweis Egyetembe integrálták. E 
tanszék végzi a foglalkozás-orvostani (üzemorvostani), a munkahigiénés, ill. sugárbiológiai 
és sugáregészségügyi szakorvosképzést, közreműködik a közegészségtan-járványtani, ill. a 
megelőző orvostani és népegészségtani szakorvos képzésben, valamint a foglalkozás-
orvostan, ill. megelőző orvostan és népegészségtan területén a továbbképzésben. Az oktatás 
nagy részét a volt OKK intézményeinek a munkatársai végzik az OEK szakemberinek a 
közreműködésével. Ezeket az intézményeket valamennyi egyetem akkreditálta. 
 
2010-ben újabb átszervezést követően az egyetem Közegészségtani Intézetét és a Munka- és 
Környezetegészségtani Tanszékét összevonták, és az új intézmény Népegészségtani 
Intézetként tevékenykedik most. 
 
5.4.1.2.2.7. I. SZ. GYERMEKGYÓGYÁSZATI TANSZÉK 
 
I. sz. Gyermekgyógyászati Tanszéket a  Heim Pál Gyermekkórházban alakították ki 1964-ben. 
Vezetője volt Sárkány Jenő (1964-1982), majd utána Nyerges Gábor (1982-1994?) és 
Czinner Antal (1994?-). Ma a Heim Pál Gyermekkórházban mint a Semmelwies Egyetem 
Egészségtudományi Karának egyik tanszéke működik Czinner vezetésével. 
 
5.4.1.2.2.8. TRÓPUSI BETEGSÉGEK TANSZÉK-FERTŐZŐ BETEGSÉGEK 
TANSZÉK-INFECTOLÓGIAI TANSZÉK 
 
Fertőző betegségek oktatásával és a betegek kezelésével hosszú ideig önálló tanszék nem 
foglalkozott. Budapesten szakvizsgáztató joga Binder Lászlónak (19?-1979) volt, aki a 
László Kórház I. sz. Belgyógyászati osztályát vezette. Ezt az osztályát vette át Várnai 
Ferenc (1979-1990), akit az újonnan létesített Trópusi Betegségek Tanszék vezetésével is 
megbíztak. 1985-ben a tanszék neve Fertőző és Trópusi Betegségek Tanszék lett Budai 2 
József (1985-1995) társprofesszori vezetésével. A tanszék háttér osztálya az I. sz. 
Belgyógyászati és a Budai 2 vezette I. sz Gyermekgyógyászati osztály volt. 1990 és 1995 
között a Fertőző és Trópusi Betegségek Tanszéket egyedül Budai 2 professzor vezette.  
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Budai 2-t 1995-ben Timár László (1995-2006) követte. Timár, Budai 2 József 
egyetértésével a tanszék nevét Infektológiai Tanszékre változtatta. 2000-től a HIETE és 
SOTE integrációját követően az orvostovábbképzést és a szakorvosképzést végző tanszékeket 
fokozatosan megszüntették. 2002-re összesen csak négy maradt meg, de oly módon, hogy a 
SE ÁOK valamelyik klinikájához tanszékéhez csatolták, mint tanszéki csoportot. Az 
Infektológiai Tanszéki Csoport kezdetben az I., majd a II. sz. Gyermekklinikához, 2006-tól 
pedig a II. sz. Belklinikához tartozott, ill. tartozik ma is. A Tanszéki Csoport székhelye 
továbbra is a Szent László Kórházban van és a korábbi oktatási puvoárja még bővült is, mert 
a szakorvosképzés és szaktovábbképzés mellett, medikusoktatást is végeznek teljesen 
önállóan. 2006-tól Ludwig Endre vezeti a SE ÁOK II. sz Belgyógyászati Klinika 
Infektológiai Tanszéki Csoportját, melynek továbbra is munkatársa Timár László. 
 
5.4.1.2.2.9. TÜDŐGYÓGYÁSZATI TANSZÉK 
 
A tanszék az Országos Korányi Tbc Intézet keretei között működött 1963-tól. Az anyaintézet, 
melyet 1901-ben nyitottak meg, mindig az tuberculosis elleni küzdelem zászlóshajója volt. 
Irányelveket dolgozott ki, és irányította az 1949-től kialakításra került tbc szakhálózatot 
(instruktori hálózat, szakkórházak, gondozók, laboratóriumok, stb.), amelyet 1969-től 
pulmonológiai szakhálózattá alakítottak át. Az intézet neve ettől kezdve Országos Korányi 
Tbc és Pulmonológiai Intézet. Az intézet területén működik a Központi Tbc Diagnosztikai és 
Kutató Laboratórium is. A Laboratórium munkatársai, az intézet orvosaihoz hasonlóan 
mindig végeztek oktatási tevékenységet. Így pl.: a tanszék keretében és szervezésében a 
pulmonológiai bakteriológiai ismereteket oktatták. Jelenleg is részt vesznek a SE-en a 
mycobakteriológia tárgykörben folyó elméleti és gyakorlati oktatásban. 
 
5.4.1.2.2.10. SUGÁREGÉSZSÉGÜGYI TANSZÉK / SUGÁRBIOLÓGIAI ÉS 
SUGÁREGÉSZSÉGTANI TANSZÉK 
 
1984-ben, az intézetben megalakult az OTKI Sugáregészségtani Tanszéke, mely a 
sugáregészségügyi szakorvosképzést és továbbképzést végezte. Később Sugárbiológiai és 
Sugáregészségtani Tanszékre változott az egység neve. 1998-ban a tanszéket is érintették az 
átszervezések. Attól kezdve a Munka- és Környezetegészségtani Tanszéki Csoport részeként 
működött. A tanszéket Sztanyik B. László (1973-?) és Köteles György (?-1998) vezette. 
Jelenleg a Népegészségtani Intézet részét képezik. 
 

5.4.1.3. AZ ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 
MIKROBIOLÓGIAI KUTATÓCSOPORTJÁNAK (OEK-MKCS) 
OKTATÁSI TEVÉKENYSÉGE 
 
A Kutatócsoport tevékenysége három szakaszra oszlik. 1963-ban hozták létre, mint a MTA 
Mikrobiológiai Kutatócsoportját (MTA-MKCS). Első igazgatója Weiszfeiler Gyula (1963-
1972) volt. Őt Földes István (1973-1993) követte. 1981-ben a kutatócsoportot az OKI-hoz 
csatolták (OKI-MKCS). 1993 óta Minárovits János vezeti. 1998-ban az OKI megszűnésével 
a kutatócsoport annak jogutódjához, az OEK-hoz került (OEK-MKCS). 
 
A Mikrobiológiai Kutatócsoport munkatársai mindig végeztek oktatási tevékenységet, bár 
ennek intenzitása változó volt. Jelentős szerepet játszottak és játszanak a HIV fertőzéssel 
kapcsolatos szakmai ismeretek átadásában. 
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A Semmelweis Egyetem és különösen az ELTE, valamint a Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem PhD hallgatóinak, illetve szakdolgozatot készítő egyetemi 
hallgatóinak és tudományos diákköröseinek képzése, az 1990-es évek végén, az OEK 
Mikrobiológiai Kutatócsoportban indult meg. A PhD hallgatók képzése elsősorban az ELTE 
Biológiai Doktori Iskola keretében zajlik (témavezető: Minárovits János). Ezen kívül 
biomérnök hallgatók részére nyári „termelési gyakorlatokat” (HIV diagnosztika) is tartottak. 
 

 
 

Az OEK-Mikrobiológiai Kutatócsoport munkatársai 2011-ben.
 
Az OEK/OKI évkönyvei tanúsága szerint a Kutatócsoport tagjai által végzett „külső” és 
„belső” oktatás és továbbképzés jelentőségét, valamint színvonalát igazolják az intézmény 
tagjai által megszerzett tudományos fokozatok is: akadémikus Weiszfeiler Gyula, az MTA 
doktora: Földes István, Tálas Margit, Premecz György, Minárovits János, kandidátusi 
fokozat: Jókay István, Somogyi Pál, Nagy Károly, Bátkai László, PhD fokozat: Gyuris 
Ágnes, Salamon Dániel, Mezei Mária, Vödrös Dalma, Vargáné Koroknai Anita, Bánáti 
Ferenc. 
 

5.4.1.4. ORSZÁGOS LABORATÓRIUMI INTÉZET (OLI) 
 
Az OLI-t az egészségügyi miniszter az OTKI Klinikai és Kisérletes Orvosi Laboratóriumi 
Intézetének keretei között alapította meg 1974-ben. Az intézetnek a feladata volt a klinikai 
laboratóriumi ellátás szakmai felügyelete, fejlesztése, továbbá a szakképzésben és a 
továbbképzésben való részvétel. 1976-ban az OLI igazgatója is „kollégiumot” hozott létre az 
országot érintő laboratóriumi szakmai kérdésekben való döntés megkönnyítése céljából. 
Később ez a kollégium is átalakult a miniszter egyik tanácsadó testületévé, a vonatkozó EüM 
jogszabályban leírtaknak megfelelően. A szakmai kollégium (SZK) elnöke 1990-ig Endrőczi 
Elemér volt. Az OLI részt vett a szakorvosi rendelet, továbbá a későbbi, a nem egészségügyi 
diplomások szakképesítési rendelettervezet elkészítésében is. 1976-ban Endrőczi elkezdte a 
laboratóriumok „külső minőség ellenőrzését”. Az EüM rendelete alapján 1980-tól megindult a 
laboratóriumi reagensek forgalmazás előtti minősítése is. 1983-ban pedig az EüM, az OKI és 
az OLI közös megállapodása alapján megszületett a „Mikrobiológiai Ellenőrző Bizottság” 
Lányi Béla vezetésével, melyben a klinikai mikrobiológiát öt szakember (Dóbiás György, 
Fodor Mihály, Nagy Endre, Pintér Miklós és Zalai László) képviselte. Endrőczi kiterjedt 
nemzetközi kapcsolatokkal rendelkezett és munkáját nemzetközi szinten elismerték. A 
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minőségellenőrzést nemzetközi kollaborációban végezte. Oktatási célból, a hazaiak mellett, 
több sikeres nemzetközi továbbképző tanfolyamot is szervezett. 1990-től megkezdte az 
erdélyi laboratóriumi szakemberek továbbképzését is folyamatos konferenciák keretében. Az 
OLI igazolta, nemzetközileg is elismert formában, a hazai laboratóriumok szolgáltatásait, 
amellett, hogy a laboratóriumok által végzett vizsgálatok adatainak a gyűjtését és értékelését 
is végezte. Az OLI igazgatója volt Endrőczi Elemér (1974-2001) és Ferencz Antal (2001-
2005). 2005-ben az intézetet átszervezéssel megszüntették. 
 

5.4.1.5. ORSZÁGOS BŐR- ÉS NEMIKÓRTANI INTÉZET 
 
Az Országos Bőr- és Nemikórtani Intézetet (OBNI) az Egészségügyi Minisztérium a 
Bőrgyógyászati Klinika keretei között hozta létre 1952-ben, de az intézet az egyetem 
vezetésétől függetlenül látta el feladatait, melyek között szerepelt a gyógyítás és a kutatás 
mellett, az EüM irányításával ellenőrizni a bőr-nemibetegségek elleni küzdelem valamennyi 
intézményét és szervét, adatokat gyűjteni és értékelni, tudományos és módszertani 
értekezleteket szervezni, tudományos programokat kidolgozni, irányítani az e területen 
dolgozó szakemberek továbbképzését, részt venni a nemibetegségek elleni küzdelem 
propagandamunkájának a megszervezésében és a közös témákban (foglalkozási és ipari 
bőrártalmak) együtt kellett működnie az OMÜI-vel. 
 
Az intézetet 2005-ben megszüntették, és az általa addig ellátott feladatok megvalósításával az 
ÁNTSZ-t, a Semmelweis Egyetem Bőr-Nemikórtani és Bőronkológiai Klinika (SE BNBOK) 
valamint az Országos Szakfelügyeleti Módszertani Központot bízták meg. 
 

5.4.1.6. KÖRZETI ORVOS / HÁZI ORVOS KÉPZÉS ÉS 
TOVÁBBKÉPZÉS 
 
1956. január 1-től a körzeti orvosok továbbképzését is az Orvostovábbképző Intézet szervezte. 
A körzeti orvos képzésnek és továbbképzésnek több formája létezett (munka melletti havi 
konferencia, egész napos egyéni- és tanfolyamos továbbképzés.). Az egészségügyi miniszter 
1979-ben hozta létre az Országos Körzeti Orvosi Intézetet (OKOI) Pécsett, mely ettől kezdve 
szerepet játszott a körzeti orvosok képzésében. Ezt a feladatot 1989-től Budapesten az 
Országos Háziorvosi Intézet (OHÁI) és 2001-től a jogutódja az Országos Alapellátási Intézet 
(OALI) látja el. 
 
Jelenleg a szakképzés és a továbbképzés az 1996-ban kiadott oktatási törvény alapján végzik. 
Az OTKI korábbi feladatai ismét visszakerültek az egyetemekhez és a korábban 
megszervezett OTKI Tanszékek egy része megszűnt, a másik része átszervezett formában, 
esetleg más intézet részeként végzi a munkáját. 
 

5.4.1.7. FŐVÁROSI SZENT LÁSZLÓ KÓRHÁZBAN FOLYÓ 
OKTATÁS 
 
Az ország első és mai napig is egyetlen, önálló (ugyan 2009-ben a vezetés szempontjából a 
Fővárosi Szent István Kórházzal összevonták), fertőző betegeket ellátó kórházát a Fővárosi 
Szent László Kórházat 1894-ben alapították. Azóta a kórház vezetése és munkatársai 
küzdelmes, de eredményes munkát végeztek és végeznek napjainkban is. 
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E tevékenység elismerését jelentette, hogy 1972-ben az egészségügyi miniszter a László 
Kórházat bízta meg, országos hatáskörrel, a heveny fertőző fekvőbetegek ellátásával. 
Emellett a Semmelweis Orvostudományi Egyetem hallgatóinak és szigorló orvosainak az 
oktatása és klinikai gyakorlati képzése fertőző betegségek, trópusi fertőző betegségek, 
gyermekgyógyászat és a kapcsolódó kórbonctan vonatkozásában a kórházban történik. 
 

 
A Szent László Kórház Mikrobiológiai Laboratóriumának munkatársai. 
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A 80-as években öt szakvizsga megszerzéséhez az orvosoknak 2-3 hónapot kellett a 
Kórházban eltölteni. Emellett a Kórház helyet biztosít infektológiával kapcsolatos 
tanfolyamok, a kompetens társaság és szakmai kollégium üléseinek rendezéséhez is. Belföldi 
és külföldi orvosok egyéni továbbképzése is folyik a Kórházban. Az orvostanhallgatók 
oktatásában és a szakorvosképzésben éveken keresztül Binder László, Budai 2 József, 
Nyerges Gábor, Timár László, Ludwig Endre, Mészner Zsófia és Trethon András fontos 
szerepet játszott, ill. játszik. 
 
A kórház Mikrobiológiai Laboratóriuma, mint akkreditált Oktató Laboratórium részt vesz a 
Semmelweis Egyetem hallgatóinak, externistáknak, továbbá rezidenseknek, infektológiai, 
mikrobiológiai, pathológiai, belgyógyászati és gyermekgyógyászati szakvizsga előtt állóknak, 
valamint gyógyszergyári orvoslátogatóknak a képzésében, továbbképzésében. Oktatnak az 
egyetem és a Szegedi Tudományegyetem továbbképző tanfolyamain, illetve különféle 
intézmények által meghirdetett akkreditált tanfolyamokon. Pásztor Mónika, Kamotsay 
Katalin és Cser Viktória a SE ÁOK Mikrobiológiai Tanszékén a magyar és az angol nyelvű 
hallgatókat oktatja. Bán Éva, Konkoly Thege Marianne, Mihály Ilona és Nikolova Radka 
a SE VI. éves hallgatóinak tart laboratóriumi demonstrációt, valamint az infektológiai 
elméleti szakvizsga előtti gyakorlati vizsgáztatásban is részt vesznek. A laboratórium 
munkatársai szakdolgozatot készítők témavezetői. A téma kidolgozói a Semmelweis Egyetem 
vagy az ELTE hallgatói. 2006-ban két alkalommal a MOTESZ által akkreditált továbbképző 
tanfolyamot tartottak a „Hazánkba behurcolható trópusi és más fertőző betegségek a 
mikrobiológus szemszögéből” címmel. 
 

5.4.2. EGYES ORVOSI LABORATÓRIUMI MUNKÁK VÉG-
ZÉSÉRE JOGOSÍTÓ SZAKKÉPESÍTÉSEK ÉS MIKROBI-
OLÓGIAI LABORATÓRIUMOK 
 
Az orvosi szakképesítések kérdéskörének alapszabályozása is az 1876. évi XIV. törvényben 
történt meg. 
 

5.4.2.1. LABORATÓRIUMI SZAKORVOSI KÉPESÍTÉS (A 
RADIOLÓGUSOKKAL NEM FOGLALKOZUNK) 
 
1911-ben Grósz Emil és Scholtz Kornél megalapította az Orvosi Továbbképzés Központi 
Bizottságot, melynek működését a hivatalos szervek 1912-ben jóváhagyták. A Bizottság 
indította el az „Orvosképzés” c. folyóiratot is. 
1924-ben a népjóléti és munkaügyi miniszter, az 1876. évi XIV. törvény alapján kiadott 
149.000/1924 számú rendeletében a kórszöveti és kórvegyi vizsgálatok végzésére jogosító 
szakorvosi cím szerepelt. Ebből az is következik, hogy kórbonctani és az 1800-as évek 
második felében megindult klinikai laboratóriumi vizsgálatok végzésére, a kezdetektől a múlt 
század első harmada végéig, főleg pathológus szakorvos volt hivatalosan jogosult. (A 16 
szakorvosi megnevezés között még szerepelt a számunkra érdekes „bőr és bujabetegségek” 
megnevezés is.). Ekkortól vezették be a szakorvosok regisztrálását is. 
Az 1936-ban kiadott 237.600/1936 számú BM rendeletben viszont már olvasható az orvosi 
laboratóriumi munkálatok szakorvosi képesítés is a kórbonctan és kórszövettani vizsgálatok 
szakorvosi cím mellett. A cím megszerzéséhez szükséges vizsga letételére egy aspiráns akkor 
jelentkezhetett az Országos Szakorvosképesítő Vizsgabizottságnál, ha 3 évig dolgozott egy 
„feljogosított intézetben”. (Az OKT véleménye alapján a belügy, valamint a vallás és 
közoktatásügyi miniszter együtt adta ki a jogosítványt az igénylő intézetnek. Azt nem tudjuk 
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mikor és melyik intézetek kapták meg legelőször a feljogosítást. Úgy tűnik, hogy ilyen 
intézetek már 1936 előtt is voltak. Egyébként 1936-tól, egy újabb rendelkezés értelmében, a 
szakvizsgát az egyetemeken kellett letenni.) Az elmondottakból következik, hogy esetleg már 
voltak, akik 1939 előtt is megszerezhették az orvosi laboratóriumi munkálatok szakorvosi 
címet. Az viszont bizonyos, hogy 1939 után már voltak ilyen szakorvosok. Ezzel vált 
lehetővé a pathológiától független klinikai laboratóriumok megszervezése és irányítása, de a 
két tevékenység teljes szétválása, hosszú folyamat eredményeképpen, csak az 1960-as évek 
végére fejeződött be. Elvileg a pathológus és 1936-tól az orvosi laboratóriumi szakorvos is 
végezhetett mikrobiológiai vizsgálatokat, ha volt arra ambíciója, lehetősége és/vagy, ha egy 
intézményen belül volt ezekre a vizsgálatokra igény és megteremtették a vizsgálat végzéséhez 
szükséges feltételeket. Azt nem tudjuk, hogy a kórbonctani és kórszövettani, valamint az 
orvosi laboratóriumi szakorvosi vizsgán milyen mélységű mikrobiológiai tudást követeltek 
meg a jelölttől és volt-e „hivatalos tankönyv”. (Egyébként 1936-ban már 18 szakterületnek 
megfelelően lehetett szakorvosi címet szerezni. Ezek között volt az előbb említett kettőn kívül 
még a „gümőkóros megbetegedések (tuberculosis) és a bőr- és nemibajok”.) 
1945 után a „klinikai laboratóriumi vizsgálatok szakorvosa” képesítés megszerzésére 
továbbra is lehetőség volt, egyéb más mellett. A Bálint Péter által szerkesztett „Klinikai 
laboratóriumi diagnosztika” c. kézikönyv képezte a szakvizsga anyagát és ebben már a 
mikrobiológiai ismeretek is megfelelő terjedelemben és mélységben szerepeltek. A vizsgát az 
Országos Szakorvosképesítő Vizsgabizottság tagjai előtt kellett abszolválni az előírt feltételek 
teljesítése után. Később az 1956-ban megalakított OTKI-nak lett a feladata a szakorvos 
képzéssel és továbbképzéssel kapcsolatos teendők ellátása. Az OSZV is ennek keretei között 
működött, melynek elnöke Putnoky Gyula (1957-1970), majd Kádár Tibor (1970-198?) 
volt. 1958-ban az egészségügyi miniszter új rendelete 22 szakorvosi megnevezést 
tartalmazott. A témánkkal kapcsolatosak a következők voltak: orvosi laboratóriumi 
vizsgálatok, közegészségtan és járványtan (higiénia), bőr- és nemibetegségek, 
tüdőbetegségek, valamint gyermekkori gümőkóros megbetegedések. 1960-ban ez a szám már 
30 volt, és ekkortól kezdve már, az előbbiek mellett, fertőző betegségek, továbbá 
közegészségügyi és járványügyi laboratóriumi vizsgálatok szakképesítés is megszerezhető 
volt. Az OSZV működésének újraszabályozása 1974-ben történt meg, és ettől kezdve a neve 
Országos Szakképesítő Bizottságra (OSZB) változott, és így működött 2000-ig. Az OSZB 
utolsó elnöke Forgács Iván (1990-2000) volt, aki mint rektorhelyettes már 1984-től 
irányította a szakképzést és a továbbképzést. Előtte Endrőczi Elemér volt 1974 és 1986 
között először rektorhelyettes, majd 3 ciklusban rektor az OTKI-ban, ill. az OTE-en. 
Az már régen nyilvánvaló volt, hogy a klinikai laboratóriumi diagnosztikai és a 
mikrobiológiai diagnosztikai szakma és munka sok szempontból nem vehető egy kalap alá. 
Azonban, különböző, itt nem részletezett okok miatt, még hosszú éveknek kellett eltelni 
1978-ig. Az akkor kiadott 9/1978. (XI. 29.) számú EüM rendelet, döntő szemléleti változást 
tükröz! A részletek mellőzésével csak felsoroljuk azokat az új és indokolt szakképesítéseket, 
amelyek a mikrobiológiai szakma régóta várt elismerését és megbecsülését jelentik. Általános 
orvos vagy higiénikus orvos szerezhetett első vagy ráépített orvosi mikrobiológiai 
szakképesítést. Gyógyszerész megkaphatta a mikrobiológiai gyógyszerellenőrzés képesítést. 
Általános orvos, fogorvos, higiénikus orvos és egyéb orvosi oklevéllel rendelkező orvos, 
valamint eseti elbírálás alapján gyógyszerész megszerezhette a mycológia, a parazitológia 
vagy a virológia szakképesítést. 
A 90-es években, az uniós követelményeket is figyelembe véve, újabb változások történtek. 
Ehhez az alapot az 1993-ban megszületett Oktatási-törvény, majd az azt követő különböző 
rendeletek (Felsőoktatási-törvény, Egészségügyi-törvény és más jogszabályok) adták meg. Az 
egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzést és továbbképzést a 11/1998., a 36/1999., az 
52/1999. és a 73/1999. EüM rendeletek szabályozták. Megtörtént a klasszikus egyetemi 
struktúra visszaállítása, melynek részét képezte az Orvostudományi Egyetemek integrációja 
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is. A szakképzést és a továbbképzést decentralizálták és ennek megfelelően a továbbiakban az 
egyetemek lettek a gazdái a graduális és a posztgraduális képzésnek. Megalakították az 
Egészségügyi Szakképzési és Továbbképzési Tanácsot (ESZTT), és az általa működtetett 
Egészségügyi Felsőfokú Szakirányú Szakképzési és Továbbképzési Bizottság (EFSZSZTB) is 
megszületett. Megteremtették a rezidensképzési rendszert. Minden szakorvosi szakképzés 
esetében kétéves törzsképzést írtak elő, melyet csak az egyetemek által kétévente akkreditált 
képzőhelyeken lehet letölteni. A SZK-ok a szakképzés vonatkozásában fontos véleményezési 
feladatokat és jogokat kaptak. 
 
Az elmúlt 100 év alatt a mikrobiológiai ismeretek oktatása területén is döntő változások 
következtek be. Már régen nem az orvos- és állatorvosképzés „privilégiuma” a 
mikrobiológiai ismeretek tanítása. A mikrobiológia tudományának interdiszciplináris 
jellegéből fakadóan, ha nem is zökkenőmentesen és egy időben, de más 
egyetemeken/karokon is elkezdték e tárgyat oktatni. Ennek köszönhetően képeznek jelenleg 
az ELTE-n, a műszaki és agrártudományi egyetemeken, ill. a különböző egyetemek 
természettudományi és tanárképző karán, valamint a főiskolákon is különbözőbb irányú 
ismeretekkel rendelkező mikrobiológusokat, mikrobiális genetikusokat, biotechnológusokat, 
ill. mikrobiológiai ismeretekkel rendelkező különböző szakembereket, továbbá végzik az 
ilyen tudással rendelkezők továbbképzését is. 
 

5.4.2.2. ORVOSI MIKROBIOLÓGIAI MUNKÁVAL KAP-
CSOLATOS LABORATÓRIUMOK 
 
Kezdetben az orvosi/közegészségügyi laboratóriumi vizsgálatokat (beleértve a mikrobiológiai 
vizsgálatokat is) az 1920-as évekig, főleg egyetemi és különböző országos intézet 
laboratóriumában, kevés kivételektől eltekintve, főleg a pathológia keretei között végezték. A 
pathológiai részlegekre vonatkozó adatokat a Magyar Pathológusok Társasága történetével 
foglalkozó fejezetben mutatjuk be. A továbbiakban azokat az orvosi/közegészségügyi 
mikrobiológiai jellegű munkát végző laboratóriumokat soroljuk fel, a teljesség igénye nélkül, 
amelyek már a II. világháború előtt is léteztek: 
A Schraud Ferenc által 1804-ben Budán, Pesten, Kassán, Gyulán, Pozsonyban és Zágrábban 
megszervezett védhimlőoltás végzését szolgáló oltófőállomások voltak az első rendszerben 
dolgozó „mikrobiológiai laboratóriumok”. Ezeket követte 1824-ben a Gebhardt Xavér 
Ferenc alapította Védhimlő Oltóintézet. 1872-től a Vegykisérleti/Vegyvizsgáló Állomásokon, 
1880-tól a Rendőrorvosi Intézetben, 1889-től a Budapest Székesfőváros Közegészségügyi és 
Bakteriológiai Intézetben, 1890-től a Jenner-Pasteur Intézetben és Kórházban, 1891-tól a 
Magyar Királyi Bakteriológiai Intézetben és a Budapest Székesfőváros Központi 
Bakteriológiai és Fertőtlenítő Intézetben, 1893-tól a Magyar Királyi Belügyminisztérium 
Egészségtani és Bakteriológiai Intézetben és a Budapest Székes Főváros Vegyészeti és 
Tápszervizsgáló Intézetben kezdtek el mikrobiológiai vizsgálatokat is végezni. 
 
Ami a Pesti Királyi Tudományegyetem Orvosi Karát illeti, a jelenleg ismert biztos adatok 
alapján, azt állíthatjuk, hogy ott az 1810-es évektől már használtak mikroszkópot. Lehet, 
hogy már korábban is, de erre nézve adatot nem ismerünk. 
Kolozsvárott az Orvos-Sebészeti Tanintézettel kapcsolatban csak annyit tudunk, hogy az 
1850-es években a Tanitézetben oktató Lenhossék József, Margó Tivadar és Balogh 
Kálmán, akik Pestről kerültek Kolozsvárra, már biztosan dolgoztak „von haus” 
mikroszkóppal. Elképzelhető, hogy az elődeik egyike-másika is már használta a górcsövet, de 
ezzel kapcsolatos adattal nem rendelkezünk. Az dokumentált, hogy 1865-ben Balogh pénzt 
kapott mikroszkóp vásárlásra. 
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Mindkét intézmény esetében a mikrobiológiai diagnosztikai munka feltételei csak ezt 
követően teremtődhettek meg. Később az egyetem különböző klinikáin és intézeteiben is 
végeztek mikrobiológiai munkát. Az ezekkel kapcsolatos ismereteinket a megfelelő 
intezeteknél/klinikáknál részleteztük. 
Ami a Pécsi Erzsébet Tudományegyetemet illeti, Fenyvessy Béla már 1924-ben kialakított 
egy közegészségügyi laboratóriumot az intézetében, melyben mikrobiológiai vizsgálatokat is 
végeztek. 1931-től a Belgyógyászati Klinikán is működött egy jogosítványos bakteriológiai 
laboratórium. 
A Debreceni Tudományegyetem vonatkozásában adatokkal nem rendelkezünk. 
Mivel a Kolozsvári Egyetem 1921-től Szegeden működött, orvosi mikrobiológiai 
laboratóriumi munka a városban ettől az időponttól kezdve biztosan folyt. A korábbi 
időszakra vonatkozóan adatokkal nem rendelkezünk. 
Kórházi mikrobiológiai laboratóriumok létesítésére vonatkozó adatok szerint a Szent István 
Kórházban kapott helyet 1889-től a Budapest Székesfőváros Közegészségügyi és 
Bakteriológiai Intézete. A Magyar Királyi Honvédhelyőrségi Kórházban 1908-tól, a Szent 
László Kórházban 1929-től működött bakteriológiai laboratórium. Kiss László szerint 1931-
ben jogosítványos (a „jogosítvány” szó a miniszteri engedélyére utal) mikrobiológiai 
laboratórium létezett: Győrben, Kaposvárott, Nyíregyházán, Szombathelyen, Szekszárdon, 
Balassagyarmaton, Sátoraljaújhelyen, Sopronban és 1932-ben Újpesten is. 
Baglyasalján/Salgótarjánban 1936-ban, a Szent János Kórházban 1937 és 1940 között 
indultak el bakteriológiai és szerológiai vizsgálatok. 
 
Az OKI 1927-ben nyitotta meg kapuját a különböző mikrobiológiai vizsgálatokat végző 
laboratóriumaival együtt. Ezt követően vidéken az OKI fiók állomások (viFÁ) is sorra 
létesültek (1928: Pécs, Debrecen, Miskolc, Székesfehérvár; 1929: Szeged, Baja, 
Hódmezővásárhely; 1936: Szombathely, Gyula; 1939: Kassa, Komárom, Ungvár; 1940: 
Nagyvárad, Marosvásárhelyen, Kolozsvárott; 1942: Újvidéken.). Ezek közül 5 önálló 
(Debrecen, Miskolc, Pécs, Szeged, Szombathely), 11 pedig együttműködő laboratórium volt. 
Ezekben az intézményekben a kötelező bakteriológiai vizsgálatok mellett, klinikai 
beteganyaggal is foglalkoztak. 1941-ben rajtuk kívül még működött a Budapest 
Székesfővárosi Közegészségügyi és Bakteriológiai Intézet, továbbá 11 jogosítványos klinikai 
és kórházi laboratórium (Balassagyarmat, Győr, Kaposvár, Makó, Nyíregyháza, 
Sátoraljaújhely, Szekszárd, Szombathely, Sopron, Újpest és a Pécsi Erzsébettudomány 
Egyetem Belgyógyászati Klinikája.) is segítve a közegészségügyi-járványügyi munkát. 
A viFÁ-ok mellett Malária Állomásokat is létesítettek. Az elsőt 1937-ben Letenyén, majd 
Mándokon, Jánkon, Begerszászon, Csengeren, Nagykanizsán, Ungváron, Kolozsváron, 
Szatmárnémetiben és Újvidéken hoztak létre egy-egy egységet. 
 
A második világháború után a területi csonkítás a laboratóriumok számát illetően is 
kedvezőtlen változásokkal járt. Fordulatot jelentett, hogy az 1951-ben felállított Egészségügyi 
Minisztérium szorgalmazta önálló klinikai laboratóriumok létrehozását a nagyobb 
egészségügyi intézményekben. Emellett a közegészségügy területén is változtatásokat 
hajtottak végre. Mindezek eredményeként a mikrobiológiai diagnosztikai munkát végző 
helyek száma emelkedett. 1955. január 1-től kezdett működni az új KÖJÁL hálózat. Egyrészt 
az 5 önálló állomás (Hajdú-Bihar, Borsod-Abaúj-Zemplén, Baranya, Csongrád és Vas 
megye), másrészt a többi 14 megye székhelyén működő (együttműködő) bakteriológiai 
laboratórium alkotta először a szolgálatot és ehhez csatolták még a Budapest Fővárosi 
Bakteriológiai Laboratóriumot, majd később az ún. Budai KÖJÁL-t. Ezt a szervezetet 
alakították át 1991-ben Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálattá. A hazánkban 
2005-ben működött orvosi mikrobiológiai laboratóriumok nevét a Függelékben mutatjuk be. 
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Az elmúlt években végrehajtott „racionalizálások és privatizálások” eredményeképpen 
jelenleg bizonyosan kevesebb laboratórium létezik. 
 

5.5. AZ ORVOSI MIKROBIOLÓGIA OKTATÁSÁVAL 
KAPCSOLATOS TÖRTÉNETI ADATOK ÉS SZAK-
KÖNYVEK 
 
A következő fejezetben, az alábbi öt kivételektől eltekintve, csak az 1850 utáni történésekkel 
foglalkozunk. Azért döntöttünk így, mert mint már említettük fentebb a pathogén gombákat 
ugyan már korábban is ismertek, de az első pathogén baktériumot csak 1850-ben ismerték fel, 
és mi arra vagyunk kíváncsiak, hogy miként jelentek meg ezek a ténynek az oktatásunkban. 
Az öt kivételt azért mutatjuk be, mert nagyon tanulságosak. Jól mutatják, hogy elődeink 
milyen jó megfigyelők voltak. 
 

5.5.1. MIKROBIOLÓGIAI ISMERETEK OKTATÁSA A 
KEZDETEKTŐL 1850-IG 
 
Rácz Sámuel „A skarlátos hidegnek le-írása és orvoslása” c. 1784-ben megjelent művében a 
betegség okaként a következő, figyelemre méltó gondolatokat közölte: „...Plenciz a 
Skarlátnak Támadását valami bizonyos nemű eleven Magoknak tulajdonítja, mellyek magokat 
meg-szaporíthatják, és tovább gyarapíthatják. Ezek a Magok a Szél által meszsze Földekre 
hajtatnak (légúti fertőzés – a szerző megjegyzése); néha pedig valami Testben sokáig mintegy 
Élet nélkül el-rejtve maradnak (tünetmentes hordozás - a szerző megjegyzése), míg egyszerre 
meg nem mozdíttatnak: Igy igyekezik ez az Orvos megmagyarázni, hogy miért esik egy ember 
ottan egyedül Skarlátba, a hól közel Skarlát nem uralkodik. Az igaz, hogy ez a Nyavalya, akár 
eleven Állatokról, akár valami bizonyos ragadós Részetskéktől okoztassék, mellyek az emberi 
Testnek Nedvességeit valami bizonyos, de még esméretlen Forrás által meg-változtatják, s 
meg-rontják, még-is mindenkor El-ragadás által esik az Emberekre, és ebben az hójagos  és 
veres Himlővel igen nagyon meg-edgyez.”   „Az el-ragadásra ki-tétetettek, közönségesen 
három avagy négy Napok után panaszolkodni kezdettek.”   „Az el ragadó Részetskék leg-
előbb az Orr-Lyukaknak, és a Toroknak taknyos Hártyájára esnek, mellyeket lassan lassan 
általhatnak, és úgy látszik, hogy az a Méreg a Nyelő-Gégén a Gyomorba, a Lehellő-gégén  a 
Tüdőbe,...”. Mindezt olvasva meglepő, hogy még közel 100 évnek kellett eltelni a scarlat 
kórokozója felfedezéséig! 
 
Bene I Ferenc „A himlő veszedelmei ellen való oktatás” c. könyve 1800-ban jelent meg. „A 
Himlőbetegség okai” c. fejezetben a következőket írta: „A Himlőbetegség támadására 
kivántatnak két környül-állások: elsőször; a himlőméreg, úgy mint gerjesztő ok. másodszor, a 
testnek hajlandósága a méreg fel vételére. A Himlőméreg készitetik a himlőbetegség által a 
betegnek testében, és ha más egészséges testben vitetődik, ebben szinte azt a himlőbetegséget 
gerjeszti fel. Ezt ragadozásnak nevezzük. A ragadozás történik tsupán tsak a himlősök által, 
ha ezekhez nyúlnak, vagy”. Ez egy pontos fogalmazás. 
 
Ugyancsak 1802-ben látott napvilágot Zsóldos János „Aszszony orvos mellyben…” c. első 
magyar nyelvű nőgyógyászati könyve. E művel azért foglalkozunk, mert nagyon érdekes 
általános gondolatok olvashatók benne. A bevezetésben a következőket írta: „Az az erő, melly 
a lelkes testre hat, és abba valamelly változást szerez, „Izgatóerőnek” neveztetik. A testnek az 
a tehettsége, melly által az izgatóerőre viszsza-hathat, Izgattathatás. Az Izgattathatás az 
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állatnak külömböző részeiben, külömbféle módon tapasztaltatik . … azokban külömböző 
változásokat okoznak…. Izgatás - a szerző beszúrása - az a munka, midőn az izgatóerő a 
testre hat. Az izgatásnak következése az izgattatható Testben az Élet, a melly e szerént 
nemegyéb, hanem azon állapot, a mellyben az izgatóerők” hatnak és a test visszahat – a 
szerző megjegyzése. 
 

Zsóldos minden betegséget, fertőzést és a fertőző 
betegségeket is izgatóerőként kezelt. „Ha pedig az 
izgatóerő nagy, azomba magába se fogy, és el se-is 
háríttatik…minden mozgások, érzékenységek meg-
szünnek, a halál és a rothadás tsak hamar 
elkövetkeznek….Midőn az izgatóerő annyira bővülködik,   
hogy a test arra viszsza nem hathat, akkor következik 
izgattathatatlanságbéli nyavalya. Okai lehetnek minden 
külső, és belső izgató eszközök.” Az izgattathatatlanság 
jeleinél felsorolta az összes (fertőző) betegség során 
észlelhető tünetet. Foglakozott a test általános állapotát 
befolyásoló faktorokkal is. A gyermekágyi forródzással 
összefüggő különböző elképzelések (köztük a ragadós 
nyavaját is említette) áttekintése után így írta le saját 
véleményét: „A mi az én értelmemet illeti: Vagynak 
külömbkülömbféle forródzások, a mellyek valamint 
másokat, úgy a gyermekágyosokat is érdekelhetik, 
mellyeket azokra nézve széles értelembe gyermekágyi 
forródzásnak lehetne nevezni; de a mellyek nem olly 

veszedelmesek, nem-is annyira a gyermekágytól függenek, mint a mit tulajdonképpen 
gyermekágyi forródzásnak tartunk.” 1814-ben megjelent a „Diaetetika vagy Az Egészséget 
fenntartó, és a Betegségtől tartóztató Rendszabályok” c. nagyon tanulságos könyve. Ebben az 
alábbi fő címek találhatók: Tisztaság, Táplálkozás, Levegőzés, A test ürülései, Mozgások, 
Alvás, Indulatok és Nyavalyák. Egy átfogó egészségtani, kórtani és közegészségtani-
járványtani munkát állított össze. A nyavalyákkal kapcsolatos részből a következőket 
tartottuk érdemesnek bemutatni: „…rettentő veszedelmek, a pestises himlő, és más ragadó 
nyavalyák, és dögök uralkodása; akármelly mérges állat, de kivált veszett kutya megharapván 
annak mérge, a megétetés, megfuladás, megfagyás, megégés, és egyébb effélék. A Pestises 
himlő ellen talált mentő tehén-himlővel minden ember beoltassa gyermekét....Ragadós 
nyavalyájú beteghez ha kötelességed nintsen, ne járkálj; ha pedig kötelességed vagyon, az 
alább előadandó betegek körül forgolódok regulaihoz tartsad magadat, és tisztán, 
mértékletesen, józanon, s rendessen viseld dolgaidat.” Járványveszély esetén „   tartozom 
magamat, és felebarátomat-is oltalmazni,...orvosi tanátsok és segíttségek által magamat és 
felebarátomat menteni, és kimenteni igyekezni.” 
 
Ezután foglalkozott a fertőzőbetegségbe elhunytakkal kapcsolatos védekezéssel. Majd az 
ötödik SZÁM alatt melynek címe „A Betegek körül forgolódók magok-tartásáról” részletesen 
kifejtette, hogy miképpen kell védekezni és a fertőzés terjedését megelőzni. Mi a doktor, a 
pap, a seb-orvos és a bába vagy a beteg gyám feladata. A ragadós nyavalyák átvitelének 
megelőzése céljából szigorúan megköveteli a kéz és a vizsgálati eszközök tisztántartását 
(szappan, lúg, stb. használatát). 
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Schönbauer József a 
disszertációját 1838-ban 
„Az ebdüről írta”. Ebben 
az ebdüh okai c. 
fejezetben több mint 5 
oldalon foglalkozott a 
kérdéssel. Megállapítható, 
hogy alaposan ismerte az 
irodalmat. Az alábbi 
lényeges megállapítások 
olvashatók e fejezetben: 
„Az emberekben a 
veszetség soha sem 
eredeti, hanem veszett eb 
mérge által közöltetett 
nyavalya. A méreg 
közönségessen marás 
által történik,”...” a külső 
bőr által fölvett ragály is 
hathatós, ha valahogy a 
nedvekbe bejuthat, 

ellenben az életművek sértetlen takonyhártyái által felvett semmi erejű. Hogy a méreg ragály 
légyen, minden kétségen tul vagyon, mint az is, hogy a ragály szegezett (fixum),”... hogy a 
betegség ne alakulhasson ki, a személynek arra kell törekednie „hogy meg ne harapasson, 
vagy ősve ne 
köpdeztessen, mert a 
ragálú főszéke a nyálban, 
s a száj taknyában, 
tüzelye pedig a nyálmiri-
gyekben vagyon.”... 
„Hogy a veszett állat 
marása által a ragály 
állatokkal közöltethetik, 
minden évek tapasz-
talásai bizonyitványa,” 
„... A ragály képezése már 
kész a veszett állatban a 
szembetünő tünemények 
megjelené-sével, de 
meddig lappang az eltett 
ragály az állatban, még a 
betegség kitőrik egy 
nehéz, és fontos kérdés. 
Van, aki „három hónapok 
elfolyta után a megmarat, 
és vigyázat alá vett 
állatokat gyanumentesnek 
kiván-ja szabadítani, 
melly vélekedéssel mások 
is megegyeztek, ámbár” 
ismeretesek kivételek is. 
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Láng Ferenc Adolf, nyitrai gyógyszerész, 1845-ben Pécsett az Orvosok és 
Természetvizsgálók ülésén a „Górcsői növényterményekről, mellyek mint élősdiek az élő 
emberi testen előfordulnak” címmel előadást tartott. 
 
Elmondta, hogy akkor már évek óta mikroszkopizált, melynek során különböző 
bőrbetegségekben eltérő gombákat észlelt. Arról is szólt, hogy Gruby felismeréseiről már 
tudott, és azok adták a bátorságot saját korábbi megfigyeléseinek a bemutatására. Bármi is az 
igazság, valószínű, ő a hazai mikroszkópos mikológia megalapítója. 
 
Mint már említettük Semmelweis Ignác Fülöp 1847-ben igazolta, hogy a gyermekágyi 
lázban szenvedőben vagy a hullában bomló szerves anyag keletkezik, amit az orvosok a 
kezükkel visznek át az egészséges anyákra. Az átvitel megakadályozható klórmeszes 
kézmosással. 1855 és 1865 között a Pesti Tudományegyetem Szülészeti Tanszék vezetőjeként 
az egyetemi hallgatóknak és a bábáknak oktatta a gyermekágyi lázzal kapcsolatos ismereteit 
is. A megelőzés céljából 1861-ben megírta a „Semmelweisi utasítást”, melynek betartását 
mindenkitől szigorúan megkövetelte. Az utasítás szövege a Függelékben olvasható. 
 

5.5.2. MIKROBIOLÓGIAI ISMERETEK OKTATÁSA 1850-
TŐL 
 
Minden korábban felsorolt tény ellenére orvosok és sebészek, de még más szakemberek 
(egy?/nagy?) része (nemcsak itthon, de külföldön is!) 1850 után még jó néhány évig, az 
emberi és az állati fertőző betegségek okainak a miazmákat, a contagiumokat, a ragályokat, a 
gerlyeket, a mérgeket és a legfelvilágosultabbak a gombákat tartották. Ez nem meglepő, mert 
a Bacillus anthracist ugyan már felismerték 1850-ben, de a pathogenetikai jelentőségének 
egyértelmű igazolására, amit végül, egyesek szerint, O. Bollinger csak 1872-ben, míg mások 
szerint R. Koch csak 1877-ben tett meg, még több mint 20 évet kellett várni. Addig, de nem 
egy esetben, még az után is, meglehetős bizonytalanság uralkodott a szakemberek fejében a 
mikroorganizmusok szerepét és jelentőségét illetően. Persze ez sem csoda, hiszen Pasteur 
alapvető munkássága is csak az 1850-es évek második felében kezdett kibontakozni. Koché 
pedig még később és a pathogenetikai szempontból jelentős mikroorganizmusok nagy 
többségének a leírása is csak 1880 után indult el. Egyébként az 1850-es években még a 
mikroszkópok nagyító képessége sem volt a legjobb, a mikroorganizmusokat még izolálni 
sem tudták, mert nem ismerték a szilárd táptalajt és a festési eljárások is kezdetlegesek voltak. 
A kórokozót csak a beteg vagy a meghalt személy vagy az elhullott állat váladékából készített 
ún. mikroszkópos készítményben tudták észlelni, ha szerencsések voltak. Balogh Kálmán 
1863-ban már bizonyosan látott Bacillus anthracist elhullott állat vérében és nyúl fertőzéseket 
is végzett. Kár hogy próbálkozása sikertelen volt, mert akkor az ő neve ott lehetne Bollinger 
és Koch előtt. Tuberkulotikus személyek köpetének mikroszkópos vizsgálatáról is ebben az 
évben számolt be. Érdekes könyvet írt Zlamál 1859-ben. Ő oktatta az állatorvosi járványtant 
az orvostan- és a sebészhallgatóknak. Könyve címe „Állatgyógyászat, különös tekintettel az 
embereknél előforduló, az állatokéhoz hasonló betegségekre” Művét a „műveltebb osztályúak, 
különösen papok s tanítók, mint a nép tanácsadóinak számára” ajánlással bocsátotta útjára. A 
könyv több szempontból is hasznos. Belőle megismerhetők az 1800-as évek közepén használt 
szakszavak, kifejezések. (Kótai István közlése szerint Zlamál Vilmos 1863-ban igényelt egy 
jobb minőségű mikroszkópot az Állatgyógyintézetben.  
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Ebből és az egyetemről korábban elmondottakból feltételezhető, hogy ő akkor már használt 
mikroszkópot.) Könyvében a betegségek okairól a következőket írta: „A gerj (miasma) és a 

ragály (contagium) is külső káros befolyások 
- betegítő okok - közé számítandók. Gerjnek 
nevezzük a légkörnek ama szabályellenes 
mivoltát, mely vagy közvetlenül az állatokra 
vagy közvetve az életfeltételekre hatván, az 
állatokat megbetegíti, s pedig ugyanazon 
módon, ugyanazon időben s nagyobb 
számmal. Ezen gerjes befolyások által 
előidézett kór járványnak neveztetik. 
Ragálynak nevezzük valamely kórnak ama 
szüleményét, produktumát, mely az arra 
fogékony testre átvitetvén, ugyanazon 
betegséget hozza létre, a milyennek ő volt az 
eredménye. Ráragadás által terjedvén, a 
ragály is számosabb állatokat támad meg, de 
nem egyszerre – mint a gerj – hanem csak 
egymás után, s oly betegségek ragály-
járványoknak neveztetnek. Némely helyeken – 
a vidék minőségéhez képest – majdnem 
mindig, vagy legalább igen gyakran, 
ugyanazon betegségek támadják meg az 
állatokat, ezen kórokat helytálló 
járványoknak nevezzük.” Ha a gerj és a ragály 
helyére beírjuk a kórokozó szót, akkor ma 
sem lehet pontosabban megfogalmazni a 
fertőző betegségek jelentkezésének okát. A 
két csoport között nyilvánvalóan a fertőzési 
módban van különbség. 

 
Ez a munka és Zlamál többi írása is, - lásd később - egyéb tevékenységeivel együtt, azt 
bizonyítják, hogy egy nyitott szemű, jó megfigyelő, kísérleti tapasztalatait helyesen értékelő, 
nagy tudású szakember volt, akitől az adott körülmények között többet nem lehetett elvárni. 
 
Az Élettan és Felsőbb Anatómia Tanszéken dolgozó fiatal Balogh Kálmán esetében nem 
meglepő, hogy használta a mikroszkópot, hiszen Czermak János tanítványa volt, és 
korábban már Schordann és Margó is mikroszkopizált azon a tanszéken, és Lenhossék 
Mihály Ignác is oktatott ott, akinek 1815 óta volt mikroszkópja. 1859-től sorban jelentek 
meg Balogh élettani és szövettani, pathológiai és gyógytani közleményei. 1862-ben két 
cikkben beszámolt Pasteur munkásságáról is sok egyéb más általa referált téma mellett. 
Ezekben a szűznemzés cáfolatát ismertette a következő konklúzióval: „Nincs tehát eddig 
egyetlen érv, melyet az ősnemződés párthívei ellenében Pasteur kisérleti úton nyomatékkal 
vissza ne utasítana. Vizsgálatainak eredménye hatalmasan védi a csíranemzésnek (generatio 
materna) a jelen kórban való egyedüli létét.” 1862-63-ban, még, mint tanársegéd, megírta „Az 
ember élettana” c. kétkötetes tankönyvét. (Addig Lenhossék már említett latin nyelvű 
könyvét használták.) Balogh atomi szinten alapozta meg az ember szervezetével és annak 
működésével kapcsolatos ismereteket, és csak emberrel kapcsolatos kérdésekkel foglalkozott. 
Az eukarióta sejtet tekintette az emberi élet alapjának. A sejtmag és a nukleolus jelentőségét 
még nem ismerte. A sejtszaporodás három módját – osztódás, sejten belüli multiplikáció és a 
sarjadzás – mutatta be. 1863-ban jelent meg az Orvosi Hetilapban az „Adalék a köpetek 
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vizsgálatának fontosságához” c. cikke. Ebben azt írta: „ha a köpetben az ún. 
gümőtestecskéket lehet találni, akkor, ha a tüdővész tünetei nincsenek is még kifejlődve, a 
gümőkórt fel lehet ismerni.” A testecskék feltehetően a Langhans-típusú óriássejteknek vagy 
histiocytáknak feleltek meg. Köztudott, hogy a tuberculosis kórokozója általában a sejtekben 
és a sejteken kívül is előfordulhat. Úgy tűnik, Balogh ezeket a baktériumokat akkor még nem 
észlelte. 
 
Balogh Kálmán 1867-ben került vissza Kolozsvárról a Pesti Egyetem Elméleti Orvostani 
Tanszék tanári székébe. Ebben az intézetben ő szerezte be az első két mikroszkópot, és 
indította el a bakteriológiai munkát, továbbá itt lett a tanítványa a frissen végzett Hőgyes 
Endre 1870-től. Balogh 1871-ben helyettesként került az Általános Kórtani Tanszék élére. (E 
tanszéken dolgozott Tognio Lajos (1828-1848, ill. 1850-1854) aki már az 1840-es évek 
második felében használt mikroszkópot és növénypathológiával is foglalkozott. Feltehető, 
hogy utódai Wagner János, Diescher János, Seidl Emánuel, Wachtel Dávid is ismerték ezt 
a vizsgáló eszközt, így Baloghnak ezen a tanszéken, valószínű, nem kellett mindent elölről 
kezdeni.) Hőgyes, mint tanítvány követte mesterét, és mellőle került 1875-ben Kolozsvárra. 
Hőgyes bakteriológusi indíttatásában Balogh hatása nem vonható kétségbe! Itt, szószerint 
idézzük Hőgyes Baloghról írt megemlékezésének utolsó bekezdését: „Én, a ki a 
megboldogultnak 1871-től 1875-ig tanítványa, majd barátja és tanártársa, hosszas betegsége 

alatt mindennapos látogatója voltam, … A mit 
akkor az események folytán – éppen Párizsban 
tartózkodott Pasteur Intézetében a halála és a 
temetése idején - a szerző megjegyzése – nem 
tehettem: legyen e szerény megemlékezés; a hála és 
szeretet koszorúja az elhúnyt tanító, tanártárs és jó 
barát örökre bezáródott koporsójára.” 
 
Oláh Gyula 1868-ban adta ki „Tanulmány a keleti 
hányszékelés (Cholera asiatica) kór- és 
gyógytanára vonatkozólag” c. írását, melyben az 
újabb külföldi adatok alapján már a „gombáknak” e 
betegségben játszott esetleges szerepét 
megemlítette. Egyébként ebben az időszakban, 
itthon és külföldön is, sokan még a gomba és a 
baktérium szavakat szinonímaként vagy keverve 
használták. 
Szabó Alajos után Thanhoffer Lajos 1869-ben 
lett az Állatgyógyintézet professzora. Ő már 
korábban is mikroszkopizált az Orvosi Karon, és 

alapvető szerepet játszott abban, hogy az 1851-től önálló Állatgyógyintézet oktató és kutató 
munkájában a mikroszkóp használata általánossá vált. 
 
Pesten Baloghnak az alábbi mikrobiológiával kapcsolatos közleményei jelentek meg: 
„Előleges közlemény a bomló szervi részek hatóanyagáról” (1872), „Baktériumok a 
növénysejtek képzőanyagában” (1876). Ennek a cikknek az ismertetését így kezdte Hőgyes a 
már említett megemlékezésében: „A bakteriológia akkori fejlettségéhez viszonyítva 
meglehetősen előre haladt álláspontot mutató cikkében…”. Ebben, az Orvosi Hetilapban 
három részben közölt munkában, túlélő növényi szöveteken és szövetek sejtjeiben követte a 
baktériumok szaporodását és terjedését, zárt rendszerben, napokon keresztül! Nagyon 
lényeges a baktériumok rendszerezésével kapcsolatos álláspontja: “Nem lévén elegendő 
támpontunk, hogy ezen szervezeteket az állatok között megtartsuk, a növények között kell 
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számukra helyet keresnünk, s itt a gombák és a moszatok jöhetnek szóba;…” „A moszat (alga) 
lényeges tulajdonságaként tekintik, hogy önálló táplálkozásra van utalva, mit chlorophyll-
tartalma által” „…Gombák ellenben chlorophyllt nem tartalmaznak, s így a világosságtól 
függetlenül, szerves anyagból, vagy ezek bomlásterményeiből táplálkoznak. Ezek szerint 
csakhamar készen lehetnénk, hogy a tárgyalt szervezeteknek a gombák között adjunk helyet. 
Ámde ha figyelembe veszzük a gombák szaporodásmódját azt találjuk, hogy…” az eltér a 
baktériumokétól és „ezért Naegeli a gombák külön csoportjaként a schizomyces-eket állította 
fel, ide sorozva általában azon gömbölyded vagy pálcika-alakú szervezeteket…”. Ezután 
hosszan sorolta a baktériumokkal kapcsolatos ismereteket és problémákat. Állatfertőzéseket 
is végzett, és az elpusztult állat alapos hisztológiai vizsgálatát is elvégezte, azaz sejtes szinten 
tanulmányozta a fertőzés folyamatát. A baktériumok tisztítása, mai szóhasználattal dúsítása 
céljából káliumhidroxid kezelést alkalmazott. A szervezet és a baktérium közötti történések 
vonatkozásában a következőket mondta: „…figyelmeztettem már azon küzdésre, mely a 
szervek sejtjei képző-anyagának és a hozzájuk férközött bacteriumok táplálkozási erélyei 
között foly….”. 
 
Az MTA-n 1878-ban tartott székfoglalójában azt mondta, hogy „A lépfenénél előjövő 
szalagalakú baktériumokkal 1863-ban tettem először kisérleteket” A mintát, kérésének 
megfelelően, a „sterilitás” szabályainak betartásával „Rózsa tr” vette és küldte két nap alatt 
Pestre. A vért mikroszkóppal megnézte. Az romlott volt és megszámlálhatatlan mennyiségű 
szalag alakú baktériumot látott. A bőr alá oltott nyulak életben maradtak. 1876-ban egy 
emberi anthrax eset kapcsán ugyancsak végzett nyúl oltást. Ez a kísérlete is eredménytelen 
maradt. Ő akkor még nem tudta, hogy „romlott mintával” az anthrax fertőzés nem vihető át. 
További munkái a fertőző bántalmakról. I. A lépfene és a pokolvar baktériumai II. Hurutos 
tüdőgyulladás (1880), III. Vörheny (1881). Az egyes kórképekben szerepet játszó 
kórokozókkal állatfertőzési kísérleteket is végzett. Volt, hogy a fertőzéshez használt 
baktériumot előzetesen folyékony táptalajban tenyésztette. A tüdőgyulladásban szenvedő 
személy köpetében és vizeletében lévő baktérium a fertőzött állatban tüdőgyulladást és 
vesebántalmat okozott. Feltette a kérdést, vajon a baktériumok nem termelnek-e gyulladást 
okozó anyagot. Azt is megállapította, hogy a vörhenyes személy vizeletében lévő 
baktériummal fertőzött állatokban a kórokozó szaporodott, egyes szervek károsodását és 
elhullást is okozva. A gömbölyű baktériumokat látta. A Streptococcus haemolyticusról akkor 
még nem sokat tudtak, de ő óvatosan azt írta, nem gondolja, hogy vizsgálatával felfedezte a 
kórokozót. Pedig valószínű azt tette!. Továbbra is alkalmazta a minta előkezelését kálilúggal, 
mert „A baktériumok kálilúg irányában nem igen érzékenyek,…”. „A tüdőlobos köpet, 
nemkülönben a diphtheritikus nyálkahártya kaparéka minden előtt szintén kálilúggal 
összedörzsöltetett,…”. „Ezenkivül a köpet baktériumjait részint Cohnáltal módosított 
Pasteur-folyadékban, részint pedig Mayer folyadékjában tenyésztettük, s az ekkép 
megszaporodott baktériumokat használtuk kisérleteinkre általában oly eredménnyel, mint ezt 
a frissében alkalmazott anyagnál tapasztaltuk.” Hagymázas betegekkel kapcsolatban is 
végzett nagyon fontos kísérleteket. A „…vizsgálataimat oda irányoztam: 1) Vajjon a hasi 
hagymázosak ürülékei közvetlenül a testből kiválásuk után fertőző természetüek-e? 2) A 
talajból származó folydék visz-e magával fertőző csírokat? 3) Az ürülékek talajban állás 
közben fertőző erélyben gyarapodnak-e?” Megállapításai a következők voltak: „…a 
hagymázosaknak úgy vizeletét, mint bélürülékét már frissében fertőzőnek tekinthetjük, …” 
„…alig kételkedhetünk azon, hogy a víz, így a föld árja a talajból az egészségnek ártalmas 
anyagokat vihet magával; így magával viheti az a hasi hagymáz fertőző anyagát is.” „…épen 
úgy mint a hagymázos fertőző anyagot szobában fentartottam és tenyésztettem, 
hatóképességgel nem csupán talajban lehet az jelen, hanem eléggé finom likacsos testekben 
akárhol, midőn a nedvesség és a meleg elegendő.” 
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Tehát, ami az orvosi és állatorvosi 
mikrobiológiával kapcsolatos ismeretek 
előadását illeti, minden, jelenleg 
rendelkezésünkre álló adat alapján, valószínű, 
hogy Zlamál Vilmos kezdte el a Pesti 
Tudományegyetemen és Balogh Kálmán pedig a 
Kolozsvári Orvos-Sebészi Tanintézetben. Ezt 
igazolják a már említett tankönyveikben leírtak. 
 
Az is bizonyos, hogy Kolozsvárott, az 1872-ben 
alapított Tudományegyetemen az Általános Kór- 
és Gyógytan, Gyógyszertan Tanszéket Ajtai 
Kovács Sándor (1872-1873), majd Hőgyes 
Endre (1875-1883) vezette. Lehet, hogy már 
Ajtai is, de az biztos, hogy Hőgyes már oktatott 
bakteriológiát. 
 
Fodor József, aki 1872-ben lett Kolozsvárott az 
Államorvostani Tanszék vezetője, már korábban 
megjárta Angliát. Az utazás tapasztalatairól szóló 
könyve 1873-ban jelent meg. Az előszót is már 
1872-ben megírta. Az alábbi konkrét 
mikrobiológiai ismeretekkel rendelkezett: „A 
kóroktan hosszú tapogatás után mind 
határozottabban a mellett szól, miszerint a 
ragályos, járványos betegségek ragályanyaggal 

bírnak, a mely a beteg testéről származik, s mindent ragályozhat, a mi azzal érintkezett, még 
akkor is, ha egyéb, általános egészségügyi viszonyok kedvezőek. Az is mint igen valószínű 
felállíttatott, miszerint a ragályanyag szerves test, - sőt hogy az szervezett test. Ennek alapján 
fejlődőtt ki a fertőztelenítés elmélete s gyakorlata – a mely két társával (a tisztasággal, 
általános egészségügyi haladással, és elkülönzéssel, elzárással, zárlattal) együtt hivatva lenni 
látszik a járványok leküzdésében eredményt elérni. … Egészségtani tanulmányok alapján 
valószínünek mondható, miszerint a ragályanyagok – a mennyiben azok valószínüleg szerves, 
sőt szervezett testek – bizonyos hőmérsékleten felül hevíttetve elvesztik ragályozó, tenyészési 
képességüket.” Nem kétséges, hogy Fodor ezen ismereteit a hallgatóinak már Kolozsvárott 
elmondta. 1874-től Pesten, mint tanszékvezető a bakteriológiával kapcsolatos ismeretei 
mellett a talaj-, a levegő- és a vízvizsgálatai során nyert megfigyeléseit is ismertette. 
 
Meg kell említeni Purjesz 2 Zsigmond „A különös kór- és gyógytan kézikönyvét”, mely 338 
oldal terjedelmű és 1874-ben látott napvilágot. Ebben a szerző, már rendszerezett formában 
foglalkozott a fertőző betegségekkel és azok gyógyításával Bene I Ferenc művében 
megfigyelt formában. Az anyagot az alábbi címek alatt taglalta: Alkati bántalmak. I. A. 
Heveny fertőző kórok (Itt sorba vette az egyes betegségeket – kanyaró, …, Az egyes 
kórképeket a ma is elfogadott módon tárgyalta: kóroktan, kórbonctan, kórtünetek, 
gyógyeljárások. A kóroktanban mindent leírt amit az adott kórokozóval kapcsolatban 
ismertek és fontosnak tartott.) B. Idült fertőzési kórok II. Fertőzési kórok, melyek állatokról 
vitetnek át az emberre C. Általános, fertőzéstől független táplálkozási rendellenességek (Az 
idegrendszer betegségei. A légzési szervek betegségei. Vérkeringési szervek, Emésztési 
szervek. Húgyszervek betegségei. Ivarszervek betegségei. Mozgásszervek betegségei. Bőr 
betegségei.). Nem minden fertőző betegséggel foglalkozott (pl.: az anthraxot sem említette). 
A bakteriális betegségek esetében egy esetben sem jelölt meg konkrét kórokozót, csak annyit 
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írt, hogy ismeretlen. Két gombás fertőzés esetében viszont már szerepelt a pathogén gomba 
(Favus és Trychophyton tonsurans) neve. 
 

 
 

Ugyancsak lényeges kiemelni, hogy Schwimmer 
Ernő 1874-ben írta meg az első magyar nyelvű 
„Bőrkórtan” c. könyvet, mely kitűnik naprakész 
mikrobiológiai ismereteivel.  
 
A mikroorganizmusokkal kapcsolatos adatokat a 
bőrbetegségek külső okai között sorolta fel. A leírtak 
híven tükrözik az ismeretek és az értelmezések 
területén fennálló akkori problémákat. Az élősdieket 
állati és növényi csoportba osztotta. A növényekhez, 
„…melyek lényegét a górcső derítette föl, tartoznak a 
bőrgombák. Ezek igen apró csírasejtekből (Sporen) 
állnak…” „…A legkisebb szerves képletek, melyek 
nemcsak bizonyos bőrbetegségeket tételeznek föl, 
hanem egyes buvárok fölvétele szerint állítólag 
valamennyi ragályos és fertőzési bántalomnak 
(heveny lázas kütegek, hagymázos és gyermekágyi 
folyamatok, váltóláz, hányszékelés, bujasenyv, stb.) 
okait képezik, bizonyos sejtes szervezetek gyanánt 
jelentkeznek, melyeket külalakjuk és egyéb 
tulajdonságaik miatt különböző elnevezésekkel 
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jelöltek…” Ő a következő sejteket ismertette: 1. Raj-csirsejtek (Schwarmsporen), 2. Parányok 
(Monades vagy Micrococci), 3. Rezgönczök (Vibriones), 4. Bacteriumok, 5. Palmella, 6. 
Sarcina, 7. Spirillium, 8. Leptothrix. Ezek szerinte „azon növényi szervezetek alkatrészeit 
képezik, melyeket gombának nevezünk. Az erjedő és bomladozó folyadékokban, valamint a 
szerves képletekben rothadási hatás által létrejövő gombafaj a penészgomba.” Majd 
ismertette a Penicillium alaktani alkatrészeit, táplálkozását és szaporodását. Egyetért Pasteur 
azon állításával, hogy „gomba nélkül nincs erjedés, sem rothadás”. “… Így pl. azt látjuk, 
hogy a fekélyesedés, üszkösödés, csontelhalás, és az anyatelepnek pusztulásával járó egyéb 
bántalom gombaképződés által jön létre.” Az élősdiek által előidézett bőrbetegségek között 
felsorolta a Favust, a Herpes tonsuranst, a Pitiriasis versicolort, a Sycosis parasitariat és az 
Eczema marginatumot. Az állati kórokozók között a bolhát, a poloskát, a tetűt, a molyt és a 
rüh-atkát tárgyalta. Ismereteink szerint ez az első önálló magyar mikrobiológiával 
érdemlegesen foglalkozó, összefogott, (bőrgyógyászati) egyetemi tankönyvi fejezet. 
 

Balogh Kálmán a Budapesten 1879-ben kiadott „A 
magyar gyógyszerkönyv kommentárja. Gyógyszer-
tani kézikönyv” c. több mint 1000 oldalas hatalmas 
monográfiájában foglalkozott a mikro- és 
makroorganizmusok okozta fertőző betegségek 
kezelésével és a fertőtlenítő szerekkel, mert akkor 
már a gyógyszertan tanár volt. 
Művében összefoglalta a gyógyszertannal 
kapcsolatos történeti és szakmai adatokat, majd a 
Bevezetés IV. pontjában a bevonó és a hígító 
szerekkel, a fertőző bántalmak sajátszereivel, az 
ellenmérgekkel, továbbá a féregűző és az élősdieket 
kiirtó, végül pedig a fertőtlenítő szerekkel 
foglalkozott. Megállapította, hogy a szervezetbe 
jutott némely fertőzőanyag ártalmatlanná tételére 
saját szer csak csekély számmal áll rendelkezésre. A 
malárialázak ellen még a leghatásosabb a chinin és 
részben a chinidin volt. A bujakór eseteiben a 
leghasználtabb szerek a higanytartalmúak. 
Septichaemikus fertőzés ellen csak megkísérelhető 
szereket említett. A hólyagos himlő és a vörheny 
ellen ajánlott szerek esetében, a kisérletek 

eredményei alapján, nem kecsegtető a helyzet. Az állati mérgek (vírusok, ebben az 
időszakban a mérgeket vírusoknak is nevezték – a szerző beszúrása) ellen leginkább a helyi 
eljárást kell követni (a seb roncsolása, kivéreztetése). A bőrhöz, valamint annak üregeibe jutó 
állati és növényi élősdiek ellen is saját szereket ajánlott (higanytartalmú készítmények, stb.). 
A bőrbe fúródott élőlényekkel szemben alkalmazható szerekkel is foglalkozott. A bőrön és a 
nyálkahártyákon tenyésző növényélősdiek (dermaphyticidák) ellen a karbol, a pirogallol és a 
kén, stb. tartalmú szereket említette, a bélférgek (galandféreg, bélgiliszta, cérnagiliszta) 
kiűzésére a legkülönbözőbb szereket javasolta, és végül a fertőtlenítő szerek felsorolásában 
olyan vegyületeket (klór-tartalmúak, savak, lúgok, stb.) említett, melyeknél jobbat ma is 
nehéz lenne találni. 
 
Érdemes még megemlíteni, hogy Balogh a könyvében az egyes vegyszerek tisztaságával 
kapcsolatosan következetesen a fertőzés szót használta a mai szennyezés értelmében 
(„Fertőzések: Az idegen anyagok, különösen fémek jelenlétét...”). 
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1879-ben és 1881-ben jelent meg Fodor József két terjedelmes írása, melyek címe 
„Egészségtani kutatások a levegőt, talajt és vizet illetőleg” volt. A leírtakból megállapítható, 
hogy a szerző több éven keresztül végezte kísérleteit. Meg akarta állapítani a szennyezett 
levegő, talaj és víz szerepét a fertőző betegségek terjesztésében. Végül oda konkludált, hogy a 
szenny önmagában nem elegendő, kell még valami másnak külön specifikus anyagnak, 
baktériumnak is lenni, ami a typhust, a cholerát, stb. okozza. Ő a mintáit az 1870-es évek 
második felében csöves táptalajban rendszeresen tenyésztette. Ahol baktériumnövekedést 
észlelt, ott a táptalajból kenetet készített és a baktériumok alakját is vizsgálta. 
 
A bakteriológiát Budapesten a Tudományegyetemen nevesített önálló tárgyként az Általános 
Kór- és Gyógytan Tanszéken Hőgyes Endre 1883-ban kezdte el tanítani, amikor 
Kolozsvárról visszaérkezett. 
 

Az első magyar bakteriológiai tankönyv 
orvosok számára Babes Viktor tollából 
jelent meg 1886-ban. (Ennek előzménye 
volt, hogy Babes 1882-től négy évet 
töltött el mint ösztöndíjas külföldön - 
München, Heidelberg, Strassburg, Berlin 
és végül Párizs - az akkor élő legjobb 
szakemberekkel találkozva. 1885-ben A. 
V. Cornil-lal közösen megírták az első 
orvosi bakteriológia könyvet francia 
nyelven Párizsban.) A szerző mentalitása 
és célja a bevezetőből megismerhető, 
melyet a Függelékben helyeztünk el. 
 
A könyvét két fő fejezetre osztotta: 
Általános Rész. I. A baktériumok 
általános természetrajza II. Vizsgálati 
módszerek III. A hasadógombák leírása 
és osztályozása Különös Rész. I. Kisérleti 
betegségek II. Az állatok önszenvi 
betegségei III. Az ember fertőző 
betegségei IV. Baktériumok által okozott 
idült betegségek. A baktériumok 
osztályozásával kapcsolatos akkori 
nehézségekkel teljes mértékben tisztában 

volt. Cohn-rendszerét követte. A baktériumokat 5 csoportba sorolta: 1. Micrococcusok, 2. 
Bactericeae, 3. Bacilusok, 4. Spirobacteriumok és az 5. Egyéb. Könyvében a baktériumokra 
és a kórképekre vonatkozó adatok, a kórbonctani, valamint a kórszövettani ismeretek, 
továbbá az egyes szerzők, néhol ellentmondásos megfigyelései keverednek. Az biztos, hogy a 
legfontosabb pathogén csírák közül ő már ismerte a staphylococcusokat, a streptococcusokat, 
a Löffler-féle diphtheritis bacillust, a Micrococcus gonorrhoeaet, a használt név alapján 
feltehető, hogy a Pneumococcust, a Klebsiellát, a proteusokat, a Bacillus anthracist, a sercegő 
üszög és a hasi hagymáz bacillusát, a Bacillus lepraet, a Bacillus tuberculosist, a cholera 
vibrióját, a Spirochaeta Obermeyerit és egyéb spirillumokat. Két gombáról is írt a könyvében. 
 
Kaiser Károly 1899-ben kiadott könyve már lényeges haladást tükröz. A baktériumokat 
ember, illetve ember és állatpathogén, állatpathogén, nem pathogén, valamint egyéb (fonál-) 
baktériumokra osztotta. Az egyes csoportokon belül bacillusokat, spirillumokat és coccusokat 
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különböztetett meg. Már beszélt a penészgombákról és a sarjadzó gombákról, valamint az 
actinomycesekről és a Plasmodium malariaeről. 
 
Rigler Gusztáv 1910-ben megjelent kézikönyvének második kötete a Fertőző betegségekkel 
foglalkozott hatvanegy fejezetben. Az első fejezetben általában írt a fertőző betegségekről; 
további négyben a mikroorganizmusokkal és egyben általában a protozoákkal foglalkozott. 
Huszonötben bakteriális betegségekkel; ötben vírusfertőzésekkel; hétben állati fertőző 
betegséggel; háromban protozoon fertőzésekkel; egyben a penészek és egy másikban a 
sugárgomba okozta fertőzésekkel; kettőben vegyesen a vitamin hiányokkal, a nomával, 
valamint a angina Vincentivel (akkor a két kórképet két külön betegségnek tartották); egyben 
a letűnt fertőző betegségekkel; egy másikban a rákkal; egyben a forró égövi 
állatbetegségekkel, majd egy nagy fejezetben a fertőtlenítéssel és végül a 
mikroorganizmusoknak a mezőgazdaságban, iparban és a növények betegségeinél kifejtett 
hatásával ismerkedhetett meg az olvasó. A felsorolt fontos bakteriális fertőző betegségek 
közül a scarlát kivételével mindnek (a cholera, a pestis, a typhus abdominalis, a tuberculosis, 
a lobaris pneumonia, a dysenteria, a febris recurrens, a syphilis, az ulcus molle, a 
gonorrhoeae, a lepra, a febris melitensis, a meningitis cerebrospinalis epidemica, a tetanus, a 
Streptococcus és a Staphylococcus betegségek, a paratyphus, a botulismus, a trachoma, a 
pertussis, az angina Vincenti, a noma, az anthrax, a malleus, az actinomycosis, a gangreana 
emphysematosa, az oedema malignum, a sertésvész, a sertésorbánc, a baromficholera) korrekt 
módon ismertette a kórokozóját. Akkor tévesen az volt a felfogás, hogy bizonyos 
betegségeket, amelyek ma a vitaminhiányok (skorbut, pellagra és a beri-beri) közé tartoznak, 
valamint a rákot is mikrobák okozzák. (Itt nem a daganatok virális eredetéről volt szó!) A 
könyv értékét emeli, hogy a mikroorganizmusoknak a mezőgazdasági, ipari és 
növényegészségügyi jelentőségével is foglalkozott. 
 
Aujeszky Aladár 1912-ben adta ki „A baktériumok természetrajza” c. kézikönyvét. Ez is 
nagyon alapos, a történeti ismereteket és a legújabb megfigyeléseket egyaránt tartalmazó 
alkotás. Nemcsak általános bakteriológiai, hanem közegészségtani, járványtani, 
immunológiai, parazitológiai és mikológiai alapmű. Ő már foglalkozott a vírusokkal is. Az 
alábbi fejezetek szerepelnek könyvében: Általános bevezető, A baktériumok elterjedtsége, A 
baktériumok vizsgálatának módszerei, A baktériumok alaki tulajdonságai, A baktériumok 
biológiai tulajdonságai, A baktériumok betegséget okozó hatása, mely fejezetben a fertőző 
betegségekkel és a járványtani problémákkal ismerkedhettek meg az olvasók. Immunitás a 
fertőző csírákkal szemben, A betegséget okozó protozoonok és a baktériumokhoz közel álló, 
fejlettebb növényi szervezetek, amely részben a protozoonok közül ismertette az amoebákat, 
a malária plasmodiumokat, a trypanosomákat, a pyroplazmákat, a coccidiumokat és a 
chlamydozoonokat. A gombák közül írt a penészgombákról, a Trichomycetákról 
(aktinomycesek és streptothrixek), a kórnemző penészekről (Aspergillus, Sporotrichum, 
Trichophyton, Achorion, Microsporon, Oidium) és a sarjadzó gombákról. Végül a 
függelékben a mikroszkopizálással, valamint a levegő, a víz és a talaj bakteriológiai 
vizsgálatával is foglalkozott. 1924-ben jelent meg ugyancsak tőle az „Általános 
bakteriológia” c. könyv. Ebben 5 rész és függelék található. Az első részben a bevezetést írta. 
A következő 3 részben nagy részletességgel foglalkozott a baktériumok különböző (alaki, 
biológiai és pathogenetikai) tulajdonságaival. Az ötödik részt az immunitástannak szentelte. 
Míg a függelékben a „baktériumokhoz közel álló, fontosabb kórnemző mikroszkópi 
növények, valamint protozoonok áttekintését” adta meg röviden. Ez az írás a korábbi munka 
rövidített és felfrissített változata. 
 
Rigler Gusztáv 1929-ben a fertőző betegségeket (cholera, pestis, diphtheria, tuberculosis, 
typhus, tüdőgyulladás, dysentaeria, febris recurrens, icterus infectiosus, syphilis, ulcus molle, 
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gonorrhoeae, lepra, febris melitensis, menigitis cerebrospinalis epidemica, tetanus, 
Streptococcus és Staphylococcus fertőzések, paratyphus, botulismus, trachoma, scarlát, 
pertussis, anthrax, malleus, actinomycosis, gázgangréna, oedéma malignum, sertés vész, 
sertésorbánc, baromficholera) ismertetve foglalkozott a kórokozókkal. Ezek mellett általános 
mikrobiológiai kérdéseket is érintett. 
 
Lovrekovich István, Tomcsik József és Lőrincz Ferenc nevével fémjelzett „Bakteriológia, 
immunitástan és parazitológia” c. kézikönyv 1935-ben hagyta el a nyomdát. Ebben a 
munkában a címben is szereplő három tudományág nemzetközi tudásanyagát és a hazai 
kutatások eredményeit ötvözték egybe. Lissák Kálmán 1936-ban, majd 1937-ben jelentette 
meg a „Kórtani gyakorlatok”, ill. az „Élettani gyakorlatok” (II. kiadás) c. munkáit, melyek a 
hallgatók mikrobiológiai gyakorlati oktatását szolgálták. Ezután következett Preisz Hugó és 
Went István „Az általanos kórtan vázlata” c. tankönyv. Ebben beszéltek külső és belső 
kórokokról. Az utóbbiak között szerepelnek a kórokozók 210 oldal terjedelemben. Melyek 
esetében növényi parazitákat (baktériumok, sarjadzó-, penész- és fonalas gombákat), állati 
parazitákat (protozoonok, férgek és ízeltlábúak), valamint a láthatatlan kórokozókat vagy 
filtrálható vírusokat különböztettek meg. 1944-ben hagyta el a nyomdát Preisz Hugó, 
Sántha Kálmán és Went István „Általános kórtan” c. tankönyve. Ez az 1939. évi kiadás 
javított változata. A növényi parazitákat (baktériumok, gombák) 120 oldalon, az állati 
parazitákat (protozoonok, férgek, ízeltlábúak – rovarok és pók-félék) 65 oldalon és a 
vírusbetegségeket (kórformánként, nem vírusrendszertani alapon csoportosítva, 
rickettsiosisok és bakteriophagok) 29 oldalon tárgyalták. 
1948-ban Faragó Ferenc kiadta a „Bakteriológia és immunitástan” c. tankönyvét, mely már 
a modern mikrobiológiai ismeretek alapján készült. Ebben részletesen foglalkozott a 
baktériumokkal, a vírusokkal, a gombákkal és a protozoonokkal, de ő a férgekről nem írt. A 
tervezett új kiadás a halála miatt már nem készült el. Alföldy Zoltán vezetésével 1950-ben 
jelent meg a tankönyvpótló, elméleti Mikrobiológiai jegyzet Budapesten. 
Az 50-es évek legelején az orvostanhallgatók az Arisztovszkij-Minkevics-Fried-féle szovjet 
mikrobiológiai tankönyv 1951-ben készült fordítását (Kesztyűs Loránd és munkatársai 
ellenőrizték) használták. 
1951-ben jelent meg szakorvosok számára a Bálint Péter által szerkesztett „Klinikai 
laboratóriumi diagnosztika” c. kézikönyv, melyben részletesen tárgyalták a teljes orvosi 
mikrobiológiát (bakteriológia, virológia, parazitológia és mikológia). 
Rauss Károly 1957-ben már harmadik átdolgozott formában adta ki a „Mikrobiológia” c. 
Pécsett megírt jegyzetét. 
A kor színvonalának megfelelő és az orvosképzésnél hiányzó „Orvosi mikrobiológia” c. 
tankönyvet Alföldy Zoltán, Ivánovics György és Rauss Károly készítette el 1960-ban. 
Ebben a bakteriológia, a virológia, a parazitológia és a mikológia mellett más témák 
(immunitás, antimikrobiális therápia, fertőtlenítés, laboratóriumi technikák, stb.) is 
szerepeltek. Ez a könyv több átdolgozást és kiadást is megért és a hazai orvosgenerációk sora 
nőtt fel rajta. Jeney Endre és Váczi Lajos 1966-ban adták közre az „Alkalmazott 
bakteriológia és elméleti alapjai” c. könyvüket, mely két fő részből áll. Az elsőben az alábbi 
fő fejezetek találhatók: Mikrobák és a környezet, A baktériumok változékonysága és…, A 
baktériumok anyagcseréje több alfejezettel, A mikroorganizmusok hatása egymásra, A talaj 
mikrobiológiája, A vizek mikrobiológiája, Az élelmiszerek bakteriológiája, Az emberi 
szervezet testfelületének mikrobiológiája. A második részben pedig az alábbi témák 
szerepelnek: Mikrobiológiai laboratóriumi technológia több alfejezettel, Az oltóanyagok 
termelése, ellenőrzése és alkalmazása, sterilezés és dezinficiálás és végül ipari bakteriológia. 
Ezt követte Béládi Ilona, Kétyi Iván, Nász István és Váczi Lajos alkotása az „Orvosi 
mikrobiológia, immunitástan, parazitológia” c. tankönyv 1978-ban, amelyet az 
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Orvostudományi Egyetemek Mikrobiológiai Intézeteinek igazgatói írtak, és amely három 
kiadást ért meg.  
1988-ban látott napvilágot Nász István „Klinikai mikrobiológia” c. könyve, mely hivatalos 
tankönyv volt a SOTE mindhárom karán. Ezt követte Ádám Éva, Béládi Ilona, Gergely 
Lajos, Kétyi Iván, Nász István, Pusztai Rozália, Szabó Béla: „Orvosi mikrobiológia” című 
könyve 1993-ban és a Gergely Lajos szerkesztette „Orvosi Mikrobiológia” c. tankönyv 
1999-ben. Ennek fejezeteit Ádám Éva, D. Tóth Ferenc, Emődy Levente, Gergely Lajos, 
Gönczöl Éva, Nagy Erzsébet, Pál Tibor, Pusztai Rozália, Rozgonyi Ferenc és Szabó Béla 
írta. Ezt a könyvet később ismét kiadták. 
Ádám Éva, Pusztai Rozália, Taródi Béla 2006-ban írta meg a „Mikrobiológia” 
(gyógyszerész- és fogorvostanhallgatók számára) c. művet, mely jelenleg Budapesten 
ugyancsak mind a három kar hallgatói számára hivatalos tankönyv. 
 
Az emberre és az állatra pathogén gombákat már az 1830-as években felismerték külföldön, 
tehát előbb, mint a baktériumokat. Itthon Láng Ferenc Adolf  1845-ben számolt be a 
bőrgombákról. Az egyetemi képzésben jelentős előrelépést jelentett, hogy Jakobovics 
Móricz Miksát 1847-ben kinevezték a bőrgyógyászat tanárának és elkezdte a tárgy önálló 
oktatását. A továbbiakban, mivel a gombás fertőzések, az egyéb bőrbetegségek és a 
nemibetegségek oktatása és gyógykezelése egységesen a bőrgyógyászat keretében történik, 
mi is komplexen foglalkozunk a problémával. A mikrobiológia és a bőrgyógyászat szoros 
kapcsolatára mi sem utal jobban, mint az a tény, hogy jelenleg a Magyar Dermatológiai 
Társulat keretei között két mikrobiológiával kapcsolatos szekció (Mikológiai, ill. Dermato-
infektológiai) is működik. 

Schwimmer Ernő a már említett „Bőrkórtan” 
c. tankönyvében beszélt a gombák 
pathogenetikai jelentőségéről és öt kórképet is 
ismertetett. Ezután meglepő, hogy Babes a 
könyvében csak két gomba okozta kórképet írt 
le. A nemibetegségek oktatása szempontjából 
fontos állomás volt Róna Sámuel „A buja vagy 
nemi betegségek” c. hatalmas terjedelmű, 644 
oldalas, tankönyve, mely 1893-ban látott 
napvilágot. Ebben a következőket írta: A 
syphilist valószínű egy bacillus okozza, a 
sánker vírusa a lényegét tekintve valószínű 
szintén baktérium (a mai Haemophilus 
ducreyi), a kankó okozója a Neisser-féle 
diplococcus. Kaiser a már korábban említett 
könyvében ugyancsak beszélt a penészgombák 
és a sarjadzó gombák pathogenetikai 
szerepéről. Török Lajos 1907-ben adta ki „A 
bőrbetegségek felismerése és gyógyítása” c. 
könyvét. Rigler Gusztáv az 1910-ben 
megjelent nagy munkájában csak a 
penészgombákkal foglalkozott. A múlt század 
első évtizedeire a gombákkal kapcsolatos 
ismeretek oly mértékben gyarapodtak, hogy 

attól kezdve már egyre inkább mikológusok kezdték el tanulmányozni e kórokozókat. 
Aujeszky az 1912-ben és az 1924-ben megjelent két könyvének függelékében a fontosabb 
kórnemző mikroszkópi növények (sarjadzó gombák, penészgombák) szerepeltek. Rigler 
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Gusztáv 1929-ben megjelent művében csak bő féloldal terjedelemben ismertette a penészek 
okozta betegségeket (favus, herpes tonsurans, pityriasis versicolor, soor).  
 
Nagy jelentőségű volt Ballagi István „Bőrgyógyászati mikológiájának” a megjelenése 1929-
ben. A szerző a könyvében didaktikusan összefoglalta az addigi ismereteket, megkönnyítve 
az egyetemi hallgatók és még a végzett orvosok ismeretszerzését is. Írásában az általános rész 
mellett foglakozott: 1. a moszatgombákkal, 2. a tömlős gombákkal, 3. a fonalas gombákkal, 
4. a sarjadzó gombákkal és 5. a ritka mikózist okozó gombákkal.  
 
Az oktatás szempontjából még meg kell említeni Sellei József és Poór Ferenc nevét, akik 
ugyancsak írtak szakmai anyagokat, majd Berde Károly „A bőr és nemibetegségek” c. 1934-
ben megjelent tankönyvét. Ebben az első részben általános dermatológiával foglalkozott. A 
második részben a bőr betegségeit ismertette. Ezek között a fertőző betegségek (bakteriális, 
virális, gombák és paraziták okozta, valamint egyéb), továbbá a nem fertőző betegségek 
szerepeltek. A harmadik részben a nemibetegségeket (gonorrhoea, syphilis és egyéb) taglalta 
nagy részletességgel. Müller Vilmos 1937-ben megjelent „Klinikai diagnosztika, orvosi 
kórisme” c. könyvében a bőrbetegségek diagnosztikájáról Török Lajos írt. 
Faragó Ferenc az által írt tankönyvben, csakúgy, mint a Bálint Péter szerkesztette 
kézikönyvben is foglalkoztak a mikológiával. Az ötvenes évek elején jelent meg először 
Rajka Ödön és Szodoray Lajos bőrgyógyászati tankönyve, mely még két kiadást élt meg. 
Ebben a könyvben a Részletes rész I. fejezetében tárgyalták a fertőzéses eredetű bakteriális, 
gombás, virális és állati paraziták okozta bőrbetegségeket és külön nagy fejezetben a 
nemibetegségeket. Ezek mellett a többi részben is szóba kerültek a mikroorganizmusok. 
Szodoray 1957-ben adta ki az „Orvosi mykológia” c. kézikönyvet, melynek megírásában a 
legjobb hazai szakemberek vettek részt. A könyvben: Általános botanikai vonatkozások, 
Klinikai mikológia, Részletes botanikai vonatkozások, Antibiotikum-kutatásokról, különös 
tekintettel a dermatophytonokra c. fejezetekben foglalkoztak a legkülönbözőbb gombákkal 
nagy részletességgel. A könyvben részletes irodalomjegyzék is található. Az 1960-ban 
megjelent Alföldy-Ivánovics-Rauss által kiadott tankönyvben is külön fejezetben 
szerepelnek a humán pathogén gombák. Galgóczy József 1975-ben jelentette meg a 
„Bőrgombák – gombás bőrbetegségek” c. értékes tanulmányát. Majd az egyetemi 
bőrgyőgyászati klinikák vezetői Gróf Pál, Király Kálmán, Simon Miklós, Szodoray Lajos 
és később Király Kálmán, Rácz István, Török Ibolya írt tankönyvet. 
 
A Királyi Tudományegyetemen az állatokkal kapcsolatos ismeretek, majd később a 
parazitológia oktatása különböző helyeken folyt. Kezdetben, mint azt már leírtuk, a 
Természetrajzi Tanszéken. 1850-től az Állattani Tanszéken, továbbá a kórtan, a fertőző 
betegségek, a kórbonctan és a közegészségtan stb. oktatása keretében hallottak a hallgatók 
ezekről az élőlényekről és azok jelentőségéről. A tanszéken Margó Tivadar oktatott először 
orvosi parazitológiát, amellett, hogy az ázalékokkal is részletesen foglalkozott az 
állatrendszertani kérdések mellett. Először 1899-ben Kaiser Károly írt a malária 
plasmodiumokról a tankönyvében. Később 1903-ban ugyancsak Kaiser egy nagyszabású 
munkába fogott. Ekkor kezdte publikálni a különböző humán parazitákkal foglalkozó 
füzeteit. Legelőször „Az ember élősködő orsóférgei (Nematoda)” c. munkája készült el. Ezt 
követte „Az ember galandférgei (Cestoda)” a laposférgekkel foglalkozó kiadvány 1904-ben. 
1905-ben két munka is napvilágot látott. Az egyik „Az emberben élősködő protozoák”, a 
másik “Az ember mételyférgei (Trematoda)” c. írás. „Az ember élősködő arachnoideai 
(Pankányok)” 1907-ben hagyta el a nyomdát. Végül 1908-ban jelent meg „Az emberen 
élősködő insecták” c. alkotás, mely bezárta a sort. Közben az MTA kiadta Jancsó I Miklós 
„Tanulmány a váltóláz parazitáiról” szóló könyvét 1906-ban. Rigler Gusztáv az 1910-ben 
kiadott monográfiájában foglalkozott a maláriával, az álomkórral, a framboesiával, a Kala-
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azarral, a lovak tenyészbénaságával és még néhány forróövi parazitás állatbetegséggel. 
Aujeszky mindkét könyvének függelékében ismertette „a baktériumokhoz közel álló, 
fontosabb protozoonokat”. Míg 1912-ben az amoebákat, a malária plasmodiumokat, a 
trypanosomákat, a pyroplasmákat, a coccidiumokat és a chlamydozoonokat nevesítette, addig 
1924-ben már ezek mellett a Leishmania intestinalisról, a leishmaniákról és az 
infusoriumokról is szólt. Rigler Gusztáv 1929-ben kiadott könyvében a protozoák biológiai 
tulajdonságaival, továbbá a maláriával, az amoebás dysenteriával, az álomkórral, a 
framboesiával, a splenomegáliával és a tenyészbénasággal foglalkozott. 
 
Lovrekovich István, Tomcsik József és Lőrincz Ferenc nevével fémjelzett „Bakteriológia, 
immunitástan és parazitológia” c. kézikönyv parazitológiai fejezetében Lőrincz részletesen 
taglalta, rendszertani szinten is, nemcsak a humán pathogén protozoonok, hanem a különböző 
férgek és az entomológia fejezetben a rovarok és a pók-félék orvosi jelentőségét is, amellett, 
hogy a maláriáról külön is írt könyvet Makara Györggyel és Mihályi Ferenccel közösen. A 
több mint 10 évvel később megjelent Faragó-féle könyvben a férgekről és entomológiáról 
már nem volt szó. Később mind Bálint, mind pedig Alföldy, Ivánovics és Rauss is 
foglalkoztak a protozoonokkal és a férgekkel is. A SOTE-n a hallgatók számára az 1950-es 

években Zoltai Nándor szerkesztett 
„Parazitologia” jegyzetet. Pécsett 
pedig Kelemen Géza írt ilyen 
oktatást segítő kiadványt. 
 
Vírusokat, mint szűrhető lényeket, az 
1900-as évek elején kezdték el 
oktatni. Rigler Gusztáv 1910-ben 
kiadott Közegészségtan és a fertőző 
betegségek c. könyvében a vírus szó 
még nem szerepel, de a veszettség, a 
sárgaláz, a száj- és körömfájás, a 
keleti marhavész és a szarvasmarhák 
ragadós tüdőlobja esetében a 
kórokozót szűrhető ágensként 
valószínűsítette. A himlő, a kiütéses 
typhus, a kanyaró, a parotitis és a 
dengue-láz okát nem ismerte, az 
influenzát pedig bakteriális 
betegségnek tartotta. 

 
Aujeszky Aladár 1912-ben kiadott kézikönyvében már bővebben foglalkozott a szűrhető 
lényekkel. A következőket írta: „Hátra van még, hogy az ultramikroszkópi (ultravisibilis) 
vagyis a mikroszkópi megláthatóság határán túleső apró szervezetekről is megemlékezzünk.” 
Ezután röviden beszélt a dohánymozaik betegség, a száj- és körömfájás, valamint a 
szarvasmarhák ragadós tüdőgyulladását okozó mikroorganizmusokról. 1924-ben jelent meg 
az általános bakteriológiai könyve, melynek a baktériumok méreteivel foglalkozó részében 
megemlítette, nagyrészt lábjegyzetben, hogy vannak mikroszkóppal látható és nem látható 
baktériumok. Az utóbbiak ultramikroszkóppal éppen hogy láthatók, és az a jellemző 
tulajdonságuk, hogy a baktériumszűrőkön átmennek. 
 
Példaként hozta fel a dohánymozaikvírust és a száj- és körömfájás kórokozóját, majd a 
következőket írta: „Csakhamar azután több fontos betegségről kiderült, hogy ily szűrhető 
vírus okozza (szarvasmarhák ragadós tüdőlobja, keleti marhavész, sertéspestis, tyúkpestis, 

Az idézet Gózony Lajos és Lénárd Vilmos kézikönyvéből 
származik
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himlő, szopornyica, veszettség, fertőző nyúltvelő bénulás, sárgaláz, influenza, foltos tífusz, 
kanyaró, skarlát stb.)”. Megemlítette, hogy léteznek szűrhető baktériumok is (Ez egy nagyon 
érdekes kijelentés, mivel az L formákat csak az 1930-as években ismerték fel! – a szerző 
megjegyzése). Továbbá, azt is írta: „Nem lehetetlen, hogy a filtrálható vírusok némelyike az 
állatvilágba tartozik. …”. Az előző oldalon mutatjuk be másolat formájában Gózony Lajos 
és Lénárd Vilmos 1913-ban kiadott könyvének a „Fertőző betegségek, amelyeket filtrálható 
vírusok okoznak” c. bekezdését. 
 
Rigler Gusztáv könyvének átdolgozott változata 1929-ben harmadik kiadásban jelent meg és 
általánosan használták. A vírus szó ebben a munkában csak a lyssa esetében fordult elő. 
(„Ujabban filtrálható vírust tartanak kórokozónak, melynek hatására a Negri-testek 
keletkeznének.”).  
Az influenza esetében még mindig baktériumot említett kórokozóként. Más esetben azt írta, 
hogy az okozója ösmeretlen (himlő, typhus exanthematicus, scarlat, morbilli, rubeola, 
varicella, parotitis, sárgaláz) és néhány esetben azt, hogy szűrhető mikroorganizmusok 
(poliomyelitis anterior acuta, encephalitis disseminata acuta, száj és körömfájás, sertéspestis, 
keleti marhavész, szarvasmarhák ragadós tüdőlobja) tehetők felelőssé. 
 
Az 1931-ben jelent meg Baló József alapvető munkája. Ez az első hazai orvos-virológiai 

kézikönyv, melyben a szerző egyaránt 
foglalkozott a történelemmel, valamint a 
legfrissebb tudományos és gyakorlati 
eredményekkel is. Faragó Ferenc a 
tankönyvében már egy önálló fejezetben 
írt a vírusokról. Később ugyanezt tették 
Bálint Péter kézikönyvében Farkas Elek 
és Dömök István. A továbbiakban a 
tankönyvekben már mindig szerepelt a 
virológia. 1955-ben Sinkovics József írt 
egy monográfiát „A víruskutatás alapjai” 
címmel. 1965-ben Bakács Tibor és 
Farkas Elek „Orvosi Virológia” c. 
munkája látott napvilágot. 
 
Egyes kórokozókkal és betegségekkel 
foglalkozó szakkönyvek száma 
áttekinthetetlenül nagy. Ezzel 
kapcsolatosan utalunk nemcsak Fekete 1 
Lajos vagy Győry Tibor könyvére, 
hanem Preisich Kornél gyermek-
gyógyászattal, valamint Znakovszky 
Emma közegészségtannal kapcsolatos 
irodalmi összeállítására is. Az elmúlt 
évtizedekben megjelent fontos könyveket 
a teljesség igénye nélkül az 
Irodalomjegyzékben tüntettük fel. 
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5.5.3. FERTŐZŐ BETEGSÉGEK 
 

A fertőző betegségeket tulajdonképpen már 1770-
től oktatták Nagyszombatban, majd Budán és 
Pesten a Tudományegyetemen, csak akkor még 
nem tudták, hogy azokat mikroorganizmusok 
okozzák. A „járványos és ragályos kóralakok 
leírását” illetően ismét hivatkozunk Fekete 1 
Lajos vagy Győry Tibor könyvére, illetve egyes 
már korábban általunk (is) megemlített munkákra. 
Fekete 1 az 1550 és 1874 között megjelent 
pestissel, himlővel, hagymázzal, csömörrel, 
váltólázzal, keleti hányszékkel, stb. és az 
állatjárványokkal foglalkozó műveket gyűjtötte 
össze. Az emberi fertőző betegségekkel 
kapcsolatban 135 szerzőt, továbbá 20 
állatgyógyászati munkát sorolt fel. Győry a 
könyvében az 1472 és az 1899 közötti időszak 
alatt megjelent orvosi publikációkat gyűjtötte 
össze. 

 
Itt mi most csak az 1850 után megjelent 
könyvekkel foglalkozunk a teljesség igénye 
nélkül. Purjesz 2 Zsigmond 1873-ban írt egy 
rövid belgyógyászati könyvet. Ezt követve az 
1884-ben első kiadásban, majd 1889-ben második 
átdolgozott kiadásban napvilágot látott „A 
belgyógyászat tankönyve” c. alkotása. Az 1889-
ben boltokba került művét olvasva megállapítható, 
hogy a szerző nagy tájékozottsággal és bölcs 
mértéktartással rendelkezett. Ennek illusztrálására 
szószerint idézzük néhány gondolatát az I. kötet 
előszavából, ill. az „Általános fertőző bántalmak” 
c. fejezetből: „A fertőző bántalmak csoportjához 
ama betegségek soroltatnak, melyekről be van 
bizonyítva, vagy legalább a betegség körül tett 
tapasztalatok szerint fölvehető, hogy a szervezetbe 
jutott sajátszerű, fajlagos megbetegítő hatány,…- 
melyek nagyrészt a hasadó gombák csoportjához 
tartoznak,…és melyek önkéntes keletkezéssel nem 
bírnak…- által vannak előidézve. … Oly méreg, 
mely a fertőző betegségek előidézésére képes, 
légnemű test (miasma – a jelen könyv szerzőjének 
a megjegyzése) nem lehet.” „…nem egy kóralakra 
nézve, melyet fellépési és lefolyási módjánál fogva 
kétségtelenül fertőzési eredetűnek tekintünk, de 

melynek előidéző oka nincs minden kételyt kizáró módon bebizonyítva, csupán a fertőzési 
eredetet hangsúlyoztuk, a kórok természetére nézve pedig ösmeretünk hiányát 
bevallottuk.”…Az „apró szervezetek biológiai tulajdonságainak leírásába, mivel az ilyen 
keretű tankönyvben úgy is csak hézagosan történhetett volna, nem bocsátkoztunk…”.  
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A fertőzés módjára nézve még a miasmaticus, a contagiosus és a miasmatico-contagiosus 
kategóriákban gondolkozott. A tiszta tenyészet fontosságát és az azzal kiváltható fertőzés 
igazoló jelentőségét hangsúlyozta. Megjegyezte, hogy a hasi hagymázt előidéző szervezeteket 
ugyan sikerült színtenyészetben előállítani, de eddig még e bántalmat állaton nem sikerült 
előidézni. 
Röviden érintette a fertőtlenítő szereket és foglalkozott a védhimlő oltással, sőt még a 
Pasteur-féle veszettség elleni védőoltással is megjegyezve, hogy az utóbbi hatásosságát 
illetően kevés a rendelkezésre álló adat. 
Emlékezzünk csak, Pasteur 1886-ban kezdte 
el az emberek védőoltását! 24 fejezetben 
foglalkozott a legfontosabb fertőző 
betegségekkel (typhus abdominalis, typhus 
exantematikus, visszatérő láz, vörheny, 
kanyaró rubeola, himlő, bárámyhimlő, 
diphtheria, dysenteria, cholera, váltóláz, 
meningitis cerebrospinalis, pestis, orbánc, 
septicopyaemia, nagy részletességgel a 
venereás betegségekkel, veszettség, malleus, 
lépfene és trichinosis). Ezt követően az egyes 
szervrendszereket (légző-, vérkeringési és 
emésztő szervek) vette sorba és mindegyikben 
foglalkozott az ott előforduló legkülönbözőbb 
gyulladásos megbetegedésekkel (pl.: 
tuberculosis, pneumonia, parotitis, 
endocarditis, stb.) függetlenül attól, hogy mi a 
kórokozó (bélféreg, gomba, baktérium, avagy 
ismeretlen). Ő az anthrax, a cholera, a 
visszatérőláz és a soor kórokozóját, továbbá a 
bélférgeket (galandféreg, trichinella, ascaris, 
oxyuris, ankylostoma) ismertette. A többi 
esetben megemlítette az irodalomban 
fellelhető adatokat, de az addigi eredményeket bizonytalannak tartotta az állásfoglaláshoz. 
Vírusnak ekkor még a gondolata sem merült fel. Az egyes betegségek tárgyalásakor sorba 
vette a kóroktanra, a kórbonctani eredményekre, a kórtünetekre és a kórlefolyásra, a 
kórismére, a kórjóslatra, a gyógyításra és az „óvógyógymódra, óvintézkedésekre” vonatkozó 
ismereteket. Mindent figyelembe véve tankönyve modernnek és figyelemre méltónak 
minősíthető! 
 
1892-ben Ángyán Béla az indiai cholera kór- és gyógytanát taglalta részletesen és modern 
módon, továbbá ugyanezen évben látott napvilágot a Szegő Kálmán, Hőgyes Ferenc, 
Szontágh Félix és Bókai I János által írt és Bókai I János által összeállított „Közlemények a 
heveny fertőző kórokokról” c. könyv is, mely már a mikroorganizmusok alaposabb ismeretét 
tükrözi. 1897-ben Bécsben jelent meg Korányi Frigyes tollából a „Milzbrand, Rotz, 
Actinomycosis,…” c. és Hőgyes Endrétől a „Lyssa” c. alkotás. Feltétlen beszélnünk kell a 
Bókay Árpád, Kétli Károly és Korányi Frigyes által szerkesztett és 1894-1898 között 
megjelent „A belgyógyászat kézikönyve” hatkötetes hatalmas munkáról. Ennek első kötete a 
fertőző betegségekkel foglalkozott, de a többi, az egyes szervrendszerekkel foglalkozó 
kötetekben is vannak mikroorganizmusokkal kapcsolatos kórképek. Az első fejezetet Pertik 
Ottó írta „Bevezetés a fertőző betegségek kóroktanába bakteriológiai szempontból” címmel 
98 oldal terjedelemben. A következő 37 oldalas fejezet Udránszky Lászlótól származik és a 
címe „A baktériumok chemiai tényezőinek szerepe a fertőző betegségeknél”. Ezt követik a 
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„Heveny fertőző kiütések”: kanyaró, vörheny, rubeola, bárányhimlő, orbánc, himlő, kiütéses 
typhus; „Heveny fertőző belső betegségek”: typhus, Weil-féle betegség, febris ephemera, 
cholera, tetanus, rheumas poliartritis, malária, diphtheria, pertussis, influenza, meningitis 
cerebrospinalis epidemica, szénaláz, pestis, dysenteria, lepra, visszatérő láz; „Nálunk alig 
előforduló fertőző betegségek”: sárgaláz, Dengue-láz; „Állatról emberre átszármazó fertőző 
betegségek”: actinomycosis, trichinosis, száj és körömfájás, lépfene, malleus, veszettség. Az 
egyes betegségeket Ángyán Béla, Bókai I János, Hutÿra Ferenc, Kétli Károly, Korányi 
Frigyes, Schwimmer Ernő, Székács Béla és Terray Pál írta. A diphtheria, a pertussis, a 
lepra, a cholera, a typhus, a visszatérő láz, a malária, az actinomycosis, a trichinosis, a lépfene 
és a malleus esetében beszéltek ismert kórokozóról, a többi esetben ismeretlen vagy 
bizonytalan volt a megjelölés. Szólnunk kell a Gerlóczy Zsigmond által írt „Ragadós fertőző 
betegségek korai fölismerése” és „A fertőző betegségekről és az azok ellen való védekezésről” 
c. könyvekről, valamint a Jendrassik Ernő szerkesztette kétkötetes 1910 és 1914 között 
napvilágot látott és több kiadást is megért „A belorvostan tankönyve” c. munkáról. 
Jendrassik könyvének első kötetében Fejes László írta a „Fertőző bajok” c. fejezetet 159 
oldal terjedelemben, melyben 34 betegséggel foglalkozott. Typhus, paratyphus, dysenteria 
(mind a két fajta), pestis, sepsis, diphtheria, anthrax, trichinosis, malária, orbánc, visszatérő 
láz, álomkór, Kala-azar, máltai-láz, tetanus, aktinomykosis, malleus, lepra, tuberculosis és 
syphilis esetén ismerték már a kórokozót. Kiütéses typhus, himlő (a Guarniri testecskéket 
említette), scarlat (a Streptococcus szerepét lehetségesnek tartotta), kanyaró, rubeola, dengue 
láz, veszettség (a Negri testeket említette), sárgaláz (nem szűrhető anyag), efemer lázak 
(herpes kiütések), fertőző sárgaság és a Beri-beri esetén a kórokozót ismeretlennek tartották. 
Az influenza esetében pedig a Pfeiffer-féle influenza bacillust vélték a kórokozónak. Müller 
Vilmos 1937-ben megjelent „Klinikai diagnosztika, orvosi kórisme” c. könyve I. kötetében a 
fertőző betegségekről Kalocsay Kálmán, a bőrbetegségek diagnosztikájáról pedig Török 
Lajos írt. Komáromy Pély Mihály, Fornet Béla előadásai alapján 1940-ben kiadta „A 
belgyógyászat alapvonalai” c. könyvét, melyben 32 oldal terjedelemben a gyakoribb 
belgyógyászati fertőző betegségekkel is foglalkozott. Kerbold László írt könyvet a 
„Fertőzőbetegségek” címen 1943-ban és ugyanebben az évben jelentette meg Kőmives 
Oszkár a „Fertőzött fogak kór- és gyógytana” c. érdekes munkáját, melyben a gócokkal és 
azok megszüntetésével foglalkozott. Magyar Imre és Petrányi Gyula „A belgyógyászat 
alapvonalai” c. nagy sikerű kézikönyvének első kiadása 1948-49-ben jelent meg. Ezt 
követően a könyvnek számos változatlan és átdolgozott kiadása látott napvilágot még 
évtizedeken keresztül. Az 1969-ben kiadott VI. kiadásban a Fertőző betegségek fejezet 273 
oldal terjedelmű. A szerző az alábbi kórokozókkal foglalkozott: vírusok, pseudovírusok, 
rickettsiák, mycoplasmák, baktériumok, gombák, protozoonok és metazoonok. Hetényi I 
Géza 1951-ben adta ki a „Részletes belgyógyászat” c. tankönyvét, mely ugyancsak több 
kiadást és átdolgozást ért meg. A szerző a következő gondolatokkal ajánlotta munkáját: 
„Könyvem az új oktatási reformot követi, tehát nem foglalkozik a fizikális diagnosztikával, 
nem ismerteti a betegségek kórbonctani elváltozásait és csak helyenként tér ki az elkülönítő 
kórismézésre; a könyv a IV. éves orvostanhallgatók „Részletes belgyógyászat”-ának anyagát 
foglalja magában.” A munka IX. fejezete foglalkozik „A fertőző betegségekkel” 59 oldalon a 
lényegre szorítkozva. Emellett a korábbi nyolc fejezetben az egyes szervrendszerek 
tárgyalásánál az elődeihez hasonlóan ő is foglalkozott az adott rendszerrel kapcsolatos 
mikrobiológiai eredetű betegségekkel is. Majd Petrilla Aladár szerkesztésével jelent meg az 
„Újabb fertőző betegségek” c. mű, és 1962-ben Kalocsay Kálmán adta ki a „Heveny fertőző 
betegségek” c. tankönyvét. Ezt követte 1981-ben a Binder László, Budai 2 József, Kátay 
Aladár és Nyerges Gábor nevével fémjelzett „Fertőző betegségek”c. szerkesztett alkotás, 
majd sorban a többi, a Nyerges Gábor szerkesztésében 1992-ben megjelent „Infektológia….” 
c. könyv, a Nyerges Gábor és Szalka András által 1994-ben írt „Infektológiai 
differenciáldiagnózis” c. munka és végül a Szalka András és Mészner Zsófia által 1999-ben 
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kiadott „Infektológia” c. könyv. Ludwig Endre 2005-ben szerkesztette a „Diagnosztikus és 
terápiás ajánlások az infectológia területeiről” c. kiadványt. 
 
A gyermekgyógyászatot, mint külön szakmát 1831-ben kezd el Wekerle György oktatni. Az 
egyetemen a gyermekorvostan első professzora Bókai I János (1873-1884) volt, akit ???, 
Bókay II János (1907-1929), Heim Pál (1929-1929), majd Hainiss Elemér (1930-?) 
követett. Berend Miklós és Preisich Kornél állította össze 1899-ben a gyermekbetegségek 
kompendiumát. Hasznos könyvet írtak Kármán Samu és Bauer Lajos „Gyermekhygiene” 
címen 1899-ben. Ebben útmutatót adtak az anyáknak a gyermekápolás szakszerű végzéséhez. 
A könyv öt fejezetből áll. A negyedikben a fertőzőbetegségekkel, valamint az 
iskolabetegségekkel és az azok elleni védekezés lehetőségeivel foglalkoztak. Ezt követte az a 
gyermekgyógyászat, melyet Bókay II János, Bókay Zoltán és Flesch Ármin írt meg „A 
gyermekorvoslás tankönyve” címen 1912-ben. Göttche Oszkár a „Csecsemő és 
gyermekgyógyászat” c. könyvet adta ki 1938-ban a gyakorló-orvosok számára. Ebben a 
könyvben külön fejezetben szerepelnek a heveny fertőző betegségek 17 oldalon, de ezek 
mellett az egyes szervek betegségei leírása között is beszélt fertőző kórképekről. A felsoroltak 
mellett Torday Ferenc és Preisich Kornél írt művet. Lukács József a „Gyakorlati 
csecsemőgyógyászat, diagnosztika és therápia” c. könyvében 25 oldalon írt az általános 
fertőző betegségekről. Petényi Géza „Gyermekgyógyászat” c. tankönyve 1967-ben már 
negyedik kiadásban jelent meg, Boda Domokos „Gyermekgyógyászata” második átdogozott 
kiadása 1985-ben látott napvilágot. Ezt követte Schuler Dezső szerkesztésében Csorba 
Sándor, Karmazsin László, Méhes Károly és Nyerges Gábor szerzőségével a 
„Gyermekgyógyászati diagnosztika és terápia” c. tankönyv 1987-ben. Ezek mellett Surányi 
Gyula és Kerpel-Fronius Ödön is írt tankönyvet. Ezekben a könyvekben is foglalkoztak a 
fertőző betegségek problémáival. 
 
A Várnai Ferenc általa szerkesztett „Trópusi betegségek” c. 1973-ban megjelent könyv 
bevezetőjében a következők olvashatók: „Hazánkban sem trópusi intézet, sem megfelelő 
trópusi szakkönyv ez ideig nem volt.” Munkája elsősorban klinikai jellegű, de foglalkozik a 
kórokozókkal is. A trópusi betegségekkel kapcsolatosan Ternák Gábor is publikált. 
 
Az ún. iatrogén fertőzések problémáival Zsóldos János már 1802-ben foglalkozott „Asszony 
orvos” c. könyvében, mely az első magyar nőgyógyászati mű és abban ő használta először a 
járvány szót. 1814-ben megírta újabb művét a „Diaetetika vagy az egészséget…” címen, 
melyben előírta a szülésnél, a sebészi eseteknél és a fertőző betegekkel való foglalatosság 
során követendő eljárásokat, mind a vizsgált, mind pedig a vizsgáló egészségének megvédése 
és az iatrogén ártalmak megelőzése érdekében. Ezek a megfelelő védőöltözék, a beavatkozás 
előtti lúgos, szappanos kézmosás, az eszközök megfelelő tisztántartása, stb. Ő ezt az általa 
1816-ban Pápán alapított nőikórházban szigorúan be is tartatta. A fertőző betegségek okának 
a mérget vagy a ragályt jelölte meg. Beszélt a tehénhimlő váladékkal gyermekeken végzett 
védőoltás fontosságáról is. Az 1840-es években Semmelweis Ignác Fülöp a szülészeteken 
pusztító gyermekágyi láz járványok okának tanulmányozása kapcsán bizonyította és 
hangsúlyozta a kézhigiéne jelentőségét és a fertőzések megelőzése szempontjából a 
klórmeszes vizes kézfertőtlenítés fontosságát. Manninger Vilmos 1903-ban megírta „Az 
antisepticus és asepticus orvoslásmódok története” c. értékes munkáját Semmelweis 
emlékének ajánlva és kellőképpen bemutatva e tragikus életű személy tevékenységének 
nemzetközi jelentőségét. 
Magyar Imre és Petrányi Gyula „A belgyógyászat alapvonalai” c. nagy sikerű 
kézikönyvükben már külön fejezetben foglalkoztak az ún. iatrogén kórokokkal. Vitéz István 
és Hüttl Tivadar 1964-ben a „Sebészeti hygiene” c. könyvében részletesen tárgyalta a kérdés 
sebészeti jelentőségét. 1974-ben Losonczy György tollából megszületett a „Iatrogén 
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infectiok” c. figyelemre méltó munka, melyben a szerző bemutatta a nem kellő 
körültekintéssel végzett egészségügyi tevékenység veszélyeit. Ezt követte a „Nosocomialis 
fertőzések” című könyve 1989-ben. Bizonyos, hogy Losonczynak szerepe volt abban, hogy 
hazánkban is, országos méretben, lendületet kapott az iatrogen fertőzések megelőzését 
szolgáló szervezett védekezés, mely munka kereteit jogszabályok adták meg. Berencsi II 
György, mint szerző részt vett a W. Weuffen, D. Groschel és A. Kramer által 1981-ben 
szerkesztett „Grundlagen der Antiseptik“ c. nyolckötetes sorozat elkészítésében. Majd 1987-
ben Páll Gábor tollából megjelent „A nosocomiális fertőzések előfordulása esetén szükséges 
teendőkről” készített OKI kiadvány. Jelenleg a 20/2009. (VI. 18.) EüM rendelet az 
egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések megelőzéséről, e tevékenységek szakmai 
minimumfeltételeiről és felügyeletéről szóló jogszabály az érvényes. Ezt „Az egészségügyről” 
szóló 1997. évi CLIV. törvényben foglalt felhatalmazás alapján adta ki az egészségügyi 
miniszter. 
 
A fertőző betegségek kezelésének kérdésével, már a betegségek jelentkezésétől kezdve, még 
az okok ismerete előtt is már, számosan foglalkoztak. Ennek az időszaknak a gyógyítással 
kapcsolatos ismeretanyagát elsősorban a füveskönyvekben foglalták össze. Mivel kezdetben a 
gyógynövények szerepe volt a meghatározó az oktatás szempontjából a botanikai ismeretek 
játszottak jelentős szerepet, és csak később nőtt meg a kémiai ismeretek, ill. a kémiai 
vegyületek jelentősége a gyógyításban. Itt kell jelentőségénél fogva Rácz Sámuel már 
korábban is említett 1778-ban kiadott „Orvosi tanítás” c. könyvének gyógyszertani fejezetére 
hivatkozni. Az 1800-as évek utolsó évtizedeiben annyival volt könnyebb a helyzet, hogy az 
orvosok legalább már lassan megismerték az egyes fertőző betegségek kórokozóját és főleg 
P. Ehrlich kutatásainak köszönhetően felgyorsult és célirányossá vált az azokra ható szerek 
kutatása is. Az ebből az időszakból származó könyvek közül megemlítendő Balogh Kálmán 
1866-ban megjelent „Gyógyszertan” c. és az 1879-ben kiadott „A magyar gyógyszerkönyv 
kommentárja. Gyógyszertani kézikönyv” c. munkája, melyekkel már foglalkoztunk. Bókay 
Árpád „Újabb gyógyszerek” c. könyve 1891-ben jelent meg, Kuthy Dezső „A tüdővész 
szanatóriumi gyógyítása” című kiadványa 1897-ben látott napvilágot, majd a több kiadást is 
megért Vámossy Zoltán, Fenyvessy Béla, Mansfeld Géza „Gyógyszertan” tankönyv is a 
hallgatók és az orvosok kezébe került először 1908-ban. Az 1914. évi III. kiadásban a szerzők 
az „Élősdiek ellen ható szerek. Antiparasitica” c. 82 oldal terjedelmű III. fejezetben 
foglalkoztak a férgek, a bőrélősdiek és a bacteriumok ellen ható szerekkel, a fertőző 
betegségek specifikus gyógyszereivel, valamint a Trypanosoma és a Spirochaeta-betegségek 
chemotherápiájával. Jelentősége miatt szólnunk kell az Issekutz (Hugó az apa és Béla a fia) 
családról, akik az oktatásban Kolozsvárott, Szegeden és Budapesten is jelentős szerepet 
játszottak és több könyvet is írtak. Issekutz Béla könyve több kiadást is megért. Az 1959-ben 
megjelent hatodik kiadásban „A kórokozókra ható gyógyszerek” c. 126 oldalas fejezetben az 
alábbi alcímek szerepelnek: fertőtlenítő szerek, kemoterápia, a váltóláz gyógyszerei, a luesz 
gyógyszerei, a baktériumos fertőzések gyógyszerei, antibiotica, a tuberculosis gyógyszerei, 
féreghajtók és rovarirtók, a sejtoszlásra ható anyagok, vérsavók és oltóanyagok, ásványvizek 
és fürdők. 
A fertőző betegségek kezelésénél alkalmazandó célzott therápia, mint egyedüli helyes 
megoldás fontossága, azóta nem kétséges, mióta ismert, hogy a mikroorganizmusokban a 
kemoterápiás szerekkel és az antibiotikumokkal szemben rezisztencia alakulhat ki. A helyes 
terápia kérdéseivel foglalkozik C. Simon, W. Stille és Münnich Dénes „Korszerű 
antibiotikumkezelés” c. 1985 előtt már első kiadásban megjelent, valamint Gráber Hedvig 
„Az antibiotikumkezelés gyakorlata” c. 1990-ben boltokba került könyve. Jelenleg a Gyires 
Klára és Fürst Zsuzsanna szerkesztette „Farmakológia” c. egyetemi tankönyv XII. fejezete 
az „Antimikrobás kemoterápia” elsajátításával szerzik meg a szükséges tudást a leendő 
orvosok. 
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Az első magyar védőoltással kapcsolatos könyv szerzője az európai hírű Weszprémi István. 
Ő írta Londonban a „Tentamen de inoculanda peste” c. művét, melyben a pestis ellen 
védőoltást javasolt a „variolatio” analógiájára, de ez az ötlete a gyakorlatban kudarcot vallott. 
A következő kiadvány Raymann János Ádám nevéhez kötődik. Ő 1717-ben írta a „Historia 
medica Variolarum Eperiensini in …” c. munkáját, melyben a variolatioval elért 
eredményeiről adott számot Európában először. Rácz Sámuel a korábban már említett 
művében, 1778-ban egy fejezetben foglalkozott a variolatioval. Bene I Ferenc himlővel 
kapcsolatos már említett munkái 1800-ban és 1802-ben jelentek meg. Neki is szerepe volt a 
védhimlőoltás elterjedésében. Schraud Ferenc (1802-1806), mint protomedicus, 
megszervezte a védhimlőoltás bevezetését 1804-ben, hazánkban és ezzel elindította az 
embereknek a fertőző betegségek elleni rendszeres, szervezett, preventív immunizálását, amit 
1812-ben helytartótanácsi rendelettel kötelezően előírt, és amely rendeletben egyúttal az 
emberi himlővel való oltást, a variolatiot is, megtiltották. 1829-ben Lenhossék Mihály Ignác 
foglalkozott a himlő elleni védőoltás problémáival. Katona Mihály 1842-ben a kanyarós 
betegek kiütésének váladékával, a himlőoltáshoz hasonlóan, több mint ezer gyermeken 
végzett védőoltást, melynek eredményeit közölte. Hőgyes Endre dolgozta ki Pasteur után 
hazánkban a veszettség elleni védekezés oltóanyagát. Az oltóanyagok hivatalos ellenőrzését 
Preisz Hugó indította el. Ugyancsak ő adta ki 1936-ban „Az infectio és immunitás tanának 
elemei orvosok, állatorvosok és orvostant tanulók számára” c. kézikönyvét. A jelenleg is jól 
működő hazai humán védőoltási rendszer kialakítása tehát a himlő elleni védekezéssel 
kezdődött és a veszettség, a typhus, a diphtheria, és a többi fertőző betegség elleni 
védekezésen keresztül jutottunk el a jelenlegi oltási rendszerhez. Az ebben a folyamatban 
szerepet játszott személyek nevét – a Magyar Királyi Bakteriológiai Intézet, a 
Szérum/Oltóanyag Termelő Intézet, a FILAXIA, a HUMÁN, az OKI, egyes egyetemi és 
magán intézetek munkatársairól van szó – lehetetlen itt felsorolni, de Erdős László és 
Farkas Elek nevét nem lehet nem megemlíteni. Jeney Endre és Váczi Lajos 1966-ban az 
„Alkalmazott bakteriológia és elméleti alapjai” c. könyvükben írtak az oltóanyagok 
termelésének, ellenőrzésének és alkalmazásának kérdéseiről. Az aktuálisan használt 
védőoltásokkal kapcsolatos legfontosabb problémákat pedig Budai 2 József és Nyerges 
Gábor évtizedeken keresztül ismertette a több kiadásban is megjelent és még ma is használt 
könyvükben. 
 

5.5.4. MIKROBIOLÓGIAI LABORATÓRIUMI MUNKA 
 
A mikrobiológiai laboratóriumi munkával kapcsolatban is 
jelentek meg önálló írások. Véleményünk szerint az első ide 
sorolható munka Rózsahegyi Aladár tollából származott és a 
KMTT ülésén tartott „A baktériumokról” c. előadása alapján 
1887-ben készült közlemény. 
 
A szerző ebben röviden foglalkozott a baktériumokkal 
kapcsolatos akkori ismeretekkel (20 oldal), a baktériumok 
vizsgálatával – kimutatás, tenyésztés (17 oldal), az ember 
környezetének – levegő, talaj, tápszer, ruházat, lakás, 
használati tárgyak, iparágak, erjedés, rothadás, ember teste - 
vizsgálatával – mai kifejezéssel, alkalmazott 
mikrobiológiával (20 oldal) és végül a „Visszaoltás. Élettani 
tulajdonságok megállapítása” című rövid fejezettel zárta be 
írását. Ez a munka tartható az első értelmesen összeszedett 
bakteriológiai könyvecskének. 
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Tangl Ferenc 1894-ben adta ki az “Útmutató a 
bakteriológiában” c. könyvét, melyben a 
bakteriológiai és az ezekkel kapcsolatos 
szövettani vizsgálatokhoz kívánt segítséget 
nyújtani. Az általános bevezető után, melyben a 
mikroszkopizálással, a tenyésztéssel és a 
pathogenitás vizsgálatával foglalkozott, a 
különös részben először 48 emberre, ill. 
emberre és állatokra egyaránt pathogén 
baktériumot ismertetett. A kor ismereteinek 
megfelelően Bacillus influenzaet az emberi 
influenza esetleges kórokozójaként említette. A 
Bacillus pyocyaneus esetében kétségbe vonta az 
emberi pathogenitást. A sertéspestist és a 
szarvasmarhák ragadós tüdőgyulladását okozó 
baktériumokat is leírta. Hat pathogén 
penészgombáról számolt be. Huszonnégy nem 
pathogén baktériumról is hírt adott, és 
megemlítette, hogy a földben, a vizekben és a 
levegőben sok hasonló csíra található. Ezután 
foglalkozott a levegő, a víz és a talaj 
bakteriológiai vizsgálatával. A függelékben a 
szövetek mikroszkópos vizsgálatával 

kapcsolatos ismereteket foglalta össze. 
 
Tauszk Ferencz szerkesztésében két kötetben jelent meg a „Klinikai diagnosztika. Az összes 
betegvizsgáló módszerek, a szövettani, vegyi és bakteriológiai eljárások” c. hatalmas 
kézikönyv orvostanhallgatók és orvosok számára 1893-ban és 1894-ben. A fejezeteket a kor 
16 nagynevű szakembere írta. Az első kötetben 
tizenegy fejezet található. Az első két általános 
témájú fejezeten kívül a maradék kilenc 
fejezetben az egyes szervrendszerekkel 
foglalkoztak. Mindegyik végén a vele 
kapcsolatos mikrobiológiai problémákról is szót 
ejtettek. A II. kötetben tíz fejezet van. Az egyes 
klinikai szakmák szerint tekintették át a 
diagnosztikai kérdéseket. A IX. fejezet, melyet 
Tangl Ferencz írt „Bakteriológia” címen látott 
napvilágot 76 oldal terjedelemben. Ebben a kor 
színvonalán tárgyalta a mikroorganizmusokkal 
összefüggő ismereteket. 
1894-ben egy „Útmutató klinikai laboratóriumi 
munkálkodáshoz” c. könyv is napvilágot látott 
Vas Bernát és Gara Géza tollából. A könyv 24 
oldal általános (vegyi, mikroszkópos és 
bakteriológiai) bevezetés után hét fejezetben 
foglalkozik a különböző minták vizsgálatával. 
Minden egyes fejezet végén kitértek a 
mikrobiológiai vizsgálatok lehetőségeire is. 
Úgy gondoljuk itt is fel kell sorolni Kaiser 
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Károly: „A bakteriológia rövid története különös tekintettel a vizsgálati módszerekre” c. már 
említett tankönyvét. 
 
A következőt Gózony Lajos és Lénárd Vilmos publikálta 1913-ban „A gyakorlati 
bakteriológia zsebkönyve” címen, melybe Preisz Hugó írt előszót és több kiadást is megért. 
Verzár Frigyes 1921-ben adta ki az „Orvosi laboratóriumi munkálatok” c. könyvét “…az 
orvosi laboratóriumi munkálatok, elsősorban orvosi kémiai és bakteriológiai módszerek 
népszerűsítés... “ céljából. 1926-ban jelent meg Lax Henrik „Laboratóriumi 
vizsgálómódszerek kritikai áttekintése a gyakorló orvos szempontjából” c. kiadványa, 
melyben más mellett a bakteriológiát is érintette. A 40.700/1930. NMM sz. körrendelet írta 
elő „a hivatalos bakteriológiai, illetőleg szerológiai vizsgálatok végzésével kapcsolatos 
teendőket és a vizsgálati anyagok beküldésének módját”. Lovrekovics István, az 1941-ben 
megjelent könyvében, ismertette a bizmutszulfit agar kifejlesztésével kapcsolatos kutatásait 
és bemutatta, hogy a táptalaj eredményesen használható a typhus és a paratyphus baktériumok 
kitenyésztésére. Müller Vilmos: „Klinikai Diagnosztika” című 1942-ben megjelent 
könyvében a „Mit és hogyan kell az orvosnak diagnosztikai célból az OKI-nak beküldeni c. 
fejezetet Rauss Károly írta. A mikrobiológiai laboratóriumi munka végzésének elősegítése és 
színvonalának emelése céljából Láng Sándor „Orvosi és laboratóriumi vizsgálatok” c. két 
kötetes könyvet adott ki az 1930-40-es évek fordulóján több kiadásban is. Az első kötetben a 
„Vegyi és mikroszkópos vizsgálatok”-kal, a második kötetben a „Bakteriológiai és szerológiai 
vizsgálatok”-kal foglalkozott. Az utóbbiban a baktériumokat, a protozoonokat, a férgeket és a 
gombákat vette sorba. Bálint Péter: Klinikai laboratóriumi diagnosztika c. 1962-ben 
megjelent (az első kiadás 1951-ben készült) kézikönyv 22., 23., 25., 27., 28. és 29. fejezetei 
taglalják a mikrobiológiai laboratóriumi eljárásokat. Csaba Károly szerkesztésében először 
jelent meg az „Útmutatás az élelmiszerek bakteriológiai és parazitológiai vizsgálatához” c. 
nagyon fontos módszertani jegyzet, melynek alapjait Polonyi Pál munkássága teremtette 
meg. Az egységes és magas szinten végzett munka céljából Lányi Béla fontos publicisztikai 
tevékenységet fejtett ki. 1962-ben született meg tollából az első OKI Módszertani levél, 
melyben a bakteriológiai laboratóriumok módszertani szabályait foglalta össze. 1966-ban 
elkészítette az Útmutató tervezetét, amelyet minden hazai szakembernek elküldött 
véleményezésre. Az észrevételek 1967-ben megvitatásra kerültek és a tapasztalatok alapján 
1969-ben elkészült a Módszertani útmutató. (Egyébként e könyv szerzője is, Mérő Endrével 
közösen, a Módszertani levélben tette közzé a Listeria monocytogenssel kapcsolatos 
teendőket.). Ormay László a „Szakmai irányelvek az élelmiszerek termelésének és 
forgalomba hozatalának higiéniai mikrobiológiai ellenőrzésére”, ill. az 
„Élelmiszerbakteriológiai vizsgálatok” c. könyveiben az élelmiszer mikrobiológiával 
foglalkozók képzéséhez szolgáltatott hasznos ismereteket.  
 
Itt is meg kell említeni Jeney és Váczi már korábban ismertetett könyvének a 
„Mikrobiológiai laboratóriumi technológia” c. fejezetét. 1974-ben jelent meg a Sós József, 
Goreczky László és Simon György szerkesztésével készült „Laboratóriumi diagnosztika” c. 
könyv, melyben mások mellett a bakteriológiával és a szerológiával is foglalkoztak. Horváth 
István 1974-ben írta meg a „Kvantitatív mikrobiológiai eljárások” c. könyvét, mellyel 
segítséget kívánt adni a mikrobiológusoknak a fontosabb statisztikai módszerek 
alkalmazásához, valamint a kvantitatív mikrobiológiai kísérletek exakt elvégzéséhez.  
 
Később Lányi megszerkesztette „Járványügyi és klinikai bakteriológia” c. kézikönyvét 
1980-ban, majd Czirók Éva szerkesztésében elkészült a „Klinikai és járványügyi 
bakteriológia” c. nagy munka 1999-ben. Ez utóbbi két könyv megjelenését az egészségügyi 
tárca is támogatta.  
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Füst György: „A komplementrendszer és vizsgálata az orvosi gyakorlatban” c. összegző 
munkája 1987-ben hagyta el a nyomdát. Ebben a szerző a komplementkötési próbák 
gyakorlati kérdéseivel is foglalkozott.  
 
1996-ban a NERL kiadta a toxintermelő E. coli törzsek diagnosztikájának módszertani 
ajánlását. 2006-ban pedig az OMSZK összeállította és megjelentette „Az enterális kórképek 
bakteriológiai diagnosztikája” című szakmai irányelveket (Infektológia és Klinikai 
Mikrobiológia c. folyóirat 13. kötet 3. füzet.). 
 

5.5.5. KÖZEGÉSZSÉGTANI ÉS JÁRVÁNYTANI TAN-
KÖNYVEK 
 
1899-ben Fáy Aladár könyvet adott ki „Közegészségügyi szolgálat a községekben” címmel, 
melyben a községekben dolgozó orvosok higiénével és járványtannal kapcsolatos feladatait – 
közöttük a fertőző betegségek felismerésével, bejelentésével, kezelésével, stb. – foglalta össze 
röviden.  
 

A közegészségtant oktató kézikönyvekben vagy 
tankönyvekben mindig szerepeltek mikrobiológiai 
ismeretek. Rigler Gusztáv 1910-ben adta ki a 
„Közegészségtan és a fertőző betegségek” c. 
könyvét. A kétkötetes, több mint 1000 oldalas 
kézikönyv a kor minden ismeretét tartalmazza. Az 
első kötet a Közegészségtan huszonöt fejezetből áll. 
A főbb címek: a levegő, a talaj, a víz, a vízjavítás, a 
vízszolgáltatás, a lakás, a lakás megvédése a meleg 
és a hideg ellen, a szellőztetés, a világosság és a 
világítás, a hulladékanyagok eltávolítása, a 
temetkezés és a temetők, a városok egészségügye, a 
ruházkodás, a táplálkozás, tej és tejkészítmények, a 
liszt és a kenyér, alcohol tartalmú italok, alcaloid 
tartalmú anyagok, só, czukor és fűszerek, az iskola 
egészségügye, börtönök egészségügye, kórházak 
egészségügye, az ipar egészségtana, munkásjóléti 
intézmények. 
 
A második kötet a Fertőző betegségek. Ezzel már 
fentebb foglalkoztunk. Az ott felsorolt fertőző 
betegségek kóroktanát, járványtanát, a megelőzés 
lehetőségeit, valamint a betegség előfordulása 

esetén végzendőket is részletesen taglalta a munkájában. 
A könyv átdolgozott változata 1929-ben harmadik kiadásban jelent meg „A közegészségtan és 
a járványtan rövid tankönyve” címen és általánosan használták. A közegészségtani részben 
foglalkozott a tárgy feladataival és történetével, a hazai helyzettel, a levegővel, a talajjal, a 
vízzel (ásványvíz, víz-javítás, -szolgáltatás) a lakással (szellőztetés, világítás, hulladék), 
temetkezéssel, település egészségüggyel, ruházkodással, táplálkozással, élelmiszerekkel, 
élvezeti cikkekkel, iskola-, börtön- és kórházegészségüggyel, iparegészségtannal, 
munkásjóléti intézményekkel, a szociális hygiene munkakörével és problémáival, 
statisztikával és a közegészség gondozását szolgáló fontosabb intézményekkel. A járványtani 
részben a fertőző betegségeket (cholera, pestis, diphtheria, tuberculosis, typhus, himlő, 
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malária, tüdőgyulladás, dysentaeria, influenza, febris recurrens, icterus infectiosus, syphilis, 
ulcus molle, gonorrhoea, lepra, febris melitensis, meningitis cerebrospinalis epidemica, 
tetanus, Streptococcus és Staphylococcus fertőzések, paratyphus, botulismus, trachoma, 
typhus exanthematicus, scarlat, morbilli, pertussis, rubeola, varicella, poliomyelitis anterior 
acuta, encephalitis, sárgaláz, parotitis, álomkór, dengue-láz, anthrax, lyssa, malleus, száj- és 
körömfájás, actinomycosis, gázgangréna, oedéma malignum, sertés vész, sertéspestis, 
sertésorbánc, baromficholera, keleti marhavész, szarvasmarhák ragadós tüdőlobja, 
tenyészbénaság, valamint penészek okozta betegségek, rák, letűnt és ritka betegségek), a 
mikroorganizmusokat (baktériumok, protozoák), a sterilizálást, az állatkisérleteket, a 
savótherápiát, a diagnosztikát, a fertőtlenítést és végül a mezőgazdasági, ipari és 
növénykórtani kérdéseket taglalt. 
Aujeszky 1912-ben megjelent kézikönyvében szereplő nyolc rész majd mindegyikében és a 
függelékben is vannak közegészségtannal (a baktériumok előfordulása, szerepe, a fertőző 
betegségek, a kórokozók terjedése, a víz, a levegő és a talaj mikrobiológiai vizsgálata) 
kapcsolatos részek. 
 
Liebermann Leó és Fenyvessy Béla 1926-ban összeállította „A közegészségtan tankönyve” 
c. munkát, amely azonban Liebermann halála miatt már nem jelent meg. 
 
Darányi Gyula 1939-ben adta ki négykötetes hatalmas munkáját Közegészségtan címmel. 
Ennek a III. kötetében a fertőző és népbetegségekkel (járványtan), a IV. kötetben az 
egészségtani vizsgáló eljárásokkal foglalkozott. Az utóbbinak a nyolcadik fejezete a 
járványtani vizsgáló módszereket (immunológiai, mikrobiológiai, stb.) tartalmazza. 
Ezt követte 20 évvel később a Bakács Tibor és Jeney Endre szerkesztette „A higiene 
tankönyve” című munka, melyben van egy terjedelmes, általános járványtannal foglalkozó 

rész is. Majd Fodor Ferenc és Vedres István 
adta ki „A közegészségtan és járványtan alapjai” 
c. könyvét 1972-ben. Ugyan ebben az évben 
jelent meg, majd 1975-ben ismét kiadták 
Berencsi II György és munkatársai azonos című 
tankönyvét. 1981-ben Berencsi II György és 
munkatársai tollából került ki a 
„Közegészségtani-járványtani gyakorlatok és 
bemutatások” c. tankönyv, majd 1982-ben és 
1989-ben a Berencsi II György és munkatársai 
„Közegészségtan” c. könyve látott napvilágot. 
1981 azért is említésre méltó, mert akkor jött ki 
a Benjamin Katalin szerkesztette Berencsi II 
György és munkatársai által írt „Munkahigiéne” 
c. tankönyv, melyet az orvos-, a fogorvos- és a 
gyógyszerészhallgatók egyaránt használtak.  
A következő időszakra Kertai Pál nyomta rá 
kézjegyét. Előbb a „Közegészségtan” c. 
tankönyve jelent meg 1982-ben, majd a 
„Megelőző orvostan” c. alkotása 1999-ben, 
melyben már a jelen kor kihívásainak 
megfelelően, jelentős terjedelemben foglalkozott 
a népegészségügyi kérdésekkel is. Ezek után 
Dési Illés és munkatársai (1998), majd 
Nagymajtényi László és munkatársai (2008) 
„Népegészségtan” tankönyvei láttak napvilágot. 
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A korábban felsorolt könyvekben a járványtani kérdések majd mindig szóba kerültek. A 
kérdés fontosságát mutatja, hogy csak járványtannal foglalkozó önálló alkotások is készültek. 
A régi munkák közül, csak egyet, az érdekes és tanulságos Bittner Imre által 1847-ben 
kiadott „A Bánság poslázairól” c. tanulmányt említjük meg. Ebből megállapítható, hogy a 
szerző megfelelő nemzetközi irodalmi ismeretanyaggal rendelkezett és jó megfigyelő, 
elfogulatlan, korrekt kutató volt. Véleményünk szerint logikusan, a lehetőségeket sorba véve, 
jut arra a következtetésre, hogy a poslázak okai a poslég és a térségben előforduló rossz 
minőségű ivóvizek. „Mi különösen azon kórosztályokat illeti, mellyek közé a poslég által 
okozott kórságok sorozhatók, azok kétfélék: u.m. 1-ör. Lázak, 2-or. Özönlések (profluvia)... 
“miszerint az ezen (az elsőhöz – a szerző beszúrása) osztályhoz tartozó lázfajok nem annyira 
lényökre, mintsem csak fokára nézve különböznek egymástól: …- s végre a poslázak 
legnagyobb foka a sárgaláz, melly kirekesztőleg a legforróbb égöv alatt, s csak kivételkép 
másutt … mutatkozik. A második osztályt illetőleg, ide tartozik a) az egyszerű hasmenés, …b) 
a vérhas …s végre c) az epekórság.” 
 
Részletesen foglalkozik a félbehagyó posláz, a váltóláz, a malária különböző kérdéseivel. 
Leírja a vizes élőhelyek, a hőmérséklet és egyéb más befolyásoló tényezők szerepét. Ha a 
poslég helyére beírjuk az Anopheles szúnyogot és a malária plasmodiumot, akkor a 
megállapításai nagyrészt ma is vállalhatók. 
 
Fontos munka Rózsay József által 1870-ben írt „Adatok a járványok oki viszonyaihoz” c. 
tanulmánya, melyben a következők olvashatók: „Föltéve már most, hogy járványos 
betegségek mindegyikénél a beteg ürülékei más-más bomlási módosulatba mennek át, tehát 
más-más gombákat is tartalmaznak, könnyen magyarázhatók azon bizonyított esetek, 
melyekben egy beteg által egész járvány lett átültetve oly városba, hol addig járvány nem 
mutatkozott.” A cholerát hozta fel példának. Petrilla Aladár nevével fémjelzett, először 
1953-ban, majd 1954-ben és végül 1961-ben kiadott „Részletes járványtan” c. könyvnek a 
hazai epidemiológiai ismeretek terjesztésében alapvető jelentősége volt. 
 
Az eddig felsorolt könyvekben, érthető okból, 
foglalkoztak a sterilizálással és a fertőtlenítéssel 
kapcsolatos kérdésekkel is. Az említett könyvek 
szerzői mellett három további szakember, 
Bukovszky György, Balázs István és Hammer 
Dezső írt csak a fertőtlenítés problémáival 
foglalkozó szakkönyvet. Ők a tárgy oktatásban is 
résztvettek. 1953-ban a BM és az EüM a 
„Fertőtlenítés és gázmentesítés” c. kiadványt 
közösen jelentette meg az akkor küszöbön 
állónak vélt háborúban esetleg alkalmazásra 
kerülő mikrobiológiai és vegyi fegyverek 
következményei elleni védekezés szellemében. 
Vitéz István 1966-ban adta ki a „Sterilezés 
hővel” c. könyvét. 1977-ben Pechó Zoltán és 
Milassin Márta tollából megjelent a 
“Tájékoztató a fertőtlenítőszerekről és a 
fertőtlenítésről” szóló kiadvány I., 1981-ben a II. 
és 1985-ben a III. kötete, majd 1994-ben a 
„Tájékoztató a fertőtlenítésről” c. átdolgozott 
munkájuk. A szerzők ezekben foglalták össze a 
legfontosabb ismereteket és teendőket a 
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járványügyi gyakorlatban, az otthon ápolt fertőző betegek környezetében, a fekvő- és a 
járóbetegellátó intézményekben alkalmazható eljárásokról. 
 
A rovarok és a rágcsálók jelentőségével és irtásával is, érthető okokból, foglalkoztak a 
legtöbb, korábban felsorolt szakkönyvben. Gorka Sándor 1925-ben lefordította, átdolgozta 
és kiegészítette A. E. Göldi munkáját és a Királyi Magyar Természettudományi Társulat 
megjelentette „A rovarok szerepe a betegségek előidézésében és terjesztésében” címen. A 
témakörrel kapcsolatos teendőket az EüM 1969-ben rendeletben szabályozta. Erdős Gyula és 
Koncz Ágnes e rendelet szellemének megfelelően 1997-ben kiadták a „Tájékoztató az 
engedélyezett irtószerekről és az egészségügyi kártevők elleni védekezés szakmai feltételeiről” 
szóló könyvüket, majd 1999-ben az EU követelményeket és a szabályozásban bekövetkezett 
változásokat is figyelembe véve annak az átdolgozott új változatát. E könyvnek a 26. 
átdolgozott kiadása 2008-ban hagyta el a nyomdát Erdős Gyula, Szlobodnyik Judit és Zöldi 
Viktor összeállításában. 
 

5.5.6. KÓRBONCTAN ÉS MIKROBIOLÓGIA 
 

A kórboncnokoknak a fertőző betegségekkel 
kapcsolatos szerepe mindig jelentős volt. 
Arányi Lajos a mikroszkópos vizsgálat 
alkalmazásáról már 1864-ben beszélt.  
Mihalkovics Géza 1881-ben megjelent 
„Általános boncztan” könyve azért érdemel 
említést, mert a sejttannal foglalkozó 
fejezete a kor színvonalán állt. Buday 
Kálmán „Kórboncolástan” c. tankönyve 
1915-ben jelent meg. Ő a könyvének az 
1928-ban megjelent III. átdolgozott 
kiadásában a „Külső betegségokozó 
tényezők” című fejezetben a betegségeket 
okozó élősdiekkel részletesen foglalkozott 
56 oldal terjedelemben. Beszélt a 
baktériumokról, a Trichomycetákhoz tartozó 
sugár-, sarjadzó- és penészgombákról, az 
állati élőlényekről a protozoonokról, a 
férgekről és az ízelt lábúakról, valamint a 
filtrálható kórokozókról (variola, lyssa, 

poliomyelitis, encephalitisek, herpes febrilis, typhus exanthematicus és a wolchiniai láz 
okozóiról). Baló József az 1948-ban megjelent „Kórbonctan” könyvében a kórokozó 
tényezőkkel (baktériumok, vírusok, gombák, protozoonok, férgek) külön fejezetben 
foglalkozott 216 oldal terjedelemben. 
 

5.5.7. ÖRÖKLÉSTAN 
 
Az öröklés kérdésével, nemzetközi szinten is az elsők között foglalkozott Festetics Imre. Az 
1810-es évek végén megjelent közleményének igazi jelentőségét és Mendel munkásságára 
gyakorolt hatását csak az utókor ismerte fel. Hazánkban az első szakkönyvet az angol R. C. 
Punnett „Az átöröklés” c. könyvét Soós Lajos fordításában 1928-ban adták ki. Ebben a 
növények, az állatok és az ember esetében megfigyelt örökléstani szabályokat ismertette a 
fordító. Szabó Zoltán 1938-ban írta meg „Az átöröklés. Az általános örökléstudomány elemei 
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figyelemmel a gazdasági és orvosi vonatkozásokra” c. értékes alapmunkáját. Faludi Béla 
1963-ban második kiadásban megjelent „Örökléstan” tankönyvében már terjedelmesen 
foglalkozott a mikrobiális genetika egyes kérdéseivel is. Hidvégi Egon, Sain Béla „Genetikai 
manipuláció restrikciós enzimekkel” c. könyve volt a következő, amit Kétyi Iván 
„Mikrobiológiai genetika” c. nívódíjas írása követett 1981-ben. 
 

5.6. A MIKROBIOLÓGIAI ISMERETEKKEL FOG-
LALKOZÓ NAGY ORVOS ELŐDEINKRŐL KÉ-
SZÍTETT MEGEMLÉKEZŐ TANULMÁNYOK 
 
A mikrobiológiai ismeretekkel kapcsolatos tevékenységet végzett elődeink emberi és szakmai 
nagyságának megörökítése és bemutatása érdekében több szerző is tollat ragadott és az MTA 
is támogatta ezeket a törekvéseket. Az alábbiakban megpróbáljuk a témánkkal összefüggő 
legfontosabb jelenkori munkákat felsorolni: 
Az MTA által kiadott „Híres magyar orvosok” sorozat négy kötetében méltatták: Semmelweis 
Ignácot, Markusovszky Lajost (Antall József), Kaposi Mórt, Baló Józsefet, Krompecher 
Ödönt, Lissák Kálmánt, Entz Bélát (Honti József), Pápai-Páriz Ferencet, Bugát Pált 
(Kapronczay Katalin), Gruby Dávidot, Toldy Ferencet, Buday Kálmánt (Kapronczay 
Károly), Than Károlyt (Szabadváry Ferenc), Bene I Ferencet, Fodor Józsefet, Hőgyes 
Endrét, Hutÿra Ferencet, Scheuthauer Gusztávot, Thanhoffer Lajost, Müller Kálmánt, 
Magyary-Kossa Gyulát, Tomcsik Józsefet, Aujeszky Aladárt, Liebermann Leót, Marek 
Józsefet, Detre Lászlót, Fenyvessy Bélát, Rátz Istvánt (Karasszon Dénes), Issekutz Bélát 
(Vizi E. Szilveszter), Bókai I Jánost, Bókay Árpádot, Bókay II Jánost, Heim Pált, Haynal 
Imrét, Nékám I Lajost, Verzár Frigyest, Went Istvánt, Jancsó II Miklóst, Szodoray Lajost, 
Mansfeld Gézát, Rigler Gusztávot, Schwimmer Ernőt (Szállási Árpád), Tauffer Vilmost 
(Papp Zoltán), Balogh Kálmánt, Korányi Frigyest (Birtalan Győző), Preisz Hugót (Nász 
István), Ivánovics Györgyöt (Béládi Ilona), Balogh Károlyt (Bánóczy Jolán), Johan Bélát 
(Birtalan Győző), Árkövy Józsefet (Forrai Judit), Környey Istvánt (Leel-Őssy Loránt), 
Kellner Bélát (Lapis Károly), Jordán Tamást, Balsaráti Vitus Jánost (Magyar László 
András). 
A Markusovszky Társaság adta ki „Az orvostudomány magyar mesterei” című művet, 
melyben Hőgyes Endre Fodor Józsefről közölt méltatást. Alföldy Zoltán és Sós József írta a 
“Hőgyes Endre élete és munkássága” c. könyvet. Hahn Géza és Melly József Fodor 
Józsefről készített tanulmánya az Akadémiai Kiadó gondozásában látott napvilágot.  
Karasszon Dénes publikálta a „Hutÿra Ferenc” c. alkotását. Szállási Árpád több művében is 
foglalkozott Veszprémi István munkásságával. Sőtér István „A sas és a serleg. Akadémiai 
arcképek” c. művében Semmelweis Ignác, Zemplén Géza, Hutÿra Ferenc és Jávorka Sándor 
munkásságát is méltatta. A Semmelweis Kiadó gondozásában látott napvilágot a 
„Titoknyitogató” c. könyv Nász Istvánról. Kövesné Terstyánszky Edit szerkesztette a 
„Gyógyító tudósok” c. művet, melyben többek között Alföldy Zoltánról, Törő Imréről és 
Földvári Ferencről jelent meg írás Szentágothai János előadásai alapján. 
 

5.7. EGYETEMEN KÍVÜLI ORVOSKÉPZÉS HAZÁNK-
BAN 
 
„A physicus/chirurgus képző magániskola intézménye hazánkban nem volt ismeretlen. Első 
sorban felvidéki városokban fordult elő, hogy egy-egy neves physicus – pl.: Moller Károly 
Ottó Besztercebányán (Academia Moelleriana), Fischer Dániel Késmárkon, Görgey Pál 
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Kaposon, Gömöri Dávid Győrben és Windisch János Theophil Bazinben – ún. 
magániskolát tartott fenn. A fiatalok itt előképzésben részesültek, majd tanulmányaikat 
európai egyetemen folytatták és ott szerezték meg a diplomájukat. Pl.: Torkos Justus János, 
aki európai hírű szakember lett, tanulmányait Moller magániskolájában kezdte, csak úgy mint 
Hermann András, Kugler András, Institoris Mátyás, Mádai Dávid Sámuel, Perlitz 
János Dániel, stb. 
Volt egy másik formája is a physicusi előoktatásnak, amely a különböző középfokú iskolák 
esetében volt megfigyelhető. Ezekben az intézményekben olyan személyek oktattak, akik 
külföldön szereztek physicusi diplomát és hazatérve az adott intézményben az arra érdemes 
fiatalokkal külön is foglalkoztak, felkészítve őket a későbbi külföldi egyetemi tanulmányok 
sikeres elvégzésére. Ilyen iskola volt pl.: 1. a kolozsvári gimnázium, 2. a sárospataki 
collégium, 3. a gyulafehérvári collégium, 4. a debreceni collégium, 5. a pozsonyi, 6. a 
nagyenyedi és 7. a késmárki iskola. Ezekben oktatott többek között: 1. Árkosi Tegző 
Benedek, Dimien Pál, 2. Csanaki Máté, Köpetzi János, Tolnai István, 3. Enyedi Sámuel, 
Apáczai Csere János, 4. Huszti Szabó István, Király István, 5. Moller Dávid Vilmos, 6. 
Pápai Páriz Ferenc, 7. Praetorius M. David. 
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6. ADATOK A GYÓGYSZERÉSZET HAZAI 
TÖRTÉNETÉHEZ 

 
A „gyógyszereket” évezredek óta növények, ásványok, rovarok és egyéb állatok, valamint 
azok származékai (ürülék, váladék, darálék stb.) jelentették.  A honfoglalás után és még 
évszázadokon keresztül a betelepülő szerzetesek által készített és terjesztett gyógyszerek 
játszották a legfontosabb szerepet, a hagyományos népi gyógyászatban alkalmazott 
készítmények mellett. 1303-ban Budán  árusított Petrus a physicus et apothecaries. A 
rendelkezésünkre álló adatok szerint nemzetközileg is elismert magisztrális gyógyszert 
hazánkban Ritius Pál 1541-42-ben készített „Electuarium de ovo aureo” néven, melyet 
királyok és fejedelmek is használtak hosszú időn keresztül a különböző járványok idején. 
Mélius Juhász Péter nyugat-európai hatásra írt herbáriuma/füveskönyve 1578-ban a halála 
után jelent meg. Elsősorban a „növények külső és belső hasznuk” megírására helyezte a 
hangsúlyt, és ezért a könyvnek főleg orvosbotanikai jelentősége volt. Ebben már foglalkozott 
a bőrbetegségek kezelésével is. Az 1580-as években élt és dolgozott a sebész Lencsés 
György, aki az „Emberi testnek betegségeiről való orvosságai” c. monografiájában foglalta 
össze chirurgusi-gyógyszerészeti ismereteit. Az 1600-as években már emelkedett a patikák 
száma főleg az ország nyugati felén (Sopron, Győr, stb.).  
 

Agustini Keresztély physicus 
1640-ben kezdte el gyártani a 
kárpáti balzsam nevű gyógyszerét, 
amelyet 270 évig használták. Az 
emberek és az állatok gyógy-
szereivel foglalkozott Apáczai 
Csere János 1653-ban. 1725-ben 
előírták a gyógyszertárak rendszeres 
ellenőrzését. 1729-től az osztrák 
gyógyszerkönyvek voltak hatályo-
sak az országban. Pezelt 
Hieronimus 1736-ban adta ki, a 
többek közreműködésével készített 
és a bécsi előírásoknak megfelelő, 
univerzális gyógyszerkatalógusát 
Nagyszebenben. 1741-ben Kramer 
György Henrik sebész leírta a 
magyar antisyphiliticum jaurien-

saet. Miskóltzy Ferenc 1742-ben fordította Norr német chirurgus könyvét magyarra, ebben a 
sebészeti ismeretek mellett fontos általános gyógyítási megállapítások is szerepelnek. Mária 
Terézia 1743-ban rendelte el, hogy vármegyénként legalább egy patika legyen. Ezt követően 
emelkedett a patikák száma. 1745-ben Torkos Justus János, aki több külföldi (a firenzei és a 
londoni) tudományos társaságoknak is a tagja volt, írta meg a pozsonyi gyógyszertaxát – az 
első hazai gyógyszerész-árszabványt - a Királyi Egészségügyi Bizottság ajánlásának 
megfelelően a chirurgusok és a szülészek számára. A könyve végén a bábák tevékenységével 
kapcsolatos szabályokat is megfogalmazta először. 1771-ben jelent meg Csapo Josef “Kis 
gyermekek isputalja…” c. könyve, melyben a gyermekek betegségeivel és azok 
gyógyszereivel foglalkozott. 
Rácz Sámuel 1778-ban „Orvosi Tanítás”c. könyvét németből fordította a chirurgusok 
számára, melyhez csatlakozott egy 103 oldalas az “Orvosságok, mellyek ebben az orvosi 

A soproni Arany Sas Patika (alapították: 1623-ban).
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tanitásban javasoltatnak” című receptúrát tartalmazó fejezet is. Ebben a gyógyszeradagok 
gyermekeknek adott nagyságának helyes megválasztására külön felhívta a figyelmet! „…a 
Borbély okos itéletére bizattatik, azokat mindenféle állapothoz alkalmaztatni.” 
1789-ben jelent meg az a rendelet, amely elrendelte a kuruzsló gyógyszerészek és szerzetesek 
megbüntetését. 
 
Hazánkban a népi gyógyászatnak és a gyógynövények használatának hagyományai voltak. 
Bél Mátyás szerint a XVII. sz-ban több magyar városban is fenntartottak füvészkertet orvosi 
gyógyászati célból. Méliusz könyve után számos hasonló témájú írás jelent meg, míg végül 
Diószegi Sámuel és Fazekas Mihály együtt írták meg a „Magyar Fűvész Könyvet” 1807-ben, 
majd utána Diószegi kiadta az „Orvosi füveskönyv” c. művét. A Magyar Fűvész Könyv 
második részét, melynek az alcíme „Kétfőbbhimesek – Lopvanöszök” áttekintve 
megállapítható, hogy a szerzők a rendszertanukat a gombákkal befejezték. Az utolsó 667. 
nem a „Penészek vagy Mucor” volt a felsorolásban. Mikroszkópos méretű növényekkel nem 
foglalkoztak. 
1809-ben szorgalmazták és jutalmazták a külföldi gyógyszerek hazai termékkel való 
kiváltását. 1810-ben felkérték a tisztiorvosokat és a gyógyszerészeket, hogy segítsék elő a 
gyógynövények termelésének terjedését. 1811-től megtiltották a gyógyszerek házalás útján 
való forgalmazását. 1822-től az Orvosi Kar kapott felhatalmazást a szabadalmaztatott 
gyógyászati készítmények és élelmiszerek felülvizsgálatára. 1849-ben Flór Ferenc 
gyógyszerkészítő laboratóriumot alakított ki Debrecenben a honvédség szükségleteinek 
kielégítése céljából. Az erőfeszítések ellenére a gyógynövények rendszeres termesztése csak 
az 1800-as évek vége felé indult el. Ebben Koritsánszky Dénesnek katalizáló szerepe volt. 
 
1779-től az osztrák gyógyszerészi taxa kötelezővé vált hazánkban, melyet 1829-től magyar 
nyelven is kiadtak. Az első Magyar Gyógyszerkönyv 1871. március 15-én lépett életbe, 
melyet azóta több kiadás is követett. Elkészítése a Than Károly vezette bizottság 
munkájának köszönhető. Ezekben foglalják össze a gyógyszer-készítés, -minőségellenőrzés, -
alkalmazás, stb. biztonságos módszereit. 
Az állatgyógyászati szerekkel kapcsolatos előírások mindig a Magyar Gyógyszerkönyvben 
szerepeltek. Jelenleg az EU-ban hatályos Gyógyszerkönyv előírásai az irányadók hazánkban 
is. 
 

6.1. GYÓGYSZERÉSZ KÉPZÉS HAZÁNKBAN 
 

6.1.1. GYÓGYSZERÉSZEK KÉPZÉSE NAGYSZOM-
BATTÓL NAPJAINKIG 
 
Az officinákban dolgozó szerzetesek a tudásukat a rendházakban szerezték. A világi 
gyógyszerész-mesterek megjelenése után a céhek megalakulását követően az új szakemberek 
oktatása ezekben a szervezetekben történt. Később a vizsgát physicus jelenlétében kellett 
letenni. 
Gyógyszerész-mesterek „egyetemi” képzése hazánkban a Nagyszombati Egyetem Orvosi 
Karán 1770-ben indult el. Az első két gyógyszerészmester 1771-ben kapott diplomát. Ezt 
megelőzően egyetemi végzettségű gyógyszerész ritka volt az országban. Az egyetemi oktatás 
megindulása után a gyógyszerész-céhek már nem adhattak ki oklevelet. Az egyetemen folyó 
botanika, kémia és pharmacognosia oktatásra a leendő gyógyszerészmesterek bejárhattak, de 
a tudásukat az egyetemi oktatástól függetlenül is megszerezhették, viszont vizsgázniuk az 
egyetemen kellett. Az egyetemi oktatás indulásakor a gyógyszerészmesteri tanfolyam három 
hónapos volt. 1774-től egyéves, majd később a hosszát két évre emelték. 1806-tól már a 
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“historia naturalis specialis” tárgyat is hallgatták az Orvosi Karon.Thun-reformját követően 
1851-től az állattant, a növénytant és az ásványtant már a Bölcsészeti Karon hallgatták és ott 
is kellett vizsgázniuk. 1859-től pedig az új tanulmányi rend alapján gyógyszerész-
tudor/doctor és chemikus-doctor képzésre is lehetőség nyílott, az oktatott tárgyak számának 
és minőségének növelésével. 1861-ben adták ki az első gyógyszerészi diplomát a Pesti 
Egyetemen (1851-ig nem volt erre joguk, mert a képzés színvonala nem volt megfelelő). 
1853-ban szabályozták a gyógyszerész-gyakornokság feltételeit. 1892-ben jogilag 
szentesítették a gyógyszerész-gyakornokok és a gyógyszerész-növendékek képzését. 1893-
ban elindult a közegészségtan oktatása a gyógyszerészek számára. 1895-től a nők is 
megszerezhették a diplomát. 1940-ben szüntették meg az egyetemi képzés előtti és a 
középiskola utáni gyógyszertári gyakorlatot és vizsgát, továbbá 4 évre emelték a képzési időt. 
A négyéves oktatás az 1952 / 1953-as tanévben kezdődött el. 
 
A gyógyszerészképzéssel kapcsolatos szervezési munkát kezdetben az Orvosi Kar vezetése, 
majd 1940 után az Orvostudományi Karon létrehozott „Gyógyszerészképzés Karközi Állandó 
Bizottság” végezte. 1951-től a neve Gyógyszerészeket Oktató Testület lett Mosonyi Sándor 
vezetésével. 1955-ben hozták létre a Semmelweis Orvostudományi Egyetemen az önálló 
Gyógyszerésztudományi Kart, melynek szintén ő lett a vezetője. Közben oktatási reform is 
zajlott, bővítették az orvosi biológiai és a közegészségtani ismereteket megalapozó tárgyak, 
valamint a különböző gyógyszerészeti szakismeretek tanítását. 1972-ben vált lehetővé a 
szakgyógyszerészképzés. 1988-ban képzés ideje 5 évesre nőtt. 
 
1770 és 1895 között 4469 gyógyszerész-mesteri és 37 gyógyszerész-doktori oklevelet adtak 
ki a Tudományegyetemen. 
 

6.1.2. GYÓGYSZERÉSZKÉPZÉS KOLOZSVÁRI TUDO-
MÁNYEGYETEMEN 
 
6.1.2.1. GYÓGYSZERÉSZKÉPZÉS A KOLOZSVÁRI MAGYAR 
KIRÁLYI (FERENC JÓZSEF) TUDOMÁNYEGYETEMEN 
 
1872-ben Kolozsvárott is megindult a Magyar Királyi (Ferenc József) Tudományegyetemen a 
gyógyszerészek képzése, ami folytatódott a Szegedre menekülés után is. Az induláskor a 
gyógyszerészképzés az Általános Kór- és Gyógytani és Gyógyszertani Intézetben folyt. A 
Gyógyszertani Intézet 1890-ben lett önálló. 1901-től az Intézettel kapcsolatos Egyetemi 
Gyógyszertár is részt vett a képzésben. A szétválásig Ajtai Kovács Sándor, Hőgyes Endre 
és Bókay Árpád volt a közös vezető. Attól kezdve Tóth Lajos és Lőte József volt a tanár. A 
gyógyszerészeti műtan oktatását 1883-ban Hintz György (1883-1890) kezdte el, majd 
Issekutz Hugó (1893-1920?) folytatta. A gyógyszerészhallgatóktól a kötelező gyakorlaton 
növényi drogok mikroszkópos feldolgozását és rajzolását is megkívánták. 
 
A Gyógyszertani Intézetet Szegeden Issekutz Béla (1921-1937) vezette, az 1921-ben 
létesített Gyógyszerismereti Intézettel együtt. Utódja Jancsó II Miklós (1937-1940) volt. 
1933-ban elindult az oktatás az Egyetemi Gyógyszertár és Gyógyszerészeti Intézetben is, 
melynek neve 1936-ban Gyógyszertár és Gyógyszerészeti Intézetre változott. A vezetője 
Dávid Lajos (1933-1940) volt 
A mai Gyógyszerészi Vegytani Intézet elődje 1921-től 1950-ig az Egyetem 
Természettudományi Karához tartozott. 
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A Kolozsvárra való visszatérés után a Gyógyszertani Intézetnek Méhes Gyula (1940-1945) 
lett a tanszékvezetője. A visszatelepült egyetemen is folyt a gyógyszerészek képzése. 
 

6.1.2.2. GYÓGYSZERÉSZKÉPZÉS 1945 UTÁN ERDÉLYBEN 
 
A II. világháború után Erdélyben a gyógyszerészek képzése 1948-ban indult el a Kolozsvári 
Egyetem utód egyetemén, a Bolyai Tudományegyetemtől külön vált Orvosi és 
Gyógyszerészeti Egyetemen, Marosvásárhelyen. A megalakult Gyógyszerészeti Karon 
folyamatosan alakultak ki a saját önálló tanszékek. A gyógyszerészhallgatóknak a 
mikrobiológiát 1948-tól oktatják. Kezdetben Putnoky Gyula, Szentkirályi Éva, Steinmetz 
József, Szöllősi Árpád adta elő. A 60-as évek végétől kialakításra került külön diszciplinát a 
gyógyszerészi mikrobiológiát Domokos Lajos oktatja. Az 50-es években a mikrobiológiával 
párhuzamosan közegészségtant is tanított a hallgatóknak Steinmetz József és Szöllősi 
Árpád. 
 

6.1.3. SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEMEN FOLYÓ 
GYÓGYSZERÉSZKÉPZÉS 
 
1940-től az új Szegedi (Horthy Miklós) Tudományegyetem Orvostudományi Karán az 
indulástól kezdve képeznek gyógyszerészeket. 1957-ben létrejött a Gyógyszerésztudományi 
Kar és attól kezdve teljesen önállóan végzik az oktatást. A gyógyszerészhallgatókat az alábbi 
speciális intézetekben oktatják. 
 
A Gyógyszerismereti Intézetből 1940-ben Gyógyszertani és Gyógyszerismereti Intézet (1940-
1947) lett, majd Gyógyszerismereti Intézet (1947-1953) és végül Gyógynövény- és 
Drogismereti Intézetre változott a neve (1954-) és ma is ezen a néven oktatnak Jancsó II 
Miklós (1940-1947), Novák István (1947-1977), Háznagy András (1977-1979), Szendrei 
Kálmán (1979-1984), Tóth László (1984-1993), Máthé Imre (1993-2007) és Hohmann 
Judit (2007-) vezetésével. 
A Gyógyszertár és Gyógyszerészeti Intézet (1940-1962) neve is változott a mai 
Gyógyszertechnológiai Intézetre (1962-). Vezetői Dávid Lajos (1940-1958), Gergely 
Menyhért (1958-1959), Kedvessy György (1959-1984), Selmeczi Béla (1984-1995), Erős 
István (1995-2005) és Révész Piroska (2005-). 
A Gyógyszerészi Vegytani Intézet 1951-től működik a SZOTE-en. Vezetője Kőszegi Dénes 
(1951-1963), Vinkler Elemér (1963-1979) és Bernáth Gábor (1979-?). 
Működik még Gyógyszerhatástani Intézet 1957-től és Gyógyszeranalitikai Intézet 1996-tól. 
 
1974-ben a Gyógyszerésztudományi Kara úgy döntött, hogy az Orvostudományi Kar 
Mikrobiológia Intézetét felkéri a III. évfolyamos gyógyszerészhallgatóik mikrobiológiai 
elméleti és gyakorlati, egy féléven keresztül tartó oktatására. Ez 3 óra tantermi előadást és 2 
óra gyakorlatot jelentett hetente. 
 

6.1.4. GYÓGYSZERÉSZKÉPZÉS A DEBRECENI EGYETE-
MEN 
 
Debrecenben 1996-tól Gyógyszerész-tudományi Szakon indult meg a gyógyszerészek 
képzése. A Gyógyszer-technológiai Tanszék az indulástól kezdve oktatott. 1998-ban alakult 
meg a Gyógyszerhatástani Tanszék, 2000-ben a Biofarmácia Tanszék, valamint a 
Gyógyszerügyi Szervezés- és Management Tanszék, továbbá 2001-ben a Gyógyszerészi 
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Kémiai Tanszék és a Klinikai Farmakológiai Tanszék. 1999-ben a szak helyett Intézet lett a 
neve és 2003-ban kialakították a Gyógyszerész-tudományi Kart. 
A gyógyszerészképzés kezdetétől az Általános Orvostudományi Kar és a Kossuth Lajos 
Tudományegyetem Természettudományi Kar elméleti intézetei oktatják a kémia és a 
biológia-alapozó tárgyakat (közöttük a mikrobiológiát is) a hallgatóknak. 
 

6.1.5. PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEMEN FOLYÓ GYÓGY-
SZERÉSZKÉPZÉS 
 
Pécsett a gyógyszerészhallgatók oktatása 2000. szeptemberében indult el. A képzésben az 
Orvostudományi Kar és a PTE TTK szakemberei vesznek részt. Jelenleg a Farmakológiai és 
Farmakoterápiai Intézetben 2003-ban kialakult három tanszék (Toxikológiai, 
Gyógyszerhatástani és Gyógyszertani), az Egyetemi Gyógyszertár, a Gyógyszerészi Kémiai 
Intézet (2002-től), a Gyógyszertechnológiai Intézet (2002-től), melynek neve a profil változást 
követve 2007-től Gyógyszertechnológiai és Biofarmáciai Intézet lett, és a Farmakognoziai 
Tanszék (2003-tól) vesz részt. A mikrobiológiai ismereteket az Orvosi Mikrobiológiai és 
Immunológiai Intézet oktatói végzik. 
 

6.1.6. A GYÓGYSZERÉSZETI TANSZÉK SZEREPE 
 
A tanszéket 1970-ben hozták létre az Országos Gyógyszerészeti Intézet (OGYI) keretei 
között. A rendelkezéseknek megfelelően 12 gyógyszerészeti szaknak megfelelően végzett 
oktatást és továbbképzést. Az oktató munkában az OGYI munkatársai részt vállaltak. A 
szakgyógyszerészképzés hivatalosan az 1972. évi EüM rendelet megjelenésével vette 
kezdetét. Azonban bizonyos szakosítási törekvések már 20 évvel korábban jelentkeztek. A 
rendelet 6 szakképesítést tett lehetővé. Ezek között szerepelt a laboratóriumi vizsgálatok köre, 
melynek egyik fajtája a közegészségügyi és mikrobiológiai vizsgálatok nevű szak volt. A 
szakgyógyszerészi vizsgákkal kapcsolatos tennivalókat az Országos 
Szakgyógyszerészképesítő Vizsgabizottság (OSZGYV) végezte az OTKI keretei között. 
Vizsgáztató bizottság Budapesten és Szegeden a Gyógyszerésztudományi Kar mellett 
működött. Kezdetben problémát jelentett, hogy az egyes megnevezett szakok már a nevükben 
is több szakterületet öleltek fel. Ezeket a gondokat az 1978. évi EüM rendelet megszűntette. 
Ez alapján a gyógyszerészek 12 szakterületen szerezhettek szakképesítést. Ezek között volt: a 
mikrobiológiai gyógyszerellenőrzés, valamint a már említett közegészségügyi és járványügyi 
laboratóriumi vizsgálatok. 
 

6.2. A GYÓGYSZERÉSZEK MIKROBIOLÓGIA OKTA-
TÁSÁHOZ HASZNÁLT SZAKKÖNYVEK 
 
A gyógyszerészek képzésében, az érintett tanszék hovatartozásától függően, mind a 
Bölcsészeti, mind pedig az Orvosi Kar egyes tanszékei vesznek részt. Az oktató tanszékekkel 
az előző fejezetekben már foglalkoztunk. A leendő gyógyszerészek, az orvostan- és 1874-ig a 
sebészhallgatókhoz hasonlóan tanulhatták meg a mikrobiológiai ismereteket, nemcsak a 
botanikai és a zoológiai stúdiumaik, hanem a kórtani és a gyógytani, gyógyszertani 
tanulmányaik, majd 1893-tól a közegészségtani tananyag elsajátítása során. 
Az önálló gyógyszerészi mikrobiológiát Budapesten 1953-tól kezdve a tavaszi félévben adják 
elő a harmadéves hallgatóknak. A Gyógyszerésztudományi Kar tárgyi előadója először 
Tolnai György, majd Fazekas László volt, akinek távozása után Nász István kapta meg ezt 
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a feladatot. Nászt, orvoskari tanszékvezetővé történt kinevezése után, a vezetői székben Szeri 
Ilona, majd Ádám Éva követte. 
 
Az első önálló mikrobiológiai tankönyvet Alföldy Zoltán és Nász István írta meg 1974-ben 
„Mikrobiológia” címen a gyógyszerészhallgatók és a gyógyszerészek részére. 1978-ban 
készült el az előbbi két szerző új könyve, a Mikrobiológia gyógyszerész- és 
fogorvostanhallgatók részére. 1982-ben hagyta el a nyomdát Nász István „Mikrobiológia és 
Immunitástan" c. tankönyve mely a fogorvos- és gyógyszerészhallgatók oktatását segítette. 
1988-ban látott napvilágot Nász István „Klinikai mikrobiológia” c. könyve, mely hivatalos 
tankönyv volt a SOTE mindhárom karán. Majd Ádám Éva, Pusztai Rozália és Taródi Béla 
adta ki a „Gyógyszerészi mikrobiológia” c. könyvet 2001-ben. Ezt követte ugyanezen szerzők 
új munkája 2006-ban a „Mikrobiológia” (gyógyszerész- és fogorvostanhallgatók számára), 
amely mindhárom kar hallgatói számára hivatalos tankönyv. 
 
Ezeken kívül készült még két könyv „Általános gyógyszerészeti ismeretek” címmel. Az 
elsőnek a főszerkesztője Zoltán Örs, a második szerkesztője pedig Vincze Zoltán volt. 
Mindkét munka záróvizsga gyűjtemény és különböző szakemberek, közöttük mikrobiológus 
(Ádám Éva) is, vettek részt a gyűjtemények összeállításában. 
 

6.3. GYÓGYSZERÉSZ TECHNIKUSOK / ASSZISZTEN-
SEK OKTATÁSA 
 
A gyógyszertárakban dolgozó technikusok / asszisztensek képzését 1954-ben jogszabályban 
írták elő. Itt csak utalunk a nem orvos végzettségű egészségügyi és közegészségügyi 
szakszemélyek oktatásával foglalkozó fejezetben leírtakra. 
 

6.4. GYÓGYSZEREKKEL ÉS GYÓGYSZERTÁ-
RAKKAL KAPCSOLATOS MINŐSÉGI KÖVETELMÉ-
NYEK – ORSZÁGOS GYÓGYSZERÉSZETI INTÉZET 
 

6.4.1. A GYÓGYSZEREK ÉS AZ OLTÓANYAGOK ELLEN-
ŐRZÉSE 
 
1822-től az Orvosi Kar kapott felhatalmazást a szabadalmaztatott gyógyászati készítmények 
és élelmiszerek felülvizsgálatára. Az embergyógyászati célból forgalomba kerülő 
immunbiológiai készítmények hatósági ellenőrzése 1893-ban kezdődött el, amikor Preisz 
Hugót megbízták az oltóanyagok ellenőrzésének megszervezésével.  A gyógyszerek 
gyártását – függetlenül attól, hogy gyárban vagy gyógyszertárban történik – már hosszú ideje 
szigorú előírások szabályozzák. Jelenleg az EU országaiban egységes irányelvek, 
jogszabályok tartalmazzák a követelményeket. A fogalombahozatal engedélyezése is 
egységesen történik. A készítményeknek a farmakológiai hatékonyság és ártalmatlanság 
szempontjai mellett, a mikrobiológiai kritériumoknak („mikrobiológiai tisztaság”, sterilitás, 
szennyezettség, toxin-mentesség, stb.) is meg kell felelni függetlenül attól, hogy milyen célból 
kerülnek felhasználásra. Az ellenőrzések szempontjából az OKI mindig központi szerepet 
játszott. Ott alakította ki és magas szinten vezette a hatósági ellenőrzést 1927-től 1944-ig 
Schulek Elemér. Ezt a munkát folytatta Vastagh Gábor (1945-1969). 1951-ben  az 
egészségügyi miniszter a 137/1951. (XII. 20.) EüM sz. rendeletben írta elő az 
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emberorvoslásban használatos szérumok és bakteriológiai természetű védőoltó, gyógyító és 
kórjelző (diagnosztikai) készítmények termelésének, forgalomba hozatalának és 
ellenőrzésének szabályait. A későbbiekben a vonatkozó jogszabályok változtak. 1969-ben az 
OKI Gyógyszerellenőrző Csoportja az 1962-ben megalakított OGYI-ba került. 
 

6.4.2. ORSZÁGOS GYÓGYSZERÉSZETI INTÉZET 
 
1962-ben az egészségügyi miniszter létrehozta az Országos Gyógyszerészeti Intézetet, 
melynek a feladata lett a gyógyszerészeti tudományok fejlesztése, e tudományos eredmények 
gyakorlati alkalmazásának előmozdítása; a gyógyszerek forgalomba hozatalának előkészítése; 
a gyógyszerismertetés irányítása; a gyógyszerellátó intézmények működési színvonalának 
fejlesztése. Az 1998-ban megszületett újabb jogszabály szerint az intézet a hatósági 
gyógyszerellenőrzés országos szerve lett, szakhatósági, ellenőrzési feladatokat lát el, részt 
vesz a feladatkörét érintő jogalkotásban, közreműködik az európai közösségi 
jogharmonizációból fakadó feladatok végrehajtásában, megszervezi és működteti a 
feladatkörével kapcsolatos adatok kezelését, nemzetközi szakmai kapcsolatokat létesít és tart 
fenn, együttműködik az Egészségügyi Világszervezettel. 
Az intézet a Minisztérium szervezési-módszertani, továbbképző és tudományos-kutató 
alapintézménye. E tevékenysége során együttműködik az Állami Népegészségügyi és 
Tisztiorvosi Szolgálattal, valamint a gyógyszerészet területén működő szakmai kollégiummal. 
Az Intézet részt vesz a gyógyszerészek képzésében, szak- és továbbképzésében. 
Szakvéleményezi a Helyes Gyógyszergyártási Gyakorlat és a Helyes Laboratóriumi 
Gyakorlat szerinti tevékenységet, végezhet információgyűjtést, feldolgozást és laboratóriumi, 
valamint egyéb vizsgálatokat. 
2006-ban a Kormány újra rendelkezett az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi 
Szolgálatról és a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről. Az utóbbi megbizatást 
továbbra is az OGYI kapta. 2009-ben jóváhagyták az OGYI alapító okiratát, mely szerint az 
OGYI országos illetékességű gyógyszerészeti államigazgatási szerv, egészségügyi 
államigazgatási szerv és egyben szakhatósági tevékenységet ellátó államigazgatási szerv, 
amely annak érdekében fejti ki tevékenységét, hogy a rászorulók biztonságos, hatásos, az 
előírásoknak megfelelő minőségű gyógyszerekhez jussanak, ennek biztosítására, illetőleg 
érvényre juttatására a hatósági gyógyszerellenőrzés országos szerve és egyben módszertani és 
tudományos kutatóintézet. Közreműködik a nemzetközi gyógyszer-engedélyezés és 
ellenőrzés feladatainak ellátásában. Alaptevékenységére vonatkozó szakágazati besorolása: 
Műszaki vizsgálat, elemzés; Humán gyógyszerkészítmények engedélyezésének, 
forgalmazásának hatósági feladataival összefüggő szakértői tevékenység; Szakmai 
továbbképzések; Rendszertanúsítás és Módszertani szakirányítás. 
Az OGYI vezetői voltak: Bayer István (1962-1967 és 1973-1984), Vastagh Gábor (1969-
1973), Paál Tibor (1984-2001 és 2002-2008), Szepezdi Zsuzsanna (2008-2011). 2011-ben 
az OGYI-t a feladatai ellátásának megtartásával beolovasztották a GYEMSZI-be. A jelenlegi 
vezető: Török Krisztina/Köszeginé Szalai Hilda (2011-). 
 

6.4.3. ÁLLATGYÓGYÁSZATI KÉSZÍTMÉNYEK 
ELLENŐRZÉSE 
 
Az állatgyógyászati készítmények hivatalos ellenőrzését az 1888. évi VII. t.c. írta elő. 1894-
ben rendelkeztek az állatok esetében használható oltóanyagok kontrolljáról. E két rendeletet a 
későbbiekben több jogszabály (pl.: 1907.-, 1929.- és 1932. évi, stb.) is felül írta. 1915-ben 
bevezették az állatgyógyászati célból felhasználásra kerülő oltóanyagok törzskönyvezését. 



288 
 

1952-ben megalapították az Állatgyógyászati 
Oltóanyagellenőrző Intézetet, melynek jogutódja a ma is 
működő Állatgyógyászati Oltóanyag-, Gyógyszer- és 
Takarmányellenőrző Intézet, a mai nevén MGSZHK 
Állatgyógyászati Termékek Igazgatósága.  
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7. AZ ÁLLATORVOS ÉS A NEM ÁLLATORVOS 
ÁLLATEGÉSZSÉGÜGYI SZAKEMBERKÉPZÉS, 

VALAMINT AZ ÁLLATEGÉSZSÉGÜGYI HELYZET 
ALAKULÁSA NAPJAINKIG 

 
A jelenlegi ismereteinek alapján nyugodtan kijelenthetjük, hogy amióta az állatok háziasítása 
megtörtént, és táplálékforrás mellett haszonállatkénti alkalmazásukra is sor került, ezek az 
élőlények értéket képviseltek, és tartásuk, szaporításuk, egészségük megőrzése és a 
betegségeik gyógyítása, már amennyiben a korabeli ismeretek lehetővé tették, előtérbe került. 
Hogy az állatok mennyire értéket képviseltek, képviselnek, azt igazolják egyes népek 
házassági szokásai, melyben a mennyasszony értékét állatok adásával egyenlítették ki vagy az 
a tény, hogy hazánkban, még a közelmúltban is, a vidéken élők között voltak olyan 
személyek, akik betegség esetén előbb hívtak szakembert a állathoz, mint önmagukhoz vagy 
családtagjaikhoz. 
 
Állattartással, állattenyésztéssel már a honfoglalás előtt is foglalkoztak őseink. A honfoglalás 
kori állatállományt a ló, a szarvasmarha, a juh, a kecske, a sertés, a bivaly, a teve, a szamár, a 
kutya, a tyúk, a kacsa, a liba alkotta és ehhez számíthatók még a solymászáshoz használt 
madarak. Egészen III. Károly uralkodásáig hazánk Európa egyik legjelentősebb 
állatexportőre volt, bár a tatár dúlás és a török uralom alatt nagyok voltak a veszteségek. Az 
általa meghozott jogszabályok ezt a tevékenységet erőteljesen korlátozták. Mária Terézia és 
II. József rendeletei viszont kedvezően befolyásolták az állattenyésztést (külföldi 
tenyészállatok behozatala, nagy állattartó gazdaságok létesítése - Mezőhegyes, Bábolna, 
állategészségügyi ismeretek oktatásának elkezdése, stb.). Ekkor indult meg a tudatos és 
szervezett állattenyésztés. A kedvező változások kialakításában jelentős szerepet játszott 
Csekonics József. Ő éppen úgy felismerte a tisztavérű állattenyésztés jelentőségét, mint 
annak első leírója és alkalmazója Justinus János kopcsányi ménesgazda, akinek az ezzel 
kapcsolatos írása 1815-ben jelent meg Lipcsében. Csekonics könyve csak 1817-ben hagyta el 
a nyomdát Pesten. Sajnos még itthon is, csak a közelmúltban ismerték fel Festetics Imre e 
területen játszott valódi jelentőségét. Az ő írása 1819-ben látott napvilágot német nyelven 
Brünben. Ezzel magyarázható, hogy nevével korábban nem találkozhattunk. 
 
Az állatok egészségével, megfelelő tartásával és nemesítésével kapcsolatos ismeretek 
gyarapítását is szolgálták az alábbi intézmények: az 1790-ben megnyitott pesti 
Állatgyógyintézet, a keszthelyi Georgicon, az óvári Állatgyógyászati Állomás, a Magyar 
Királyi Állatélettani és Takarmányozási Kísérleti Állomás, az Országos Magyar Királyi 
Gyapjúminősítő Intézet, a Magyar Királyi Halélettani és Szennyvíztisztító Állomás, a Magyar 
Királyi Baromfitenyésztő Telep és Munkásképző Iskola, valamint az Állami Méhészeti 
Gazdaság, mely utóbbi kettő több átszervezés után, 1950-ben a létrehozott Állattenyésztési 
Kutatóintézetet, amelyekből 1952-ben átszervezés után kialakították a gödöllői 
Kisállattenyésztési Kutatóintézetet. Majd 1980-ban létrehozták az Állattenyésztési és 
Takarmányozási Kutatóközpontot (ÁTK) két különálló szervezeti egységgel. 1985-ben újabb 
átszervezés következett be. A következő lépés 1992-ben történt, amikor a GATE része lett a 
KÁTKI, majd 1994-től, mint önálló Kisállattenyésztési és Takarmányozási Kutatóintézet 
működött. Ezek mellett kialakították a Magyar Agrártudományi Egyetemet, valamint a 
hódmezővásárhelyi, a kaposvári, a nyíregyházi, és a szarvasi intézet. 
Európában és így hazánkban is az állategészségügyi helyzet már régen indokolta volna – a 
hazai viszonyokat, pl.: Thanhoffer Lajos, Holló Ferenc, Iványosi-Szabó Tibor és mások 
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írásából ismerhetjük meg - a megfelelő állategészségügyi ismeretekkel rendelkező 
szakemberképzés elindítását. Mária Terézia tette meg az első lépéseket az állategészségügyi 
ismeretek elsajátítása érdekében, amikor az 1700-as évek közepe táján a physikusok, majd 
később a chirurgusok számára is előírta az állati járványok ellen való védekezés feladatát. Az 
ezt megelőző időszak az úgy nevezett „lovászmesteri kor” volt. Ekkor elvileg bárki űzhette a 
mesterséget, melynek keretében gyakorlatilag a lovak, a kutyák és a sólymok bajaival 
foglalkoztak empirikus alapon, több babonával és kevés tudományos ismerettel. A többi 
állattal alig törődtek. Hazánkban ezeket a személyeket baromorvosnak, lóorvosnak vagy 
gyógykovácsnak nevezték. 
 

7.1. AZ ÁLLATEGÉSZSÉGÜGYI SZAKEMBEREK 
EGYETEMI OKTATÁSÁNAK TÖRTÉNETE 
 
A hosszú évszázadok óta sújtó állategészségügyi gondok (milliós állatelhullás, éhínség, 
éhhalál, stb.) ellenére csak 1762. február 13-án indult meg, katonai és gazdasági 
megfontolások alapján, először a világon az állategészségtannal kapcsolatos szervezett 
oktatás. A francia C. Bourgelat Lyonban akkor nyitotta meg iskoláját. Ezt követte a párizsi, 
majd 1767-ben a bécsi és így tovább (Torino, Koppenhaga, Padova, Skara, Parma, Giessen, 
Hannover, Modena, Drezda, Karlsruhe). Mária Terézia már 1776-ban gondolt egy óbudai 
székhelyű állatorvosi iskola létesítésére. Ennek érdekében A. J. Wolsteinnel terveket is 
készíttetett. Végül II. József 1776-ban Óbuda helyett a Bécsi Egyetemen alapította meg az 
Állatgyógyászati Tanszéket. Az állatjárványtani ismereteket hazánkban is, az ő döntése 
értelmében kezdték el oktatni 1783-ban. 1787-ben az önálló tanszék létesítését is ő 
engedélyezte a Pesti Tudományegyetem Orvosi és a Kolozsvári Orvosi-sebészi Karon. Pesten 
Tolnay Sándor, Kolozsmonostoron Fuhrmann Péter lett a Tanszék vezetője. A pesti 
Állatgyógyintézetet (Pecze Ferenc szerint másik hivatalos megjelölése Állatorvosi pálya volt) 

1790-ben hozták létre az Orvosi Kar keretében. 
Tolnay az első munkatársat, Pohl Ignác 
személyében csak 1789-ben alkalmazhatta. Ez a 
Tanszék-Intézet volt a mai Állatorvostudományi 
Egyetem csírája, mely az 1840-es években már 
„...az eredeti 1787-es tanszéknél fejlettebb és 
viszonylagos különállás erősödését tükrözi. De 
kapcsolata és alárendeltsége a fakultás irányában 
még fennállt; igazgatói tisztét ennek egyik 
(rendes) tanára töltötte be. Az igazgató-
professzoron kívül oktatói: orvostudor, 
sebészmester (mindkettő egyúttal képesített 
állatorvos) és oktatókovács (patkoló) voltak. A 
magyar minisztérium 1848-ban még egy tanárt 
nevezett ki.” 
 
Egy 1788-ban megjelent jogszabály kötelezővé 
tette az állami hatósági állásokra pályázó 
physikusok és chirurgusok részére az 
állatjárványtani ismeretek megszerzését. Már ezt 
megelőzően is képezhették magukat. Erre részben 
módot adott, hogy az 1763-ban Lyonban tanult L. 
Scotti, a bécsi hazatérte után, „lókórházat” hozott 
létre, másrészt, hogy már 1776-tól a Bécsi 
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Egyetemen volt Állatgyógyászati Tanszék. (Egyébként e Tanszék vezetője Scotti után a 
magyar Adami Pál lett.) 
Tolnay is Bécsben tanult állatgyógyászati ismereteket és ennek köszönhetően bízták meg 
azzal, hogy a Pesti Egyetem Orvosi Karán szervezze meg az Állatjárványtani Tanszéket, 
továbbá oktassa az állatjárványtant vagy epizootiologiaet a physicus és a chirurgus 
hallgatóknak. 
Azt a tényt, hogy Tolnay Sándor még a pesti és a kolozsvári tanszékek létrehozása és a pesti 
Állatgyógyintézet megalapítása előtt már 1784-ben lefordította A. J. Wolstein könyvét „A 
marha-dögről való jegyzések. Az az oktatás, miképpen kellessék a Dög-nyavalyákat meg-
ismerni, s el-távolítani, a meg-szökött Marhákat orvosolni; s minémű itélettel lehetünk a 
Barom-állatok meg-ölettetéséről a Dögletességnek idején” címmel, csak létező igény 
meglétével magyarázható. A létező igény pedig lehet az az egy adat szerinti tény, hogy a pesti 
Orvosi Karon állítólag már 1783-tól oktattak állategészségügyi ismereteket. 
 
A könyvben egyébként a betegségek két okát a következőképpen értelmezték: „Contagiokról 
– a beteges, és az egészséges Időről - az aláhúzást a szerző tette. A szó a korábban tárgyalt 
időjárási körülményekre utal. - szólok. Az öt első szókat változtatva egy értelemben vettem; az 
egygyik, s másik alatt ugyan azon egy nyavalyát értem, melly egy féle Barmokon uralkodik – 
melly többeket egyszer s mind meg-szál, melly sok, vagy kevés ideig tart, s egyaránt való 
változásokat okoz, de a mellett nem olly természetö, hogy a nyavalyásak az egésségeseket 
meg-fertőztetnék, s mérgeket velek közlenék, minön egymást illetik. 
A Contagio, - Pestis szó alatt értem a ragado Dög-nyavalyákat, az az olly betegségeket, 

mellyeknél a Testben bizonyos materia  
készéttetik, melly, ha az egésséges Testbe oltatik, 
azt mérge által meg-szálla, s meg-rontya. p. o. a 
nyál, melly a beteg Marhának orra lyukából, és 
szeméből foly, s tsöpög.” 
 
Tolnay még 1786-ban készített egy másik 
fordítást is. M. J. Schosulan bécsi orvos 
könyvét ültette át magyar nyelvre „A falusi 
embereknek írtt oktatás, mellyből ...” címen. 
Ezzel a munkájával a vidéken élő emberek 
tudását szándékozott pallérozni. Az 1804-ben 
megjelent „A lovak külső szép, vagy rút 
termetek, s hibái megesméréséről...” c. 
könyvében a veszettség okairól a következőket 
írta: „A kutyáknak, rókáknak, és farkasoknak 
természeti hajlandóságok van reá, és magok, a 
felettébb meleg, és hidegbe, ha vizet nem 
kapnak, vagy dög-hússal jó-lakván, arra 
posványos, rothadtt, büdös vizet isznak, meg-
dühödnek.  
 
A lovak és ökrök egyedül tsak a meg-veszett 
állat harapása által kapják-el. El-ragad pedig 
leg-inkább a nyál által, mellyet az harapáskor 
más állatba botsátanak.” 
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7.1.1. ÁLLATJÁRVÁNYTANI ISMERETEK OKTATÁSA 
KOLOZSVÁROTT 
 
Kolozsvárott az orvos-sebészképzés keretében folyó állatjárványtani ismeretek oktatását 
1787-ben Fuhrmann Péter kezdte el. Itt az oktatás 1880-ig, a humán egészségügyi 
szakemberek (chirurgusok és szülészek, majd 1872-től az orvosok) képzése keretében történt. 
Ezért az azzal kapcsolatos ismereteinket már korábban a megfelelő fejezetben megtárgyaltuk. 
Viszont azt itt még meg kell említeni, hogy a Kolozsváron 1869-ben megnyílt Magyar 
Királyi Mezőgazdasági Tanintézetben is folyt állategészségügyi és állattani oktatás és a beteg 
állatok kezelése is. 
 

7.1.2. ÁLLATJÁRVÁNYTANI ISMERETEK OKTATÁSA 
PESTEN 

Pesten is 1787-ben alapították meg a tanszéket, és bízták meg 
Tolnay Sándort (1787-1818) az oktatás végzésével és a tanszék 
megszervezésével. Ő 1787. júniusában el is kezdte a physicus- és a 
chirurgushallgatókat oktatni féléves terjedelemben, amiről már 
korábban szóltunk. 
Emellett azonban már a kezdetektől arra törekedett, hogy az 
orvosképzéstől függetlenül is képezzen állategészségügyi 
ismeretekkel rendelkező („állatorvos”) szakembereket. Ezt az 
oktatását is már 1787. augusztusában elkezdte. Ez volt az ún. 
„cursus hippiatriae”, amely kezdetben négyhónapos képzést jelentett 
írni és olvasni tudó gazdák, kovácsok és lovászok számára, de 
mások is jelentkezhettek. 
A gyakorlati oktatást 
csak 1790-től tudta 
elkezdeni az Állatgyógy-

intézetben. A szakképzés további bővülését 
jelezte, hogy javaslatára 1801. januárjától 
elkezdték a patkolási tanfolyamok tartását is az 
ún. „officina ferrariaban”. Ezt külön személy, a 
„magister fabrorum”, végezte. Az első 
patkolókovács Hangel/Hangl Ferenc (1800-
1806) volt. 
 
A hippiatriai tanfolyam hallgatói külön oklevelet 
kaptak, mely igazolta, hogy az illető jogosult 
„állatorvosi” tevékenység folytatására. Tolnay 
nemcsak szervezett és oktatott, de tankönyvet 
fordított és írt, továbbá közreműködött 
jogszabályok elkészítésében is (1792, 1816). A 
Tanszék-Intézet az évek során több helyre is 
költözött, de a szervezeti hovatartozása 1851-ig 
nem változott. 
Tolnay Sándor után a vezetői székben Brunkala 
Román (1818-1821), Kozarics György (1821-
1826), Hoffner József (1826-1841) és Zlamál 
Vilmos (1841-1851) került. 

Tolnay Sándor 
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Kezdetben Tolnay egyedül oktatott mindent. 1810 és 1818 között Tolnay és Brunkala 
együtt adott elő. Tolnay a következő tárgyakat tanította: Externa Cognitio equi, Diaetetica, 
Doctrina de foetura equorum, Pathologica et Therapia specialis. Brunkala pedig az Elementa 
Historiae naturalis et Hippotomiae imprimis osteologia et Splanchnologia, Physiologia, 
Pathologia et Therapia generalis, Pharmacologia, Doctrina de Operationibus tárgyakat adta 
elő. Brunkala jól képzett, több nyelven előadó, tekintélyes oktató volt. Hoffner elődjeihez 
hasonlóan sok mindent megpróbált a Tanszék-Intézet fejlesztése érdekében. Ami eredmény 
született, az Lenhossék Mihály Ignác közreműködésének köszönhető. Akkor ő nemcsak az 
Orvosi Kart vezette, hanem országos tisztifőorvos is volt, és mindent megtett az 
állatorvosképzés fejlesztése érdekében. Ennek lett az eredménye, hogy 1827-től lehetőség 
nyílott egy második asszisztens alkalmazására. Az oktatási idő két hónappal hosszabb lett 
(kétszer 5 hónap). A tananyag két külön tárgyra vált szét. Az egyik „A házi állatok természet 
históriája”, a másik „Az állati bontz- és élettudomány”. Továbbá a cursus hippiatriae vagy az 
ezzel egyenrangú cursus veterinariae tananyagba is bekerült „A járvány nyavaja tanítmánya”, 
de e tárgy oktatásán a kovácshallgatók nem vettek részt, annak ellenére, hogy ők is a 
hippiatriai tanfolyamnak a hallgatói voltak. E tárgy keretében nyílt később lehetőség a 
mikrobiológiai ismeretek elmondására is. Hoffner lett az első, elismert, emberorvosokkal 
egyenértékű állatorvos professzor, akit az MTA levelező tagjává is megválasztották. 1832-
ben Lenhossék létrehozta az Országos Állatorvosi Hivatalt, mely akkor az egyetemmel volt 
kapcsolatos és amelynek vezetőjévé végül megnyerte Zlamál Vilmost 1838-ban, aki 
országos főállatorvos (regni veterinarius) lett. Hoffner után Zlamál (1841-1881) 
tevékenykedett a Tanszék-Intézetben két évig, mint helyettes, azután, pedig mint kinevezett 
vezető. 1848-ban elérte, hogy Szabó Alajos a bonctan és élettan kinevezett tanára legyen a 
Tanszék-Intézet „második tanszéken” és Galambos Márton pedig mint segéd legyen 
alkalmazva. 
 
 Továbbá erőfeszítéseket tett, amelyeknek is köszönhető, hogy 1851-ben a Tanszék-Intézet 
önállóvá vált és kikerült nemcsak az Orvosi Karból, hanem az egész Pesti 
Tudományegyetemből és mint Pesti Császári és Királyi Állatgyógyintézet működött tovább. 
Zlamál állati belgyógyászatot és a járványtant tanított az orvostan- és a sebészhallgatóknak 
továbbra is egy féléven keresztül. Emellett országos főállatorvos és minisztériumi 
tisztségviselő is volt. 1841-ben adta ki „A keleti marhavész...” c. könyvét, melyben azt írta, 
hogy „a marhavész sajátságai közé tartoznak: 1. Hogy csak a szarvasmarhát támadja meg, 2. 
Hogy egy azon állatot csak egyszer támadja meg, 3. Hogy beoltás által tovább terjeszteni s 
szelidítni hagyja magát, s hogy ez okbul, 4. Ragadós, és 5. Hogy nálunk eredetileg soha sem 
támad, hanem mindig behurczoltatik.” 1849-ben napvilágot látott „A lónak lábai (végtagjai) 
...” c. könyve, melyet állatorvosok, gazdák, kovácsok s lókedvelők számára írt oktatási célból. 
Egyébként az oktatás az 1848-49-es tanévben a forradalom miatt nem indult el, de 1849-ben a 
honvédség szükségleteinek kielégítésére tanfolyamot indítottak. Az önkény miatt az oktatás 
az 1849-50-es tanévben is szünetelt. 
 
Ha az 1787 és 1851 között oktatott tárgyak történetét áttekintjük, akkor a már elmondottak 
alapján megállapítható, hogy 1848 előtt csak egy tanszék és 1790-től egy gyakorlati oktatást 
biztosító Intézet volt. Az állattani és a gyógyszertani ismereteket Tolnay Sándor kezdte 
oktatni. A receptírás alapjait részben a Taxa pharmaceutica Posoniensis (1745), részben az 
osztrák Pharmacopoea Austriaca provincialis (1775) adták. 1827-ben a különböző tárgyakat 
már két blokkban oktatták és ehhez jött hozzá a patkolási tanfolyam. 
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Ekkor az alábbi „tanulmányokat” adták elő: Házi 
állatok Természet Históriájok, Állati Bontz- és 
Élettudomány, Közönséges Kór- és 
Gyógyszertanítmány, Különös Orvosi- és 
Sebészorvosi Tudomány, Járvány-Nyavalya 
Tanítmány, Helyes Patkolásról, Lovak Külsejök 
és a Házi Állatoknak Tartásáról, Orvosi 
Rendelések és Lekötések az Istállókban, 
valamint Gyakorlások a Műhelyben és 
patkolóhídon. A második tanszék, a Kórbonctan 
és Élettan Tanszék, 1848-ban jött létre, melynek 
vezetője, Szabó Alajos az Orvosi Karról került a 
tanszék élére. Előélete alapján elmondható, hogy 
már használta a mikroszkópot. 
 
1821-ben a „cursus epizootiologiae” tanfolyamot 
elvégzett hallgatók díszes oklevelet kaptak az 
Orvosi Fakultástól. 1827-ben jelent meg az a 
rendelet, amely kimondta, hogy csak physicusi 
vagy chirurgusi oklevéllel rendelkező személyt 
illet meg a tanfolyam elvégzése után, az 
„Állatorvosi oklevél”. 1841-től ez a korlátozás 
azokat az állatorvosokat nem érintette, akik a 
magisteriumot kívánták megszerezni. A magister 

fokozat a facultas artiumon volt megszerezhető. Aki rendelkezett a fokozattal, az a Kar bármely 
tantárgyából nyilvános előadásokat tarthatott. 1849-től emberorvost állatorvossá nem 
képesíthettek és nem lehettek állatorvosok, kivéve az állatorvosi magiszter cím viselésére 
jogosultakat.  
 

7.2. AZ ÖNÁLLÓ ÁLLATORVOSKÉPZÉS TÖRTÉ-
NETE 
 
Az 1851. augusztus 10-én kelt osztrák miniszteri rendelet az állatorvosképzést a Pesti 
Tudományegyetemről leválasztotta. Ekkor történt meg az önálló lábra állás és indult el az 
oktatás a maga útján a K. K. Thierarzney Institut, azaz a Pesti Cs. Kir. Állatgyógyintézet 
keretei között, melynek oktatási nyelve a német lett. A döntés annyiban nem volt szerencsés, 
hogy az új Intézetet az anyaegyetemből teljesen kiemelték, bár közöttük nem szakadt meg 
minden kapcsolat. Az „Institut” akkor még nem volt felkészült a teljes önállóságra. A 
színvonal továbbra is alacsony volt, bár Zlamál mindent megtett a fejlődés érdekében. 
Közben Zlamált és másokat is 1853-ban felfüggesztették az 1848-49-es múltjuk miatt. A 
vizsgálódás csak 1856-ban zárult azzal, hogy az érintettek visszakapták állásaikat. Az 
uralkodó a képzési idő tartamát 1857-ben három évre kívánta emelni, de a feltételek még 
mindig nem voltak meg. Ekkor az oktatók kérték, hogy továbbra is két éven keresztül 
oktathassanak és a felvételi követelmények is kisebbek legyenek, mert a hallgatók létszáma 
csökkent. Ezt a kérést elfogadták. Az osztrák belügyminiszter 1859-ben új, egységes 
állategészségügyi hatósági eljárási rendet léptetett életbe, mely megkövetelte a megyei 
főorvosoktól/tisztiorvosoktól az állategészségügyi helyzet nyomon követését és az előírt 
húsvizsgálatok végzését. Azonban megfelelő végrehajtó rendszer hiányában a jogszabály 
eredményt alig hozott. Annak ellenére, hogy a képzés ideje egészen 1875-ig két éves maradt 
az intézmény, a személyi állomány és az oktatási anyag fejlesztése folyamatosan folyt. 
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Zlamál Vilmos „A marhavész s annak oltása...” című alkotása 1863-ban jelent meg. Ebben a 
marhavész okáról a következő olvasható: „A marhavész ama betegségek sorába tartozik, 
melyek lefolyása közben egy bizonyos kórmag (ragály, contagium) fejlődik ki, mely kórmag a 
neki kedvező – iránta hajlandó – állati vagy emberi testre átültettetvén, ugyanazon kórt hozza 
létre, a milyennek ő volt szüleménye. Az ilynemű (ragályos) betegségek megint különbözők és 
pedig mindenek előtt eredeti származásukra nézve, midőn t.i. némelyek a nálunk is uralkodó 
földi s légköri befolyások által létrejöhetők p.o. a lépfene..., mások megint külföldi eredetüek 
ugyan, de nálunk is már otthonosak lettek, p.o. az emberi s a juhhimlő, s végre olyanok, 
melyek ... hozzánk csak a már kész kórmag (ragály) átültetése (befertőztetés, ráragadás) 
segitségével áthurcoltatnak, ... p.o. az embereknél a keleti dobvész, s az állatoknál a keleti 
marhavész.” ...”A marhavész bir mindazon jelvekkel, melyek általában ragályos 
betegségeknél szemlélhetők...”. 
A kiegyezés utáni első kormány Zlamált kérte fel a központi állategészségrendőri feladatok 
ellátására. Ő nemcsak az 1859. évi, hanem, a későbbi 1874. évi törvénynek az 
előkészítésében is és a felettes hatóságnál a Földművelés-, Ipar- és Kereskedelemügyi 
Minisztériumban (FIKM) - ebből a Minisztériumból lett 1879-ben a Földművelésügyi 
Minisztérium (FM), amely 1967-ig működött ezen a néven - az állategészségügyi ügyosztály 
létrehozásában is szerepet játszott. Az ügyosztály vezetője 1869-ben Lipthay István lett. Az 
Állatgyógyintézetben 1872-ben az első állatorvosi gyógyszertárat is Zlamál létesítette. 1875-
ben lett az Állatgyógyintézet vezetője Tormay Béla. Thanhoffer Lajost (1872-1890) pedig 
oktató tanárrá nevezték ki, aki nagyban segítette a mikroszkóp használatának általános 
terjedését. Ebben az időszakban indult el a képzésben az igazi fejlődés. Még mindig 1872-
ben, megnyílt Budapesten az első közvágóhíd és marhavásártér. A következő mérföldkövet az 
első magyar állategészségügyi jogszabály, az 1874. évi XX. törvény és annak végrehajtási 
utasítása jelentették. E jogszabályok elkészítésében és az ügyosztály vezetőjeként végzett 
fejlesztő munkájáért Lipthayt illeti elismerés. (Célkitűzéseit azért sikerült megvalósítania, 
mert a törekvéseit az Országos Közegészségügyi Tanács és annak három kiemelkedő tagja 
Fodor József, Markusovszky Lajos és Zlamál Vilmos is támogatta.) A különböző általa 
kialakított jogszabályokra (közöttük az 1888. évi Állategészségügyi alaptörvényre) 
támaszkodva megteremtette az állategészségügyi rendszert (a 8 kerületi állatorvosi 
intézményt, a központilag irányított állami állatorvosok, a magyar királyi tiszti állatorvosok 
fogalmát, azok képzését, kinevezését és működését, valamint a „ragályos” betegségek 
bejelentési kötelezettségét), és sikerült a keleti marhavészt az országban felszámolnia. 
Működése a húshigiénia, valamint az orvosrendőri hússzemle ügyét is segítette. 1875-ben lett 
az intézmény neve Magyar Királyi Állatorvosi Tanintézet, amely 1881-ben teljesen átvette az 
oktatást az Orvosi Kartól, melyet azóta is önállóan végez. 1875 azért is nevezetes dátum, mert 
ettől kezdve lett 3 éves az oktatás a tanintézetben, és megkívánták a hat gimnáziumi osztály 
elvégzését a jelentkezőktől. 1878-ban indították el a „Veterinarius” c. szakközlönyt, melynek 
szerkesztője Nádaskay Béla volt. 1879-ben lett a tanintézet vegytan tanára Liebermann Leó. 
1881-ben a tanszéke keretei között létrehozták a Vegykísérleti Állomást, melyet ugyancsak ő 
vezetett. 
 
1881-ben kérte Zlamál a nyugdíjazását, Czakó Kálmán pedig Magyar Kir. Vetőmagvizsgáló 
Állomást szervezett a tanintézetben. Egán Ede kezdeményezésére 1883-ban megalakították a 
Magyar Királyi Országos Tejgazdasági Felügyelet, melynek a vezetője is ő lett. Működése 
elősegítette a hazai tejgazdaság és sajtipar fellendülését. 1885-ben jelent meg Békessy László 
díjnyertes pályamunkája „A tejgazdaság és a sajtkészítés.” címmel. Munkájában foglalkozott 
a gombák és a baktériumok jelentőségével a tej és a tejtermékek, valamint a fogyasztók 
vonatkozásában. Beszélt a tejhigiéne és a hőkezelés jelentőségéről, a beteg állat nyers tejének 
vagy a szennyezett nyers tejnek mikroorganizmust terjesztő szerepéről. Ismertete a tej és 
tejtermékekben talált mikroorganizmusokat. Foglalkozott az erjedésekben játszott 



296 
 

szerepükkel. Később e témakörben a szerzők sora 
publikált. Itt most közülük néhányat felsorolunk a 
teljesség igénye nélkül: Gratz Ottó és 
munkatársa, majd Csiszár Vilmos ismertette a 
tejgazdaság és a tejipar fejlődéstörténetét. Az 
egyes tejekkel és tejtermékekkel kapcsolatban 
adott ki szak-/tankönyveket és technológiai 
előírásokat: Balatoni Mihály, Bodó Lajos, Czakó 
Bálint, Gratz Ottó, Hegedüs Ödön, Kettig 
Ferenc, Pulay Gábor, Somogyi Imre, Terék 
István, stb. Ezekben a művekben a szerzők 
különböző terjedelemben és mélységben, 
mikrobiológiai ismeretekkel is foglalkoztak. E 
személyek neve és munkássága az állatorvoslással, 
a mezőgazdasággal, az élelmiszeriparral, a 
kereskedelemmel és vendéglátással, továbbá a 
műszaki szakemberképzéssel foglalkozó 
fejezetekben is szerepelhetett volna. 
 
1888-ban pedig Hutÿra Ferenc adta ki „A 
háziállatok fertőző betegségeinek oktana” c. 
tankönyvét, és ugyancsak ebben az évben jelent 
meg a Halászati törvény is. 1889-ben Monostori 

Károly működésének köszönhetően elindult az állatorvosok továbbképzése, mely azóta is 
részben az Állatorvostudományi Egyetemen történik. 1890-ben a tanintézet nevét akadémiára 
változtatták. 1890-91-ben felépült a Magyar Királyi Bakteriológiai Intézet, mely az 
Akadémia részét képezte. Az intézet az oktatási feladatai mellett közfeladatokat is ellátott 
1893-tól. 1899-ben Preisz Hugó az Országos Magyar Állatorvos Egyesület felkérésére 
elkészítette a „Bakteriológia” c. könyvét és az intézmény főiskolai rangot kapott. A 
felvételihez érettségire volt szükség. 1900-ban pedig megalakult az állami állategészségügyi 
közszolgálat/hatósági állatorvosi rendszer és az Országos Állategészségügyi Tanács is, mely 
az Országos Közegészségügyi Tanácstól vette át az állategészségügyi feladatok ellátását. 
Ennek első elnöke haláláig Hutÿra Ferenc volt, akinek a kezdeményezésére 1905-ben 
tejhigiéniai laboratórium kezdett el működni az Állatorvosi Főiskolán. Breuer Albert pedig 
megalapította a húsvizsgálati mikrobiológiai laboratóriumot a Budapest Székesfőváros 
Közvágóhíd és Marhavásár területén, a későbbi Húsipari Állatorvosi Ellenőrző Szolgálat 
(HÁESZ) alapintézményét. 1906-tól lehetővé tették a doktori cím elnyerését az 
állatorvosoknak. Fokányi László nevéhez fűződik a Magyar Királyi Országos 
Állategészségügyi Intézet (OÁI) létrehozása (1929) és különböző jogszabályok meghozatala, 
közöttük az 1928. évi XIX. törvény és az annak végrehajtási utasítását jelentő 1932. évi 
jogszabály, melyeket Horváth Vilmossal együtt készített és amelyek az állategészségügyi 
igazgatás szolgálati szabályzatát jelentették hosszú éveken keresztül. 1945-ben az FM 
rendeletben szabályozta az új állategészségügyi felügyelői kerületeket (budapesti, miskolci, 
debreceni, szegedi, kaposvári és szombathelyi). 1948-ban Kádár Tibor minisztériumi 
kinevezésével lendületet kapott az állategészségügyi munka. Létrehozták a Phylaxia Állami 
Oltóanyagtermelő Intézetet, különböző állategészségügyi intézmények (rendelők, kórházak, 
gyepmesteri telepek, dögkutak) létesültek. 1948 és 1971 között megalapították az 5 vidéki 
Állategészségügyi Intézetet (viÁI), és megalakult az Állategészségügyi és Élelmiszervizsgáló 
Szolgálat teljes rendszere, így 1952-ben az Állatgyógyászati Oltóanyagellenőrző Intézet is. 
1953-ban jogszabályban rendelkeztek az állategészségügyi felcserek, majd később a 
technikusok működéséről. Ebben az évben hozták létre a HÁESZ-t is, amely azonban az 
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Élelmiszeripari Minisztérium (ÉM) fennhatósága alá került. Közben Schwanner Jenő és 
Várnagy László erőfeszítéseinek eredményeképpen 1962-ben megjelent az 
„Állategészségügyi Szabályzat”. 1967-ben létrehozták a Mezőgazdasági és Élelmezésügyi 
Minisztériumot (MÉM) az FM és az ÉM helyett, és ide került az Országos Erdészeti 
Főigazgatóság és az Állami Földmérő és Térképészeti Hivatal feladatköre is. Az év másik 
nagy jelentőségű eseménye volt a megyei (fővárosi) Állategészségügyi Állomások (ÁEÁ) 
megszületése. Modernizálták az állatorvos továbbképzést. 1968-ban elindult a különböző 
állategészségügyi intézmények, elsősorban azok laboratóriumi részlegeinek a korszerűsítése 
és a különböző állati fertőző betegségek eradikációs programja Az élelmiszer higiéne 
kérdéseivel az 1970-es évektől kezdtek el intenzívebben foglalkozni (tőgygyulladás, 
tejhigiéne, élelmiszeripari üzemek higiénés felmérése, a higiénikus élelmiszertermelés 
szabályainak kidolgozása és életbe léptetése, stb.), és ekkor indították be a szakállatorvos 
képzést. 1981-ben megszületett az állategészségügyről rendelkező új modern jogszabály. Az 
élelmiszer előállítással és forgalmazással összefüggő hatósági feladatokat a hatósági 
állatorvos és az ÁÉÁ mellett a MÉM Élelmiszeripari Higiéniai Ellenőrző Szolgálat (MÉM 
ÉHESZ) látta el. A törvény szabályozta az élelmiszerekkel kapcsolatos kérdéseket, 
rendelkezett a Magyar Élelmiszerkönyv elkészítéséről és a Kereskedelmi Minőségellenőrzési 
Intézettel (KERMI), valamit a KÖJÁL-lal való együttműködésről. 1983-ban összevonták az 
ÁÉÁ-kat és a Megyei Élelmiszerellenőrző és Vegyvizsgáló Intézeteket (MÉVI). 1995-ben 3 
fontos törvény (élelmiszerekről, állategészségügyről, takarmányok előállításáról és 
forgalomba hozataláról szóló) jelent meg. Elkészült a Magyar Takarmánykódex, mely 
tartalmazza a minősítéshez szükséges mikrobiológiai határértékeket is. 1987-ben kezdődött el 
az állategészségügyi rendszer újabb átalakítása, melynek eredményeképpen 2007. január 1-
gyel létrejött a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium (FVM) Mezőgazdasági 
Szakigazgatási Hivatal (MGSZH) nevű központi hatósági és igazgatási szervezet, mely a 
megyei Földművelésügyi Hivatalok, az ÁÉÁ, a Növény- és Talajvédelmi Szolgálat, az 
Országos Mezőgazdasági Minőségvizsgáló Intézet (OMMI), az Állami Erdészeti Szolgálat, a 
Földművelésügyi Költségvetési Iroda, az Országos Borminősítő Intézet, az Állatgyógyászati 
Oltóanyag-, Gyógyszer- és Takarmányellenőrző Intézet, az OÁI és az OÉVI összevonásával 
általános jogutódként jött létre. A központi hivatalban élelmiszerlánc-biztonsági, természeti 
és genetikai erőforrásokért felelős, valamint gazdasági és informatikai elnökhelyettes 
dolgozik. Az új rendszer a regionalitás elvét figyelembe véve épül fel, és ebből következik, 
hogy nincs minden megyében valamennyi hatóság jelen. 19 megyei szervezet és 133 körzeti 
kirendeltség működik az országban. A megyei szervezet MGSZH igazgatóságokból áll. Az 
élelmiszerlánc-biztonsági csoporthoz tartozik az Állategészségügyi Diagnosztikai 
Igazgatóság, az Állatgyógyászati Termékek Igazgatósága, a Járványügyi és Állatvédelmi 
Igazgatóság, az Élelmiszer- és Takarmánybiztonsági Igazgatóság, a Növény-, Talaj- és 
Agrárkörnyezetvédelmi Igazgatóság, valamint a Borminősítési Igazgatóság. A természeti és 
genetikai csoportot a Növénytermesztési és Kertészeti Igazgatóság, az Állattenyésztési 
Igazgatóság, a Földművelésügyi Igazgatóság és az Erdészeti Igazgatóság alkotja. Az MGSZH 
szervezet hatékonyabbá tételét 2010-ben kezdték el. 
 

7.2.1. ÁLLATGYÓGYÁSZATI TANSZÉK ÉS FEJLŐDÉSE 
 
Az önálló Pesti Cs. Kir. Állatgyógyintézet Állatgyógyászati Tanszékén Zlamál Vilmos 
(1851-1881) folytatta a megkezdett intézetvezetői, oktatói és irodalmi munkásságát, igaz 
megszakítással, mert 1853 és 1856 között felfüggesztették. Zlamál után Azary Ákos (1881-
1888) lett a professzor. Utódja pedig Hutÿra Ferenc (1888-1927) volt, aki már a Magyar 
Királyi Állatorvosi Főiskolán alapította meg az önálló Járványtani Tanszéket 1901-ben, 
melynek vezetésével is őt bízták meg. Azary és Hutÿra is írt tankönyveket. 1891-ben a 
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Rottenbiller utcában létrehozták a Magyar Királyi Állami Bakteriológiai Intézetet, mely az 
indulástól a főiskola szerves része, Bakteriológiai Intézete volt. Ennek vezetője Preisz Hugó 
(1891-1906) lett. A főiskolán az önálló bakteriológia oktatását Preisz kezdte el az 1893/94-es 
tanévben. Később egy új intézet építését kezdték el a Hungária körúton. Ez 1900 őszén 
kezdett el működni. Akkor Preisz ott folytatta intézetvezetői munkáját 1906-ig, amikor az 
Orvosi Karra hívták egyetemi tanárnak, az utódja pedig Aujeszky Aladár (1907-1933) lett. 
Hutÿrát a Belgyógyászati Tanszéken Marek József (1901-1935), Mócsy János (1935-
1961), Horváth Zoltán (1961-1984), Karsai Ferenc (1984-1991) és Vörös Károly (1991-) 
követte. 
A Járványtani Tanszéken Hutÿra után Manninger Rezső (1927-1963) lett a tanszékvezető. 
Közben 1933-tól a Bakteriológiai Intézet a Járványtani Tanszék része lett, és jelenleg is a 
Járványtani Tanszék részeként működik. Manninger után a Tanszék vezetője volt: Mészáros 
János (1963-1975), Szent-Iványi Tamás (1976-1985), Varga János (1985-1990), Tuboly 
Sándor (1990-1997) és Fodor László (1997-). 
 
Az Állatgyógyászati Tanintézet önállósulása után is Szabó Alajos (1851-1872) oktatott 
zoológiát, majd őt Thanhoffer Lajos (1872-1973), Tormay Béla (1873-1884), Monostori 
Károly (1884 -1890), Nádaskay Béla (1886-1909), Abonyi Sándor (1911-1923), Soós 
Lajos (1917-1919), Kotlán Sándor (1923-1966), Versényi László (1966-1978), Papp 
László (1982-1988), és Farkas Róbert (1988-) követte. 
 

7.2.2. PARAZITOLÓGIAI TANSZÉK 
 
A független Parazitológiai Tanszéknek a vezetői: Czakó Kálmán (1874-1886), Hutÿra 
Ferenc (1886-1889), Rácz István (1889-1917), Soós Lajos és Abonyi Sándor (1917-1921), 
Kotlán Sándor (1921-1966), Kobulej Tibor (1966-1980), Kassai Tibor (1980-1994), 
Varga István (1994-2000) és Farkas Róbert (2000-). 
 

 
 

Kotlán Sándorral készült csoportkép. 
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7.2.2.1. HAL-, MÉH- ÉS VADEGÉSZSÉGÜGY OKTATÁSA 
 
Hal-, méh- és vadegészségügyi ismereteket önálló formában csak néhány évtizede oktatnak. A 
halegészségtant az 1954/55-ös tanévtől Jaczó Imre adta elő. 1961-től a hal- és a 
méhbetegségekkel kapcsolatos problémák az állatorvosok kompetenciájába kerültek. A 
tananyagot az 1966/67-es tanévtől a Parazitológiai Tanszék keretében adták elő. 1978/79-es 
tanévtől hal-, méh- és vadegészségügy lett a tárgy neve. Az 1982/83-as tanévtől hal és 
méhegészségügy tárgy szerepel a tantervben. 1967-től Szalay Mihály és Szakolczai József 
megosztva oktatott 1974-ig. 1974 óta Szakolczai egyedül oktatja a tárgyat. 
 

 
 

A Parazitológiai Tanszék dogozói 1987-ben.
 
A méhészetet az 1959/60-as tanévtől oktatta Bakk Ferenc. 1968-tól Őrsi Attila adta elő a 
méhegészségügyre változott nevű tananyagot. A tárgy először az Állategészségügyi és 
Igazgatási Tanszék, majd 1978-tól a Parazitológiai Intézet keretébe tartozott. 1973 óta 
Janisch Miklós oktatja a fakultatív vadgazdálkodástant. 1978 és 1982 között a már említett 
hal-, méh és vadegészségügy tárgy részeként bevezették a vadegészségügy tárgy oktatását 
kötelező jelleggel. Ezt is Janisch oktatta. 
 

7.2.3. GYÓGYSZERTANI TANSZÉK 
 
Az önálló állatorvosi gyógyszertan megalkotója és előadója Galambos Márton (1851-1872), 
majd Varga Ferenc (1872-1874) és Czakó Kálmán (1874-1895) volt. Hutÿra Ferenc 
reformtörekvéseinek eredményképpen az önálló Gyógyszertani Tanszéket 1896-ban hozták 
létre az Állatorvosi Akadémián. Az első tanszékvezető Magyary-Kossa Gyula (1896-1936) 
volt, akit Hasskó Sándor (1936-1940), Kovács Jenő (1940-1979), Simon Ferenc (1979-
1991), Semjén Gábor (1991-2007) és Gálfi Péter (2007-) követett. 
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7.2.4. ÉLELMISZERHIGIÉNIAI TANSZÉK 
 
Az Élelmiszerhigiéniai Tanszék, bár a szükségessége már régen felmerült, csak 1949-ben jött 
létre. Azonban már évszázadokkal korábban is foglalkoztak az „élelmiszer higiéne” 
kérdéseivel először a céhek keretei között, majd később az ellenőrzést az egészségügyi-
közegészségügyi hatóság végezte. A húshigiéne oktatásában Zlamál Vilmos (1875-1881), 
Azary Ákos (1881-1888), Hutÿra Ferenc (1888-1906), Breuer Albert (1906-1929), 
Semsey Géza (1929-1946) és Méhes György (1947-1949) játszott vezető szerepet. A 
tejhigiéne tanításában Fettick Ottó (1906-1934), Semsey Géza (1941-1946) és Szepeshelyi 
Andor (1941-1949) jeleskedett. A tanszék megalakítása után a tanszékvezető Csiszár Vilmos 
(1949-1972), Várnagy László (1972-1976), Takács János (1976-1979), Lami Gyula (1979-
1980), Bíró Géza (1980-1998), Sas Barnabás (1998-1999) és Laczay Péter (1999-) volt. 
 

7.2.5. BIOLÓGIAI INTÉZET 
 
Biológiai Intézet feladata megismertetni a leendő állatorvosokkal a botanika alapjait, továbbá 
a takarmány- és a mérgező növényekkel kapcsolatos ismereteket. Hosszú ideig különböző 
tárgyak keretében adták elő a növénytant. 1857-től 1865-ig és 1867-től 1872-ig Galambos 
Márton (közben Eisenmayer Sándor), majd Thanhoffer Lajos (1873-1874), Tormay Béla 
(1874), Czakó Kálmán (1875-1895), Magyary-Kossa Gyula (1896-1913), Szabó Zoltán 
(1913-1923), Varga Oszkár (1923-1931), Hazslinszky Bertalan (1931-1944) és Boros 
Ádám (1945-1953) volt az ismeretek előadója. 1953-ban létrehozták a Növénytani Tanszéket 
Modor Vidor (1953-1971) vezetésével. Utóda Haraszti Ede (1971-1986) lett. 1986 és 1990 
között a tanszék ügyeit - kurátorként – Bokori József a Takarmányozási Tanszék vezetője 
felügyelte. 1990 óta Vetter János vezeti a Biológiai Intézetet. Az 1990-es évek elejétől 
német és angol nyelvű oktatás is folyik. Fakultatív tárgyként oktatnak általános mikológiát és 
gombaismeretet, stb. 1996-tól az alkalmazott zoológusképzésben, 2006-tól pedig a 
biológusképzés keretében új, főként növénytani diszciplinák oktatása kezdődött el 
(Növényszervezettan, Növényrendszertan, Növényélettan). Az alternatív állatgyógyászati 
lehetőségek és módszerek, közöttük a gyógynövények használata, azaz a fitoterápia 
jelentősége is növekszik. 
 

7.2.6. TOVÁBBKÉPZÉS, SZAKÁLLATORVOS-KÉPZÉS 
 
1889-ben Monostori Károly működésének köszönhetően indult el az állatorvosok 
továbbképzése. 1898-ban Hutÿra Ferenc megszervezte az állatorvosi ismétlő tanfolyamokat, 
melyek az I. világháborúig rendszeresen folytak a korábban diplomát kapottak tudásának 
megújítása érdekében. A Magyar Országos Állatorvos Egyesület rendezvényei is szolgálták a 
szakemberek továbbképzését. A II. világháború után először az Állatorvosok Szakszervezete, 
majd 1950-től az Orvos Egészségügyi Dolgozók Szakszervezetének állatorvos szakosztálya 
szervezte a hivatalos továbbképzést. 1952 és 1955 között a Közalkalmazottak 
Szakszervezetének állatorvos szakcsoportja látott el hasonló feladatot. 1955-ben a 
Földművelésügyi Minisztérium jogszabályban állami feladattá nyilvánította a továbbképzést, 
melynek megvalósítását az akkori Állatorvostudományi Főiskola feladatává tette. A 
továbbképzésnek két formája létezett: az egyik a megyei továbbképző napok, a másik a 
központilag szervezett tanfolyamok. 1970-től a megyei továbbképző napok szervezése a 
Magyar Agrártudományi Egyesület Állatorvosok Társasága feladat lett. 1970/71-ben beindult 
a szakállatorvos-képzés. A képzést az egyetem oktatói végzik. A képzési szakokat a 
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tudományos és a gazdasági igények alapján határozzák meg. A szakoktól függően kerülnek 
mikrobiológiai ismeretek a tematikában. 
 

7.2.7. AZ ÁLLATORVOSOK KÉPZÉSE ÉS AZ 
ÁLLATORVOSI GYAKORLAT SORÁN HASZNÁLT 
MIKROBIOLÓGIÁVAL KAPCSOLATOS EGYES 
SZAKKÖNYVEK 
 
Az állatorvosok képzése és az állatorvosi gyakorlat során használt mikrobiológiával 
kapcsolatos fontosabb szakkönyvekkel röviden itt foglalkozunk. Mielőtt ismertetésünket 
elkezdenénk, fontos megemlíteni, hogy az állatorvos megnevezést az 1840-es évek végéig 
csak orvosok viselhették. A többi személy, akik állategészségügyi ismeretek elsajátítását 
igazoló  diplomát kaptak csak alacsonyabb képzettségűek voltak.  
Beszámolónkat azzal kezdjük, hogy Fekete 1 Lajos már korábban is említett könyvére 
hivatkozunk, melyben az 1550 és 1874 között megjelent, állatjárványokkal foglalkozó 
műveket is összegyűjtötte. Mi a felsorolásunkat Tolnay Sándor működésének ismertetésével 
kezdjük. 

Az 1795-ben megjelent „Barmokat orvosló-
könyve…” történeti áttekintéssel indult. Kifejtette 
benne, hogy „A dög-nyavalyák az időnek, és a 
természetnek rendetlen változásaiból eredett 
betegségek szoktak lenni… Ezek a nyavalyák majd 
mindenkor forró betegségek….”. A terjedésük 
különböző módon történik. Hangsúlyozta a 
megelőzés szempontjából a higiéne fontosságát, és 
beszélt a juhhimlő megelőzése céljából alkalmazható 
védőoltásról az emberi himlő elleni vakcináció 
analógiájára. A 194 oldalas általános rész után 
felsorolta az állatbetegségeket. A szarvasmarhák 
esetében 19-et, a juhok esetében 11-et, a sertések 
vonatkozásában pedig 3-at említett. Ezek mellett 
külön foglalkozott a rühösséggel. Az ok 
vonatkozásában beszélt a marha-dög mérgéről és a 
befolyásoló faktorokról. Ez a rész 85 oldalt tett ki. 
Ezt követte az orvosló formulák felsorolása 31 
oldalon. Összesen 63 gyógyszert, főleg 
gyógynövényt említett. Az 1816-ban kiadott 
„Oktatás a marha dögnek…” c. könyvében nem sok 
előrelépést lehet megfigyelni. Azt írta, hogy a 
gyomordög okai a lapányos avagy lapos helyek, a 

mocsárok, a folyóknak gyakori áradásai, a földnek rothadt párolgásai. Máshol az szerepel, 
hogy „… a jó és elegendő tápláléknak szüke a marhanyavalyáknak, és a marhadögnek 
legfőbb okai közé nem ok nélkül számláltatik….Mivel pedig maga a ragadosság a 
marhadögöknek és kivált annak, melly a marha gyomrát vesztegeti, leggyakoribb okai közé 
számoltatik, ugy mint melly e veszedelmes nyavalyáról nem csak egynéhány barmokkal, 
mellyekben a tüzes és rothasztó betegségekre a hajlandóság már előre feltaláltatik, hanem 
még a legegésségesebbekkel is közli, szorosan meg kell az előzésnek azon módjait tartom, 
amellyek alább előszámláltatnak.” Szerinte a ragadás terjedése lehet: önkéntes, érintés útján, 
váladékok által vagy a hentesek és a beteg állatok bőr, stb. közvetítésével, a romlott 
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táplálékkal, az egészségtelen levegővel és az álló vizekkel. „Ezen okokból pedig nem csak az 
említett gyomordög támadhat a szarvasmarhában, hanem még a döghalál is az emberek 
között.” A nyavalyákat felosztotta országos és ragadós nyavalyákra (gyomorból származó 
marhadög vagy marhapestis; juhhimlő). Országos de nem ragadós nyavalyákra 
(szájgyulladás, nyelvfene, körömnyavalya, tüdőgyulladás, lépnyavalya, májgyulladás, 
májféreg, torokgyík). Ragadós, de nem országosra (takony, rüh, kutyáknak veszettsége). 
 
Szerinte a juhhimlő „mérge többnyire az alacsony és mocsaras helyeken országos és ragadós 
nyavalya.” Csak a juhokra ragad, a gyermekekre nem, és itt is említette a védőoltást. A 
lépgyulladás „oka a száraz és felette meleg nyár, amikor a levegőnn a friss füvet a nagy 
hőség szinnte elégeti.” A kutyadüh „áll pedig a belső nedvességeknek önként való 
elfajulásából és olly élességéből, mellyet mink mindeddig nem ösmerünk.” Végül gyógyítási 
tanácsokat is adott és gyógyszereket is javasolt. 
 

Zlamál Vilmos 1841-ben már számot adott a keleti 
marhavésszel kapcsolatos vizsgálatairól, majd 1850-ben ismét 
erről a témáról jelent meg oktatási célú írása. 1853-ban két 
könyve is napvilágot látott: „A különös kór- és gyógytan…”, 
ill. „A hasznos házi állatok járványos nyavalyái”. Az 1859-ben 
megjelentről korábban, a humán fejezetben, részben már 
szóltunk. Itt már csak a könyv tartalomjegyzékét ismertetjük 
röviden. A munka Általános kór- s gyógytan, valamint Különös 
kór- és gyógytan fejezetből áll. Az elsőben általános állattani, 
kór-vizsgálati, a gerj és a ragály, a jóslat, a gyógybánás, a 
gyógyszerek és az óvszerek alcímek találhatók. A másodikban 
az egyes kórképeket vette sorba, és ahol csak tudta 
párhuzamosan beszélt az állati és az emberi 
megbetegedésekről. 1862-ben és 1863-ban újabb keleti 
marhavésszel kapcsolatos írásai jelentek meg. Az utóbbi 
különösen fontos, mert a marhavész elleni oltásos védekezési 

módszerrel foglakozott. Felismerte és oktatta az állatok minőségének és tenyésztésének a 
fontosságát. Ebben a témában tartott székfoglaló előadást az MTA-n 1867-ben. 1877-ben 
jelent meg az utolsó alkotása a „Részletes állatkór- s gyógytan. Különös tekintettel a 
járványos kórokra és az állatorvosi rendészetre” c. könyve. Ennek bevetőjében azt írta, hogy 
az 1862-ben megjelent „Barmászat” c. könyvének már a második kiadása is elfogyott (ez 
tudta nélkül jelent meg és ezért nem tudta korszerűsíteni), és indokolt volt a legújabb 
tudományos eredmények figyelembe vételével egy új könyvet írni. Ebben foglalkozott „az 
általános részben a kór- és a gyógytan körébe vágó legszükségesebb általános 
ismeretekkel…, míg a különös rész a helyi s alkati kórok (vérbetegségek és fertőzési kórok) 
kimerítő tárgyalását foglalja magában, kiterjeszkedve egyuttal a kopogtatás és 
hallgatódzásra, mint a tökéletesített kórismészet legfontosabb segédeszközeire.”. „A házi 
állatok betegségei között a járvány-ragályos kórok, melyek elháríthatatlan talaji s légköri 
behatások (gerj) folytán támadnak s ragály által terjednek, az állat-létszámban roppant 
pusztításokat okozván… nemcsak az állatok, hanem az emberek is ki vannak téve…” „több 
ragályos állatbetegség részint közvetlen érintkezés, részint az ily beteg állatokból származó 
termékek (hús, zsír, tej stb.) élvezete vagy az azokkal való bánás (bőr, gyapju stb.) folytán 
emberre is átszármazik…”. „Ezen fontos körülmény indított arra, hogy a fertőzési kórokat 
tüzetesebben tárgyaltam, hogy az emberorvosok részére is vezérfonalul szolgáljon…”. 
 

Zlamál Vilmos
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Egyértelműen leírta, hogy „Az állatorvos-
rendészeti intézkedéseknél a törekvés oda 
irányuljon, hogy a kór-okok eltávolít-
tassanak, behatásuknak s így a kór 
terjedésének gát vettessék”. Tudta azt, 
hogy a gerj és a ragály értelmezése vita 
tárgyát képezi a legújabb eredmények 
fényében. E fogalmak használatától 
mégsem tekintett el, mert sok kérdésben 
még nem volt kikristályosodott álláspont, 
ill. az akkor érvényben lévő 
állategészségrendőri intézkedések (melyek 
azokra az értelmezésekre épültek) kiállták 
a gyakorlat próbáját. Attól félt, ha 
változtat, akkor azzal csak zavart fog 
okozni. A kórokokról azt írta: „…itt azon 
hatányokról lesz szó, melyek a fogékony 
szervezetben megfelelő szervi elváltozást 
képesek előidézni, miért is indító, előidéző, 
külső kór-okoknak neveztetnek. Ezen 
okokat keresnünk kell: 1. a légkörben, 2. a 
talajban, 3. az égaljban, 4. a tápszerekben, 
5. az italban, 6. az állatok elhelyezésében s 
tartózkodásában, 7. azok ápolásában s 
azok használatában.” Ismerte külföldi 
kutatók gombákkal és baktériumokkal 
kapcsolatos nézeteit, de szerinte „Ezekből 
nyilván kitetszik, hogy azon nézet, mely 

szerint valamennyi ragályos kórnak előidéző oka parányi moszatok (coccobacteria), gombák 
s azok csíráiban volna keresendő – még távolról sem vált közvéleménnyé.” Ezen nincs mit 
csodálkozni, mert a könyve írásakor az Bacillus anthracist leszámítva pathogén csírát még 
alig ismertek. 1881-ben kérte nyugdíjazását, amikor „...a tanintézet tanári testülete, melynek 
tagjai, az érdemesültnek, a ki az intézetben 40 évig tanított, többnyire tanítványai voltak, s 
tőle nyerték, a nyomdokain haladó szakkörökbe bevezettetésöket, nagy ovatiot rendeztek…” 
és jegyzőkönyvileg megörökítették, hogy „az állati belgyógyászatot, a járványtant és a hús-
szemlét, azaz tekintve a tanintézet czélját, a legfontosabb gyakorlati szakmákat adta elő.” 
(idézet Galgóczy Károly emlékbeszédéből.). Véleményünk szerint a nem magyar származású 
Zlamál az egyik legmagyarabb magyar lett (megtanult magyarul, idegen nyelven soha nem 
publikált, képviselte hazánkat a III. Nemzetközi Állatorvos Kongresszuson, nemességet és 
magas kitüntetéseket kapott) és ő tekinthető az állatorvosi mikrobiológia és járványtan 
oktatása, az állatok fizikális vizsgálata, továbbá az állategészségügyi közigazgatás, valamint 
a hatósági szervezet és munka megalapítójának. 
Zlamált Azary Ákos követte, aki „A háziállatok részletes kór- és gyógytana” c. könyvének I. 
kötetét 1888-ban adta ki. Ebben a vizsgálati módszertannal foglalkozott. Halála miatt művét 
már nem tudta befejezni. Ezután a belgyógyász és járványtanász Hutÿra Ferenc által 1888-
ban írt „A háziállatok fertőző betegségeinek oktana” c. tankönyv jelent meg. A könyv 
Általános részből és Különös részből áll. Az általános részben általában a baktériumokkal, a 
védőoltásokkal, a fertőtlenítéssel és a vizsgáló módszerekkel foglalkozott. A második részben 
ismertetett tíz szaprofita baktériumot, hat erjedést okozó csírát, a gennyedést okozó 
baktériumokat, elsősorban a staphylococcusokat és a streptococcusokat, majd több mint húsz 
fertőző betegség kórokozójával foglalkozott. Ismert baktériumként mutatta be a diphtheria, a 
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malleus, a tuberculosis, a sertésorbánc, az 
oedéma malignum, a sercegő üszök, az 
anthrax, a tetanus és a sugárgomba-betegség 
kórokozóját. Nem ismertként beszélt a himlő, 
a veszettség, a marhavész, a száj- és 
körömfájás kórokáról. A szárnyasok cholerája, 
a lovak fertőző tüdőgyulladása, a tehenek és a 
juhok tőgygyulladása, a szarvasmarhák 
ragadós tüdőgyulladása és a sertésvész esetén 
baktériumokat tételezett fel, de azt írta, hogy a 
kórokok nem voltak bizonyítottak. Ezt követte 
a Hutÿra Ferenc által 1894 és 1898 között 
megírt „Állatorvosi belgyógyászat” c. 
háromkötetes nagy munka. Tulajdonképpen ez 
pótolta Azary tervezett, de be nem fejezett, 
belgyógyászati tankönyvét. Az I. kötetben a 
„Fertőző betegségek” c. első részben az alábbi 
fejezetek olvashatók: 1. Septikaemiás fertőző 
betegségek, 2. Kiütéses heveny fertőző 
betegségek, 3. Fertőző betegségek helyi 
jelleggel, és végül 4. Idült fertőző betegségek. 
Ezt a három kötetet dogozta át Hutÿra 
Ferenc, valamint Marek József és jelentette 
meg két kötetben „Állatorvosi belgyógyászat” 

címen 1904-ben (majd még 1923-ban is). Ennek első kötetében is a fertőző betegségekkel 
foglalkoztak. A betegségeket most is a kórkép jellege alapján csoportosították, de már 
korszerűbb formában: 1. Septikaemias, 2. Kiütéses heveny, 3. Heveny helybeli jelleggel, 4. 
Az idegrendszer különös megbetegedései, 5. Idült, 6. Protozoonok okozta. Ennek 
következtében az egyes csoportokban továbbra is különböző kórokozók szerepelnek. 
Férgekről és gombákról a második kötetben (is) szóltak. Az egyes kórképek esetében 
beszéltek: a történeti adatokról, előfordulásukról, a kóroktanról (benne a kórokozóról, 
szívósságáról, virulenciájáról, a természetes fertőzésről, a fogékonyságról, a kórfejlődésről), a 
kórbonctani képről, a betegség tüneteiről a különböző állatok esetében, lefolyásáról, a 
kórjóslatról, az orvoslásról, a védekezésről, a védőoltásról és az állategészség-rendészeti 
tennivalókról. A vírus szót a baktérium szinonimájaként használták. A ma vírus okozta 
betegségnek ismert kórképek esetén vagy nem kiszűrhető apró mikroorganizmusról beszéltek, 
vagy azt írták, hogy a kórokozó ismeretlen. Az is előfordult, hogy baktériumot tartottak a 
betegség okozójának (lóinfluenza – Pasteurella, szopornyicza – Pasteurella, sertéspestis – 
Bacillus suispestifer). A könyvben hatalmas tudásanyag olvasható, a friss kutatási 
eredmények is megemlítésre kerültek. Preisz Hugó 1899-ben adta ki a „Bakteriológia” c. 
könyvét. Írásában I. Általános bakteriológia, II. Különös bakteriológia és Függelék található. 
Az első fejezet két részből áll (elméleti rész és vizsgálati methodusok). A második fejezet a 
kórnemző baktériumokkal foglalkozik kórtani elváltozásokra alapuló csoportosításban (1. 
septikaemiák, 2. korlátolt akut fertőzések, 3. mérgező termékek által ható baktériumok, 4. 
gennyedést okozók, 5. elhalásos göb- és izzadmányképződéssel járó akut betegségek, 6. 
szövetképződéssel járó idült fertőzések). A függelékben a magasabb rendű kórnemző 
gombákkal (sarjadzókkal és penészekkel) foglalkozott. A bizonytalan eredetű kórképekkel 
(himlő, veszettség, ragadós tüdőlob, stb., azaz főleg a vírus okozta betegségekkel), továbbá, 
értelemszerűen, a parazitákkal és a férgekkel nem foglalkozott. A könyv anyaga összeszedett 
és az írója a bizonyított eredmények bemutatására helyezte a hangsúlyt. Hutÿra Ferenc 
1920-ban adta ki „A háziállatok fertőző betegségei” c. újabb munkáját. A könyvben az alábbi 
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főfejezetekbe csoportosítva írta meg a tananyagot: I. Általános heveny fertőző betegségek, II. 
Heveny kiütéses betegségek, III. Heveny fertőző betegségek bizonyos szervek különös 
megbetegedésével, IV. Fertőző betegségek az idegrendszer különös megbetegedésével, V. 
Idült fertőző betegségek, VI. Protozoonok okozta betegségek. Az egyes betegségeket az 
alábbi szempontok szerint tárgyalta: történet, előfordulás, kóroktan, természetes fertőzés, 
hullalelet, tünetek, lefolyás, kórjelzés, orvoslás, védekezés, védőojtás, állategészségügyi 
rendészet, az ember betegsége. Könyvében a betegségek kórokozóival kapcsolatosan a 
következőket írta: A „…betegségeket eltekintve az atkák okozta rühösségtől és a fonalgombák 
okozta bántalmaktól, egysejtű növényi vagy állati elemi szervezetek, hasadó gombák 
(bakteriumok) vagy őslények (protozoonok) avagy agyagszűrőkön átmenő u. n. filtrálható 
vírusok idézik elő, mely utóbbiak mivolta és hovatartozósága ma még kétséges, ámbár nagyon 
valószerű, hogy szintén egysejtű, csakhogy fölötte apró, a mikroszkópos láthatóság határán 
lévő vagy ezen túl is eső élőlények (chlamydozoonok, strongyloplasmák) képviselik őket.” Az 
egyes betegségeknél az alábbi kórokozókat említette meg: 1. baktériumok: Bacillus anthracis, 
Bacillus oedamatis malignis, Bacillus gangraenae emphysematosae, Erysipelas suis, 
Bacterium bipolaris septicus (avi-, bovi-, bubali-, ovi- és sui-), Bacterium pyogenes suis, 
Bacillus coli communis (para-, meta-), Pyocianeus, Proteus, Bang bacillus, Diplococcus, 
Aerogenes, Pyogen bacillusok, Streptococcusok (Streptococcus equi), Micrococcus 
melitensis, Salmonella paratyphi B, (Bacillus typhi suis, Bacillus paratyphi suis, Bacillus. 
suispestifer Voldagsen), Bacillus necroses, Bacillus tetani, Tuberculosis bacillus (bovin 
avian, human), Bacillus pseudotuberculosis ovis (Preisz-Nocard bacillus), Actinomycosis 
(Actinomyces bovis), Streptothrix, Botryomyces equi, Bacillus mallei, staphylococcusok, 
Micrococcus, Bacillus abortus infectiosus, spirocheták. 2. vírusok: Lóinfluenza, Sopornyica, 
Keleti marhavész (valószínű), Sertés pestis, Tyúk pestis, himlő (borjú, juh, szavasmarha, 
szárnyas, stb.), Száj- és körömfájás, Szarvasmarhák ragadós tüdőlobja, Lyssa, 3. paraziták: 
Piroplasma, Babesia, Malária plasmodiumok, Trypanosomák, Leishmaniak, Influenza 
pectoralis (apró protozoon képletek), 4. gombák: Cryptococcus farciminosus, 5. ismeretlen a 
kórok: Lovak ragadós, hólyagos szájfájása, Szarvasmarhák roncsoló orrhurutja. Ebből az 
időszakból az oktatás szempontjából Aujeszky két könyve érdemel még említést. Az 1912-
ben megjelent „A baktériumok természetrajza” és az 1924-ben napvilágot látott „Általános 
bakteriológia” c. alkotás. Ezeket már korábban részleteztük. 
Jármai Károly az Általános kórtan könyvében a kórokok beosztásánál, 1925-ben, a 
következőket írta: „…VIII. Organikus kórokok: A betegségek nagy csoportját szerves lények 
okozzák, melyek vagy a baktériumok, vagy a protozoonok, vagy a fejlettebb parasiták 
osztályába tartoznak s az eddig említett kórokok bármelyikénél azért is fontosabbak, mert az 
általuk okozott betegségek sokszor járványszerű kiterjedésben jelentkeznek és az állatok közt 
nagy veszteségeket okoznak. Ide tartoznak azok a betegségek is, melyeket az ú. n. ultravisibilis 
vírusok idéznek elő, mely betegségek egy részénél az ú. n. chlamydozoonok 
(köpenytestecskék) kimutatása is sikerül (veszettség, sopornyica, himlő stb.). E kórokoknak 
részletes tárgyalása az általános kórtan keretein kívül esve az arra hivatott tantárgyak körébe 
(bakteriológia, parasitologia, járványtan) tartozik." Ez volt a helyzet a hazai 
állatorvosképzésben már az 1920-as években. Humán vonalon minderre csak az 1950-es 
években került sor, amikor az önálló intézetek megalakultak. 
 
Az állatok fertőző betegségek elleni védőoltásának lehetőségeit már az 1800-as években 
vizsgálták hazánkban. Ennek a munkának Pasteur kutatásai és eredményei nagy lendületet 
adtak. A kérdéskörrel kapcsolatos legújabb ismereteket Soós Tibor és Tuboly Sándor 
foglalta össze a könyvében. 
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Állatok kezelésére használható szerekkel már többen is 
foglalkoztak korábban (Apáczai Csere János, Lippai 
János, stb.), az első magyar nyelvű önálló állatorvosi 
gyógyszertankönyvet Galambos Márton írta 1871-ben. 
Később Magyary-Kossa Gyula kézirata, majd Hasskó 
Sándor könyve készült el 1936-ban. Ezeket követte 
Kovács Jenő tankönyve, továbbá a Semjén Gábor 
szerkesztette „Állatorvosi gyógyszertan” c. jegyzet. 
Jelenleg is az utóbbiban leírtak szerint tanulják az 
állatorvostanhallgató a fertőző betegségek kezelését. A 
tankönyv 16. fejezete foglalkozik az „Élő kórokozók elleni 
szerekkel (etiotrop szerekkel)” 148 oldalon, és a 17. fejezet 
első pontjában az antibakteriális hozamfokozókat 
tárgyalják. 
 
A hazai állatorvos nagyjaink emlékét megőrzendő, az 

alább felsorolásra kerülő művek születtek. Mivel kezdetben, érthető okból, állatorvosi 
ismeretekkel rendelkező orvosokat vagy sebészeket képeztek, a hippiátriai tanfolyamot 
végzett más személyek mellett, ezért abban az időszakban az orvosi diploma volt a döntő. 
Ennek eredményeképpen az állatorvoslás területén eredményesen működő szakembereinket 
természetesen az egyes neves orvosokat megörökítő írások között kell keresni. Az ott már 
említett személyekről készített munkákat itt már nem szerepeltetjük. Hutÿra Ferencről és 
Marek Józsefről (Karasszon Dénes), Manninger Rezsőről (Szent-Iványi Tamás) és Kotlán 
Sándorról (Kassai Tibor) készült méltató írás. Rajtuk kívül Sőtér István is méltatta Hutÿra 
Ferenc munkásságát. 
 

  



307 
 

8. A MEZŐGAZDASÁGI SZAKEMBEREK 
KÉPZÉSÉNEK ÉS A MEZŐGAZDASÁGI 

ISMERETEK FEJLŐDÉSÉNEK TÖRTÉNETE 
 

8.1. A MEZŐGAZDASÁGGAL KAPCSOLATOS 
KÉRDÉSEK ALAKULÁSA 
 
Őseink már a honfoglalás előtt is foglalkoztak földműveléssel. Szent Gellért püspök és Szent 
István király írásaiból az is megállapítható, hogy 1000 körül már a szőlőművelés sem volt 
ismeretlen számukra. Ezekből az is következik, hogy a felsorolt tevékenységekkel 
kapcsolatos problémákat is ismerték. Ebben az időben, és még sokáig a mezőgazdasági 
ismeretek (hasonlóan a kézműipari és egyéb szolgáltatásokkal kapcsolatos tudáshoz) apáról 
fiúra szálltak. 
Ebben a fejezetben a mezőgazdasági ismeretek és a növényi betegségek oktatásával fogunk 
foglalkozni. A szerzetesek nemcsak alapfokú ismereteket oktattak, hanem jobb minőségű 
vetőmagot és újabb agrotechnikai módszereket is behozhattak külföldről. Később az oktatás 
szempontjából a növényi szójegyzékek és a kalendáriumok játszottak szerepet. Oktatás 
szempontjából az 1524 óta létező Sárospataki Iskolát kell megemlítenünk. Itt működött 1560-
1576 között Szikszai Fabricius Balázs, aki növényi szójegyzéket állított össze, melyben 600 
növény nevét, továbbá növénymorfológiai, valamint növénypathológiai fogalmakat is leírt. 
Egyébként a kollégiumban 1703-tól 1952-ig folyamatosan oktattak természettudományos és 
benne mezőgazdasági ismereteket is. 
Lippai János 1661-ben írta meg a „Calendarium oeconomicum perpetuum…” c. könyvét, 
melyben 62 oldalon foglalkozott a zöldségekkel, a gyümölcsökkel, a szőlővel és a bor 
kezelésével, továbbá az állatok tartásával kapcsolatos teendőkkel, időrendi sorrendben, havi 
bontásban. Beszélt az állatok gyógyítására használható szerekről is. Majd az 1664 és 1667 
között magyar nyelven megírt kertészeti és mezőgazdasági könyveiben részletesen 
foglalkozott, sok minden más mellett, rajzok bemutatásával együtt, a növények fás oltásával 
is. Mindaddig, amíg a virágok és a beporzás jelentőségét fel nem ismerték, az egyes növények 
biológiai tulajdonságainak megváltoztatására ez volt az egyedüli lehetőség, a szelekció 
mellett. Részletes gyümölcs-fajta felsorolás is olvasható a munkájában. Írt a termények 
tartósításáról. Kitért a vetemények ellenségei ellen való védekezésre. Foglalkozott növények 
védelmével és a gyógynövényekkel. Lippai könyveinek nagy jelentősége volt, és mintegy 
200 évig tankönyvként szolgáltak.  
 
A mezőgazdasággal és gazdálkodással kapcsolatos ismeretek iránti érdeklődés és igény 
jeleként Európában 1723-ban Edinburgban megalakult a „Society of Improvers in the 
Knowledge of Agriculture” nevű civil társaság, amely a megfelelő oktatás kialakítását tűzte ki 
célul. I. Frigyes Vilmos 1727. július 24-én Halléban és Frankfurtban is 
komeralisztikai/ökonómiai tanszéket állított fel, ahol a mezőgazdaság elemei is szóba 
kerültek. II. György Ágost választófejedelem 1734-ben Göttingenben alapított egyetemet, 
melynek keretei között J. Beckmann először tanított elméleti és gyakorlati mezőgazdaságtant 
önálló formában. Tőle származik az első egyetemi mezőgazdaságtan tankönyv, mely 1769-
ben jelent meg. Mária Terézia 1766-ban, majd 1770-ben is elrendelte civil mezőgazdasági 
társaságok alapítását hazánkban is, de erőfeszítései nem sok sikerrel jártak. Az általa 
bevezetett oktatási reform (Ratio Educationis) jelentősen segítette a mezőgazdasági ismeretek 
oktatását is. A Nagyszombati Egyetemen a kameralistikai/ökonómiai képzés (amely 
tartalmazott mezőgazdasággal kapcsolatos ismeretanyagot is) 1770-ben indult el. Az önálló 
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tanszéket 1777-ben Budán hozták létre Mitterpacher vezetésével. Ez egy új korszak kezdetét 
jelentette. 
 
A növénynemesítés beporzásos/keresztezés úton való megvalósítása nálunk is az 1700-as 
években terjedt el. Ebben az időszakban végezte Podkonitzky Ádám virágokon a kísérleteit. 
Töltényi Szaniszló 1820-ban írta meg a „A plántáknak és gyümöltsöknek virágok által való 
megnemesítésök módja” c. publikációját. Bár a szőlőfajták gyűjtése a Georgiconon indult el a 
mezőgazdasági növénytermesztési, nemesítő és fajtakisérleti, valamint fajtavédelmi 
tudományos munka alapintézményének az óvári Akadémia kisérleti telepe és az 1891-ben 
megszervezett Magyar Királyi Növénytermelési Kisérleti Állomás tekinthető, melynek első 
vezetője Cserháti Sándor (1891-1909) volt. A fajtavédelem célja biztosítani a 
fajállandóságot, a termelésbiztonságot és a betegségekkel szembeni ellenállást, továbbá az 
őshonos fajok fenntartását, gyűjtemények kialakítását (a mai megnevezés szerint génbankok) 
létesítését. E cél elérését direkt vagy indirekt formában segítették a Vetőmagvizsgáló 
Állomások, a Vegyvizsgáló Állomások, az Országos Magyar Királyi Chemiai Intézet és 
Központi Vegykisérleti Állomás (OMKCIKVÁ), valamint az alább felsorolásra kerülő 
különböző mezőgazdasági (kutató)intézetek. A vegyvizsgálatokat Debrecenben a 
Tanintézetben kezdte el 1869-ben Verődi Viktor magánszorgalomból és a 
vetőmagvizsgálatokat ugyancsak Debrecenben indította el 1872-ben Deininger Imre. Az első 
Vetőmagvizsgáló állomás 1878-ban Magyaróváron létesült. A vetőmagvizsgálat során 
ellenőrizték a magvak és a takarmányok gombaszennyezettségét is mikroszkópos módszerrel. 
1881-ben az FM létrehozta a Borvizsgáló Állomást Budapesten. 1884-ben Debrecenben, 
Keszthelyen és Kolozsvárott létesült Vetőmagvizsgáló Állomás.  A már említett Magyar 
Királyi Növénytermelési Kisérleti Állomást továbbfejlesztették 1894-ben és a neve  Országos 
Magyar Királyi Növénytermelési Kisérleti Állomás lett. 1901-ben Aradon létesítettek egy 
hasonló kirendeltséget, amelyből 1919-ben Szegeden hozták létre a Magyar Királyi Alföldi 
Mezőgazdasági Intézetet, melynek keretében működött egy Növénytermelési, egy Kender- és 
Lentermelési, egy Talajtani és Agrokémiai, valamint egy Vegykisérleti és Paprikakisérleti 
Állomás. 1892-ben ugyancsak Óváron megalakították az Állatgyógyászati Állomást. 
 

Darányi Ignác 1897-ben létrehozta a Magyar Királyi 
Állatélettani és Takarmányozási Kisérleti Állomást a Magyar 
Királyi Állatorvosi Akadémián és a Magyar Királyi 
Baromfitenyésztő Telep és Munkásképző Iskolát Gödöllőn. 
Ugyancsak ő létesítette 1898-ban az Országos Magyar Királyi 
Gyapjúminősítő Intézetet Budapesten és még ugyanabban az 
évben megbízta Istvánffi Gyulát a Magyar Királyi Központi 
Szőlészeti Kisérleti Állomás és Ampelológiai Intézet 
megszervezésével és vezetésével, majd 1899-ben megalapította 
az Állami Méhészeti Gazdaságot is Gödöllőn, mely akkor a 
világon egyedülálló volt. Darányi Ignác mint földművelésügyi 
miniszter (1895-1903) a felsoroltak mellett létrehozta a 
Mezőgazdasági Múzeumot és a Földtani Intézet új palotáját is. 

 
A Magyar Királyi Állami Vetőmagvizsgáló, Növényélet- és Kórtani Állomást 1897-ben hozták 
létre Mosonmagyaróváron. Ez az állomás tulajdonképpen az 1878-ban létesített állomás 
újjászervezett folytatása, melynek a vetőmagvizsgálattal kapcsolatos feladatait 1906-ban a 
keszthelyi állomás vette át, és attól kezdve a neve Magyar Királyi Állami Növényélet- és 
Kórtani Állomás lett, melyet 1913-ban Budapestre telepítettek és 1932-ben a feladatai, 
valamint a neve megváltoztatása után, mint Magyar Királyi Növényvédelmi Kutató Intézet 
tevékenykedett. Az erdei fák magvainak ellenőrzésével pedig 1906-ban a Selmecbányai 

Darányi Ignác 
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Központi Erdészeti Kisérleti Állomást bízták meg. A Magyar Királyi Tejkisérleti Állomás 
1903-ban kezdett működni. 1909-ben a Magyar Királyi Halélettani és Szennyvíztisztító 
Állomáson kezdődött el a munka. Ugyancsak ebben az évben telepítették az Országos 
Vetőmagtenyésztési Intézetet Budapestről Mosonmagyaróvárra, ahol 1910-től, mint Országos 
Magyar Királyi Növénynemesítő Intézet folytatta tevékenységét a továbbiakban. 1936-ban 
megalakították a hivatalos növényegészségügyi szolgálatot. Ekkor kezdett működni a Magyar 
Királyi Növényegészségügyi Intézet is. 1939-ben Szabó Zoltán létrehozta a Genetikai Sejt 
Laboratóriumot Budapesten az FM Vetőmagvizsgáló Állomásán. 1940-ben a laboratórium 
neve Növényörökléstani Kutatólaboratóriumra változott, majd 1942-től a két intézmény 
összevonása után Növényörökléstani és Növénynemesítési Kutatóintézetként folytatta a 
munkáját, most már, mint önálló egység. 1950-ben az MTA felügyelete alá került, majd 1971 
óta Szegeden az SZBK-ban működik több kutatócsoporttal. 
 
A gyümölcsfajták leírásáról és gyűjtéséről Leibizer János számolt be 1798-ban. A szőlőkkel 
kapcsolatban a keszthelyi Georgiconon hozták létre az első gyűjteményt, melyből később, a 
sokoldalú és nagy aktivitású Görög Demeternek is jutott, aki 1829-ben tette közzé ezzel 
kapcsolatos írását. Tudományos szinten pedig Entz Ferenc folytatta ezt a munkát, amikor 
megalapította 1853-ban a kertészeti magániskoláját, és végül az előbb említett két 
gyűjtemény anyaga, közvetítőkön keresztül hozzá került. A szőlőnemesítés területén 
Munkátsy József és tanítványa Mathiász János neve érdemel elsősorban említést. A 
gyümölcsnemesítésben Budai 1 József tűnt ki. A Magyar Királyi Központi Szőlészeti 
Kisérleti Állomás és Ampelológiai Intézet feladatai között szerepelt a szőlőfajták javítása, 
célszerű új fajták előállítása (hybridálása) oltási eljárásokkal, de a fertőzésekkel szemben 
rezisztens fajták kialakítását célzó tudatos keresztezési kísérletek jelentős mértékben 1949-
ben indultak el Egerben Csizmazia Darab József vezetésével. 
 
A gabona nemesítését Szabó József jezsuita szerzetes kezdte el 1789-ben. Foglalkozott 
rozzsal, búzával és árpával is. Ő írta meg 1790-ben az első magyar gabonanemesítésről szóló 
szakkönyvet „Cultura peponum figuris aeneis illustrata” címmel. 1793-ban kiadta a „Vátzi 
gabona” c. munkáját is, melyet Mitterpacher fordított németre és latinra. Mokry Sámuel 
angol és német példák alapján 1864-ben a kiválasztásos módszerrel dolgozott. Később 
Szilvay Lajos már hibridizálást végzett. A tudományos alapokon végzett búzanemesítés 
Cserháti Sándor nevéhez fűződik. 1890-ben kezdte el az ezzel a témával kapcsolatos 
előadásait Mosonmagyaróváron. Később többen is foglalkoztak az országban 
búzanemesítéssel. Székács Elemér 1906-ban Sósdon kezdett búzanemesítéssel 
(szelektálással) foglalkozni. Búzája a rozsdabetegséggel szemben ellenálló volt. 1917-ben 
Vetőmagnemesítő Rt-t hozott létre. Árpádhalmán és Kompolton 1918-ban növénynemesítő 
telepet alapított, amelyhez Fleischmann Rudolf is csatlakozott. Kompolton nemcsak előnyös 
tulajdonságú gabona, hanem lucerna és egyéb mezőgazdasági növény előállításával is 
foglakoztak. A telep neve többször is változott. 1950-ben az FM Kompolti Kisérleti 
Gazdasággá alakította át. Jelenleg a Szent István Egyetem részeként működik. 
 
A fűszerpaprika minőségét már az 1800-as években garantálta az állam. A legmegfelelőbb 
fajták kiválasztását segítő kutatások, a nemesítési munka és a megfelelő minőségű paprika 
előállítása szervezett formában Szegeden 1884-ben, Kalocsán pedig 1917-ben kezdődött el. 
1920-ban az eredményesebb munka érdekében Szegeden Paprika- és Gyógynövény-kísérleti 
Telepet is létesítettek. 
 
Jelenleg is folyamatosan folynak olyan fajtakísérleti, nemesítési vizsgálatok különböző 
növények és állatok esetében, amelyek során, nemcsak a nagyobb produkcióra képes 
egyedek, hanem ugyanakkor a fertőzésekkel szemben rezisztensebb, nem kórokozót hordozó 
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fajták előállítása is a cél. Ilyen vizsgálatokat végeztek pl.: Keszthelyen a burgonya 
vonatkozásában vagy Kalocsán a fűszerpaprikát illetően (Márkus Ferenc), illetve az állatok 
vonatkozásában Mosonmagyaróvárott. 

Lumnitzer István már említette a lisztharmat 
betegséget. Mitterpacher Lajos több 
növénybetegséggel és a csávázás kérdésével is 
foglalkozott. Azt sajnos nem ismerjük, hogy Tessedik 
Sámuel mit oktatott. Kováts Antal 1806-ban 
Marosvásárhelyen publikálta a “Rövid utasítás a fák 
betegségeiről, gyógyításáról” c. könyvét, melyben 
szerepeltek az élősdiekhez tartozó gombák és penészek 
is. Feltétlen beszélnünk kell Feiér/Fejér Elekről is, aki 
1813-ban fejezte be az 1815-ben megjelent alig több 
mint félszáz oldalas könyve írását „A Plánták nyavalyái” 
címen. 
 
Ebben a könyvében foglalta össze növénykórtani 
ismereteit. A könyv több mint 35 paragrafusból áll. Az 
első paragrafusokban fogalmakat határozott meg. A 
többi címmel rendelkező paragrafus/fejezet száma 35. 
Az első néhány fejezet címe a következő: Sebek, Törés, 
Hasadás, A természet ellen való le levelezés, A vér-
follyás, A levél-penész, A mézz-harmat, A rosda, A pörs, 
A gubats nyövések, A husos kinyövések a leveleken, stb. 

Minden egyes betegségek esetében három nevet adott meg – népi, latin és német. A 
keszthelyi Georgiconon is foglalkoztak a növények betegségeivel. 
 

Tognio Lajos már az 1840-es években 
mikroszkopizált, és 1847-ben publikálta a 
burgonya betegségével kapcsolatos vizsgálatai 
eredményeit. Bugát Pál pedig 1853-ban 
ismertette a szőlőlisztharmat mikroszkópos 
képét. 
Entz Ferenc 1853-tól oktatott Növénykór- és 
gyógytant. Deininger Imre 1872-ben már 
gombák jelenlétét kereste vetőmagvakon. 
Lovassy Sándor Keszthelyen a gombákat, és a 
baktériumokat az 1880-as években kezdte el 
nevesítetten tanítani. Ebben az időszakban 
foglalkozott a növények betegségeivel Mannó 
Alajos és Letenyei Lajos, valamint az 
erdészeti növénykórtannal Nagyajtai Fekete 2 
Lajos. 
Az egyik legjelentősebb személyiség kétséget 
kizáróan Linhart György volt, aki 1874-től 
oktatott Mosonmagyaróváron. 1884-ben 
megszervezte a Vetőmagvizsgáló Állomást. 
Főleg gombákkal és a csávázás kérdéseivel 
foglalkozott és 1883-1885 között megírta 
„Magyarország gombái” c. művét. A későbbi 
időszakban élt számos, nagy nevű magyar 
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növénykórtanos szakember (Doby Géza, Francé Rezső, Hegyi Dezső, Kern Herman, 
Mezey Gyula, stb.) a tanítványa volt. 1903-ban jelent meg Linhart György gyümölcsfák 
gombás betegségeivel és azok kezelésével foglalkozó írása, majd egy évvel később a 
mezőgazdasági kultúrnövényeket károsító gombákkal és baktériumokkal, továbbá az ellenük 
való védekezés lehetőségeivel foglalkozó alapvető fontosságú füzete. 
 
Ezekben már konkrétan beszélt a kórokozókról, és még a mikroszkóppal sem látható 
baktériumokra, a vírusokra is utalt. Ezeket követte Hegyi Dezső a konyhakerti növényeket 
károsító gombákkal és baktériumokkal foglalkozó növénykórtan könyve 1904-ben. 
 

 
 
Beke László pedig 1906-ban jelentette meg az első, magyar nyelven írt „Mezőgazdasági 
bakteriológia” könyvet, amit később átdolgozva és bővítve ismételten kiadott. 
 

A burgonya-betegségek megismerését segítette elő 
Budaházy Imre tevékenysége és az 1913-ban megjelent 
„Burgonyabetegségek (levélfodrosodás, gyűrűsbetegség, 
levélsodródás” c. műve. Az FM támogatásával 
ugyanebben az évben hagyta el a nyomdát Linhart 
korábban már említett két írásának a harmadik átdolgozott 
változata is. Ennek kiegészítéseként szerepelt az a 
Függelékben bemutatásra kerülő felsorolás, melyből 
megállapítható a hazánkban, abban az időszakban végzett 
rendkívül jelentős növénykórtani és növényvédelmi 
munka nagysága. Gulyás Antal 1922-ben kezdett 
foglalkozni a növényi vírusokkal a burgonya betegsége 
kapcsán. Gróf Béla és Révy Dezső 1929-ben napvilágot 
látott „Növénykórtan” c. könyvében a gombák és a 
baktériumok mellett, az ismeretlen kórokozók, a vírusok 
is megemlítésre kerültek. Baintner Károly pedig 1936-
ban adta ki a „Mezőgazdasági Bakteriológia” c. könyvét, 
melyben a gombák és a baktériumok mellett foglalkozott 
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az „ultramikroszkópos vírusokkal, melyek részben szűrhetők és részben nem.” A 
növénykórtan és a növényi kórokozók problémáival továbbra is számosan foglalkoztak. 
Moesz Gusztáv nevét feltétlen meg kell említeni, mert a növénykórtani megnevezések 
szakszerű rendszerét ő alakította ki. A növényvirológiai kutatások későbbi kibontakozásában 
Szirmai Jánosnak és munkatársainak volt szerepe. 
Szepessy István 1967-ben kiadott „Mezőgazdasági növénykórtan” c. tankönyvében már 
részletesen tárgyalta a növénypathogén vírusokat, baktériumokat és gombákat. Az 1977-ben 
kiadott könyvében tovább bővült a paletta a mikoplazmákkal. 
 
A továbbiakban felsoroljuk néhány, főleg a mikrobiológiával kapcsolatos növénykórtannal és 
növényvédelemmel foglalkozó szakember nevét a teljesség igénye nélkül: Balás Géza, 
Beczner László, Bognár Sándor, Érsek Tibor, Farkas Gábor, Gáborjányi Richard, 
Horváth Géza, Horváth József, Husz Béla, Huzián László, Istvánffy Gyula, Jermy 
Tibor, Király Zoltán, Klement Zoltán, Kövessi Ferenc, Lehoczky János, Manninger G. 
Adolf, Moesz Gusztáv, Olgyay Miklós, Pozsár Béla, Sáringer Gyula, Schandl József, 
Schilberszky Károly, Szelényi Gusztáv, Tuzson János, Ubrizsy Gábor, Uzonyi Ferenc, 
Vörös József, stb. 
 
A kérdéskör legteljesebb történeti leírását Bognár Sándornak az 1994-ben kiadott „A 
magyar növényvédelem története a legrégebbi időktől napjainkig (1030-1980)” c. nagy 
művében olvashatjuk. 
 
Az 1883. évi FM rendelet előírta a mezőgazdasági szakvizsgát a kultúrmérnökök, majd az 
1889. évi pedig a folyammérnökök számára is. Ezzel vette kezdetét a mérnökök szakképzése 
hazánkban. 
1914-ben az új pozsonyi egyetem keretei között Mezőgazdasági Kart is terveztek, de ebből, a 
későbbi események miatt, semmi sem lett. 1918-ban, még utolsó tevékenységeként, IV. 
Károly engedélyezte a Közgazdaságtudományi Kar létesítését, de ez is csak 1920-ban 
valósult meg a Budapesti Királyi Magyar Tudományegyetem szervezetében. A Kar egyik 
szakosztálya a mezőgazdasági lett. 
 
Kreybig Lajos alapította meg az első talajbiológiai laboratóriumot Cserhátsurányban 1925-
ben és ő írta meg úttörő munkáját „A talaj élete, javítása és trágyázása biológiai 
szempontból” címmel 1928-ban. Ezt követte Fehér Dániel talajmikrobiológiai laboratóriuma, 
majd megalapították a Fürgedi Talajélettani Állomást és a Kisújszállási Növény- és 
Talajélettani Kisérleti Állomást is, stb. A talajvédelem szükségességére először az 1930-as 
években gondoltak a szakemberek a világban. Hazánkban az első kísérleteket Kund Ede 
végezte sáncolási munkálatok formájában ugyanebben az időszakban. Fehér Dániel és 
munkatársai oktató és kutató munkája, valamint könyve alapvető jelentőségű volt. Di Gléria 
János terjedelmes tankönyvet írt 1959-ben „Mezőgazdasági kémia” címen, melyben külön 
alfejezetben foglalkozott a talajmikroorganizmusok szerepével és jelentőségével. 
 
A II. világháború után először a debreceni, a miskolci, a mosonmagyaróvári, valamint a 
szegedi kísérletügyi intézmény talajjavítás céljából létesített laboratóriuma folytatta a munkát, 
majd ezek, az 1949-ben létrehozott Országos Mezőgazdasági Minőségvizsgáló Intézetbe 
(OMMI) kerültek a talajtani osztályt alkotva. Később a megfelelő munka érdekében még 
kiegészítették az Intézet ezen részlegét a budapesti, a kaposvári és a mezőtúri osztállyal is.  
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8.2. EGYETEMI SZINTŰ MEZŐGAZDASÁGI OKTA-
TÁS KEZDETE ÉS A MEZŐGAZDASÁGI ISMERE-
TEK ALAKULÁSA 1777-TŐL 
 

8.2.1. A BUDAI TUDOMÁNYEGYETEM MEZŐGAZDA-
SÁGTANI TANSZÉKE 
 
Az első mezőgazdaságtant tanító tanszéket Budán 1777-ben hozták létre, melynek a vezetője 
Mitterpacher Lajos (1777-1814) paptanár lett. (Mitterpacher az 1760-as években a 
Theresianumban kezdett ökonómiát oktatni. Előadásaiban többek között a földfelszín 
gazdaságtanával is foglalkozott és ebben kapott helyet a mezőgazdaságtan is. Az egyetem 
egyik legnagyobb tudású tanára, az agrártudomány és oktatás úttörője volt, aki az egyetemi 
tankönyvek sorát írta, melyek együttesen 7 nyelven jelentek meg. Az „Elementa rei rusticae 
in usum…” c. 1777-ben hagyta el a nyomdát. Könyvei ismeretanyagát a Ratio Educationisban 
lefektetett elveknek megfelelően, a nemzetközi irodalom alapos ismeretével és a J. 
Beckmann könyvében leírtakat kellő kritikával kezelve, a saját tapasztalatai alapján állította 
össze. Foglalkozott a növénybonc-, a -élet- és a -kórtannal. Ismerte a növények betegségeit, 
így a ragyát is és a gombákról is tudott. Az előadásain és a könyveiben az üszög mellett 
foglalkozott más növényi betegségekkel is (lisztharmat, anyarozs, az állati kártevőket, stb.), 
és a védekezésről (csávázás) is volt véleménye (a vetőmag mosása mészvízben vagy más 
lúgban). Mindezek ellenére ő még nem ismerte fel a gomba és az általa okozott betegség 
közötti ok-okozati összefüggést,  annak ellenére, hogy a pannonhalmai adatok alapján, már 
használt mikroszkópot. Csiszár Vilmos szerint Mitterpacher Lajos a már előbb említett 
könyvében írt, hazánkban először, „a tej hevítéses tartósításáról.” Más munkájában pedig a 
vaj- és a sajt-gyártással kapcsolatban adott, ma is használható, előírásokat.” 
 
Érdekes, hogy a medicina pastoralis mellett egyidőben a természettant és a mezőgazdaságtant 
a Hittudományi Karon is oktatták, igaz csak 4 évig 1786-1790 között. Így akarták elérni, hogy 
a vidéken élőknek a papok is tudjanak segíteni. Azonban a mezőgazdasági ismereteket, 
nemcsak a teológusok és a bölcsészek, hanem az 1782-ben a Tudományegyetemen 
megalapított „Mérnöki (Gyakorlati Mértani) Intézet” hallgatói is tanulták. Az önálló 
mezőgazdaságtani tanszéket először 1785-ben szüntették meg. Ekkor Mitterpacher az 
Általános Természetrajz, a Fizikai Földrajz és a Technológia Tanszék tanára lett és e tanszék 
keretei között oktatta a mezőgazdaságtant is. Utána Faliczky Mihály (1814-1841) volt a 
tanszék vezetője. Faliczky után is volt mezőgazdaságtan oktatás, de az a kétéves Gyakorlati 
Mértani Intézet keretében történt. Itt Mitterpacher tanítványa Sztanojovics Lázár tanított. 
1850-ben a Mérnöki Intézet kivált a Bölcsészeti Karból és az 1846-ban létesített Budai József 
Ipartanodához csatlakozott. Ekkor szűnt meg a mezőgazdaságtan oktatása a 
Tudományegyetemen. Az Ipartanodában már az induláskor három osztályt (mezőgazdaságit, 
technikait, és közgazdaságtanit) terveztek. A Műegyetemen a mezőgazdaságtan oktatása az 
1858-ban megalapított Mezőgazdaságtan és Erdészeti Encyklopédia Tanszéken folytatódott.  
 

8.2.2. MEZŐGAZDASÁGTAN OKTATÁS A JÓZSEF 
MŰEGYETEMEN 
 
A Mezőgazdaságtan és Erdészeti Encyklopédia Tanszék 1858-ban kezdett el működni 
Sporzon Pál (18581867) vezetésével. 1863-64 tanévben az oktatás a technikai és a 
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közgazdasági osztályokon folyt. Ezek az osztályok három, ill. két alcsoportra tagozódtak. A 
közgazdasági osztály egyik ága a 2 tanéves mezőgazdasági alcsoport volt. Sporzon utóda 
Kodolányi Antal volt egy évig. (Sporzon Keszthelyre a Georgiconba, Kodolányi 
Kolozsvárra a Gazdasági Tanintézetbe került igazgatónak.) 1869-ben Wágner László (1869-
1888) került a megürült tanszékre. Akkor átszervezés történt, és létrehozták a Mezőgazdasági 
Géptan Tanszéket, melynek vezetője Lázár Pál (1889-?) lett. A századforduló nyitányán 
Mezőgazdasági Chemiai Tanszéket is létesítettek, azaz a mezőgazdasági jellegű oktatás 
gazdagodott. A Műegyetemen folyó természettudományos oktatás további történetét a 
műszaki ismereteket tanító intézmények munkásságát bemutató fejezetben olvashatjuk. 
 

8.2.3. MEZŐGAZDASÁGTANI ISMERETEK OKTATÁSA A 
BUDAPESTI MAGYAR KIRÁLYI TUDOMÁNYEGYETEM 
KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KARÁN  
 
A Budapesti Magyar Királyi Tudományegyetem mellett létesült Közgazdaság-tudományi 
Karon működő Mezőgazdasági Szakosztályon az Állattenyésztési Tanszék és Intézet, valamint 
a Mezőgazdasági Növénytani Tanszék és Intézet keretében történt mikrobiológia oktatás. Az 
első tanszéket Schandl József (19201948) szervezte meg és vezette. 1921-ben ő oktatta a 
bakteriológiát. A második intézetben 1922-ben Szabó Zoltán (19201942) volt a 
növénykórtan előadója, majd később ő lett az intézetvezető is. A Növénykórtani Tanszék és 
Intézet Schilberszky Károly vezetésével a Növénytani Tanszékből vált ki 1924-ben. 
Schilberszky (19241934) szervezte meg és tanította az önálló tárggyá vált növénykórtant 
1934-ig. Az általa előadott tematikában botanika és mikológia is szerepelt. Az 1923/24. 
tanévben a III. félévi órarendben bakteriológiai biológia tárgy oktatása szerepelt. Utódja 
Kövessi Ferenc (19341944) lett. 1934-ben a Mezőgazdasági Szakosztály a Magyar Királyi 
(József nádor) Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (MKJNMGE) Mezőgazdasági és 
Állatorvosi Karának Mezőgazdasági Osztálya lett. Kurrikulumából megállapítható, hogy több 
főtárgy vonatkozásába is szerepel a mezőgazdasági bakteriológia, mint melléktárgy és 
emellett 1934-ben önálló, kötelező tárgyként oktatták a másodévfolyamon. Az 1942/43. 
tanévben pedig mezőgazdasági mikrobiológiát tanítottak, de szerepelt még növénykórtan is, 
amelyben a mikrobák bizonyosan szóba kerültek. A Növényélettani és Növénykórtani 
Tanszéken Kövessi növényélettannal és mikrobiológiával foglalkozott. 1923-tól az állattani 
és rovartani ismereteket Kadocsa Gyula adta elő. Ebből az Osztályból és több más 
intézményből alakították ki a Magyar Agrártudományi Egyetemet. 
 

8.2.4. OKTATÁS A MAGYAR AGRÁRTUDOMÁNYI 
EGYETEMEN 
 
A Magyar Agrártudományi Egyetemet 1945-ben alapították meg, mely 4 
Mezőgazdaságtudományi, Állatorvostudományi, Erdőmérnöki, valamint Kert- és 
Szőlőgazdaságtudományi Karból állt. A Mezőgazdaságtudományi Kara Budapesti Osztályán 
az oktatás 1945-ben indult el. Doby Géza 1945 és 1948 között növényvédelmet és 
növénykórtant is tanított. 1947 évi tanterv szerint a II. évfolyamon mikrobiológiát, a III. 
évfolyamon növénykórtant oktattak. A Növénykórtani tanszéket Husz Béla (19451949) 
vezette. 1949-ben a tanszék neve Növényegészségtanira változott, de a vezetője továbbra is 
Husz maradt. Őt Uzonyi Ferenc (1949-1959) követte. Vezetése alatt az átszervezések sora 
zajlott le, de a növénykórtan oktatását töretlenül ő végezte. Utódja Szepessy István (1959-
1968) lett. A mikrobiológia oktatás mellett az 1947/48. tanévben órarenden kívül pl.: 
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vírusbetegségekkel, haladó növénykórtani foglalkozásokkal is találkoztunk. A Karhoz a 
Budapesti osztály mellett, még 3 másik Osztály, a Keszthelyi, a Debreceni és a 
Mosonmagyaróvári is tartozott. Az utóbbi hármat 1949-ben megszüntették, ill. a Budapesti 
Osztállyal egybe vonták. 1951-ben újabb változások történtek. Ekkor az egyetem 4 szakából: 
az Agronómiaiból, az Állattenyésztésiből, az Agrárközgazdaságiból és a Mezőgazdaság 
gépesítésiből négy kar lett. Az első három felsorolt karon a mikrobiológia, mint alapozó tárgy 
szerepelt. 1951-ben megalapították az önálló Mikrobiológiai Tanszéket. Az alapító professzor 
Horváth János (1951-1970) volt, aki haláláig irányította a tanszéket. Őt elsősorban a 
streptomycesek genetikája érdekelte. „Mikrobiológia” tankönyvét széles körben használták. 
Az intézet kollektívája a mezőgazdaságban használható antibiotikumok termelésének 
technológiájával foglalkozott. Utóda Buday Ferdinánd (19751983) lett. Ekkor a 
mikroorganizmusok környezeti lebontó tevékenységének tanulmányozása állt a kutatások 
homlokterében. Ezután Kecskés Mihály (19841991) következett, majd őt Dobolyi Csaba 
(1993-1994) követte. Irányításuk alatt elsősorban a Rhizobiumok xenobiotikum-
érzékenységével foglalkoztak. Ő utánuk Hornok László (19942007) lett a vezető. A T 
tanszék 2005-ben Mezőgazdasági Biotechnológiai és Mikrobiológiai Tanszékké bővült. 
Ebben a szakaszban a mikotoxin termelő penészgombák genetikájának és reprodukciós 
stratégiáinak tanulmányozása lett a fő kutatási téma. A tanszék oktatási palettája jelentősen 
kibővült, és országos terjesztésű tankönyvek (Általános mikrobiológia, Mezőgazdasági 
biotechnológia, Mikológia) megírásában vettek részt. A tanszéken akadémiai kutatócsoport 
szerveződött és itt működött a SZIE Környezetipari Regionális Kutatóközpont komposztálás-
alprogramja. 2007-ben a SZIE Mezőgazdasági és Környezettudományi Karának vezetése 
megszüntette a Mikrobiológiai Tanszéket, a megmaradt munkatársakat a Növényvédelmi 
Intézetbe helyezték át. Jelenleg a Szent István Egyetem Mezőgazdasági és 
Környezettudományi Karán a Növényvédelmi Intézet keretében a Mikrobiológiai és 
Környezettoxikológiai csoport és az MTA-SZIE-MKK Mikológiai Kutató Intézet 
munkatársai oktatnak mikrobiológiát. Az állattant továbbra is Kadocsa Gyula (1945-1949) 
adta le. Őt Manninger G. Adolf (19491957), majd Huzián László (1957-?) és nagyszámú 
átszervezés követte. 
Nagy jelentőségű előrelépést jelentett a növényvédelmi szakmérnökképzés beindulása 1960-
ban. Az induló tanévben az egyes tárgyakat az alábbi személyek adták elő: mikrobiológia - 
Horváth János, növénykórtan – Szepessy István és mint meghívott előadó Hámoriné 
Szabó Judit, általános növény immunitás – Szepessy István, stb. 
 

8.3. NEM EGYETEMEN ALAPÍTOTT MEZŐGAZ-
DASÁGI ISKOLÁK 
 

8.3.1. SZARVAS ÉS A MEZŐGAZDÁSZOK KÉPZÉSE 
 
Alapfokú mezőgazdasági szakemberképzés céljából 1779-ben Tessedik Sámuel „Gyakorlati-
gazdasági szorgalmatossági iskolát” alapított fiatalok számára Szarvason, ami azonban, kellő 
támogatás híján, csak 1795-ig működött. Az iskola jelentősége aligha értékelhető túl. Később 
felsőbb támogatás segítségével 1799-ben újraindult az oktatás, de 1806. október 31-én végleg 
megszűnt az Intézmény. Ebben a második időszakban már mint főiskola működött és 64 
tanító mezőgazdász hagyta el a falait. Tessedik nemcsak ezzel a példájával vált hazánk egyik 
nagy egyéniségévé, hanem azzal is, hogy más iskola (pl.: a keszthelyi Georgicon) 
létrehozásánál is bábáskodott, más egyéb tevékenysége mellett. 1927-ben Szarvason 
megnyitotta kapuját az ország első középfokú gazdasági tanintézete. 1935-től Szarvasi 
Középfokú Gazdasági Tanintézet és Mezőgazdasági Szaktanácsadó Állomás lett. Gazdasági 
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növénytan, növénykórtan és gazdasági állattan keretében oktattak mikrobiológiai és 
növényvédelmi ismereteket, pl.: Uzonyi Ferenc (1930-1938). Később az országban több 
helyen is létesítettek hasonló iskolát. 
 

8.3.2. KESZTHELYI GEORGICON 
 
Keszthelyen Festetics György (Tessedik Sámuel, Nagyváthy János, aki Mitterpacher 
tanítványa volt, Bulla Károly Nándor és Pethe Ferenc tanácsára és közreműködésével) 
1797-ben megalapította az első rendszeres gazdasági iskolát a Georgicont, amely később 
példaként szolgált, és Európa több országában is hasonló tanintézetet hoztak létre. A 
Georgiconban alap és magasabb szintű oktatás egyaránt folyt. Az iskola szerkezetén és a 
tananyag tematikáján felfedezhető Mitterpacher hatása is.  
Az iskolában az oktatás Bulla vezetésével indult el és orvosok / „állatorvosok” is részt vettek 
benne. Az iskola 8 intézetből állt (pl.: tudományos gazdasági iskola - melynek keretében 
mezőgazdasági, mennyiségtani és fizikai-veterináriai szakon oktattak 3 évig. Az utóbbi 
esetében állatbonctant, élettant, állatorvostudományt és gyógyszertant, valamint állati 
betegségeket), kertésziskola, erdész és vadásziskola, stb.). A Pesti Tudományegyetem után 
hazánkban itt oktattak elsők között élelmiszer előállítást és tartósítást, valamint kertészeti 

tevékenységet is, mivel „a 
húsnak és a halnak különböző 
módon való eltartása és egyéb 
állati testrészeknek felhaszná-
lása, zsír, vaj és sajt készítés, 
szappanfőzés és gyertyamártás, a 
bőrök, szőr, serte és tollaknak 
eltartása és felhasználása, a méz 
és viasz kezelése és feldolgozása, 
szintúgy a selyem és egyéb állati 
termények körüli eljárás.” 
továbbá „a konyhakerti növé-
nyeknek és a gyümölcsnek 
eltartása és felhasználása, a bor 
kezelése és melléktermékei,…” 
szerepelt az oktatási tematikában, 
csakúgy, mint a mezőgazdasági, 
a kertészeti (konyhakert, 
melegágy, üvegház, kertészeti 
növények), az állattartási és a 
vegytani ismeretek „soda-, 
salétrom-, timsó-, vitriol-, és 
rézrozsdanyerés”...  
 
A keszthelyi Georgicon 
tanrendjének gerincét Bulla 
Károly, Nagyváthy János és 
Pethe Ferenc, valamint Asbóth 
János dolgozták ki. Ebben a 
botanika és a fizika „fűvész 
kijárásokkal” is szerepelt. Az 
állatgyógyászatot és a A keszthelyi Georgicon oktatási kurrikulumának egy része
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természettant Liebbald Gyula (1806-1825) oktatta, de természet-históriát, technológiát és 
kémiát is tanított. Tormay Béla 1868-1869-ben volt egyetemi tanár. Növénytani és 
növényvédelmi ismereteket Lencsés Antal (1822-1823 és 1834-1836 mezőgazdaságtan, 
mezőgazdaságtani vegytan), Lehrmann József (1825-1845, növénytan, kertészet és 
szőlőmívelés) és Mindszenti Péter (1846-1848, ugyan azt oktatta, mint az előző) adta elő. 
 
Az 1865-ben újra indult Gazdasági Tanintézetben Schenek István (1867-1870) vegyész a 
borbetegségeket tanította, és egy 1869-es jelentés szerint a Georgicon „górcsövekkel” is 
rendelkezett. 1877-ben az Állatorvosi Tanintézetből szereztek be 50 górcsői készítményt 
oktatási célból. A górcsöveket a növénytan és az állattenyésztés oktatása során használták. Az 
1800-as évek végén már górcsőteremben folyt az oktatás. A növénytant Tóth Ágoston (1865-
1878), Müller Ottó (1878-1884?), Deininger Imre (1884-1889?), majd a növénykórtant is 
Lovassy Sándor (1889-1921), Kerpely Kálmán (1890-1892) oktatta. Lovassy Sándor a 
növénytan keretében növénybonc- és élettant, növényrendszertant és bakteriológiát oktatott. 
1915-1919 között az oktatás szünetelt. 1919-ben a megindult képzés keretében Keller 
Oszkár (1919-1949) adta elő a növénytant és az állattant. 1938-tól a növénykórtan önálló 
tárgy lett. 1942 óta a Keszthelyi Magyar Királyi Gazdasági Akadémián 10 tanszék működött. 
A hallgatóknak az I. félévben oktattak önálló mezőgazdasági bakteriológiát. 1942-ben önálló 
Növényegészségügyi Tanszék alakult, melynek első vezetője Manninger G. Adolf (1942-
1949) lett. Az Akadémiát 1949-ben megszüntették. Az oktatás 1954-ben indult újra. A 
növénytant és a növénykórtant Bogotai/Pleidell István kezdte el oktatni, az állattant és 
rovartant pedig Rainiss Lajos. 1954-1964 között a Kémiai és Talajtani Tanszéken oktatták a 
mikrobiológiát. 1957-ben a mezőgazdasági mikrobiológia önálló tárgy lett. 1964-ben a 
Kémiai Tanszék önálló lett. 1987-ben bevezették a talajbiológia és a mikrobiális genetika 
oktatását is. 1995 óta a tanszék neve Kémiai és Mikrobiológiai Tanszék, aminek keretében 
önálló mikrobiológiai csoport működik. 1957 óta a tárgyat Virág Árpád (1957-58.), 
Galgóczy Béla (1958-1989), Tóth Benedek (1964-2000), László Alfrédné (1971-2006) és 
Csitári Gábor (1998-) adta, ill. adja elő. 2006-ban a Karon belüli átszervezések során a 
Kémiai és Mikrobiológiai csoport a Növénytudományi és Biotechnológia tanszék része lett. 
 
Már a kezdetekkor is hallhattak a hallgatók a növények és az állatok betegségeiről és a 
védekezés lehetőségeiről, valamint a mezőgazdasági termeléssel kapcsolatos ismeretekről, 
mivel Pethe Ferenc, Asbóth János, Rumy Károly György, Brunkala Román, Liebbald 

Gyula, Tormay Béla, stb. is Keszthelyen 
tevékenykedett. E mellett szól az is, hogy 
Pethe Ferenc három kötetes 1805-ben 
megjelent „Pallérozott mezei gazdaság” 
c. könyve első kötetében, írt a 
mezőgazdasági kémiáról, a talajtanról és 
a trágyázásról. A 2. kötetben a növények 
betegségeivel és a védekezés 
lehetőségeivel foglalkozott. Nagyváthy 
János 1821-ben adta ki a „Magyar 
Practicus Termesztő” c. könyvét, 
melyben a termesztett növények 
betegségeiről, a gabonarozsdáról és az 
üszögbetegségekről is szólt. Lencsés 
Antalnak a növényvédelemmel 
foglalkozó könyve („Jó foganatú szerek 
és eszközök a házi, kerti és mezei 

A Georgikon növényvirológiai ismereteket oktató 
szakemberei
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ártalmas férgeknek, bogaraknak és más egyéb kártékony állatoknak elhárítására és 
kiírtására”) pedig Keszthelyen jelent meg 1831-ben. 
 
Keszthelyen a szőlészettel kapcsolatos munka is magas színvonalú volt. Az 1800-as évek 
elején itt hozták létre Közép-Európa első jelentősebb szőlőfajta gyűjteményét. A fennmaradt 
adatok szerint pedig nemcsak a rovarok kártételeit oktatták, hanem a zöld- vagy puszta 
rothadást, a penészt, a borzadtságot (vírus-betegség), a sárgaságot és a bogyóhéjrepedést is 
tanították az 1830-as években. 
 
A keszthelyi intézmény életében az alábbi jelentős események történtek még: 1958-ban 
megalakult a Növényvédő Felsőfokú Mezőgazdasági Technikum, 1960-tól oktat az önálló 
Növényvédelmi Tanszék, 1969-ben elindult a Növényvédő Szakmérnöki Szakon az oktatás, 
1972-ben létrejött a Növényvédelmi Intézet. Az Intézet munkatársai a megalakulástól kezdve 
intenzíven kutatták a búza és a kukorica károsítóit és az ellenük való védekezés lehetőségeit. 
 
A Növényvédelmi Intézet Növénykórtani Osztályának dolgozóit a Növényvédelmi Tanszék 
munkatársai (Szigeti István, Mudich Antal, Hunyadi Károly) és a Felsőfokú 
Mezőgazdasági Technikum növénykórtant oktató kollégái (Bagotai István, Hausz 
Mihályné, Prágay István, Fischl Géza) képezték. Az Osztályt Milinkó István (1972-1990) 
vezette és a végrehajtott fejlesztések eredményeképpen kerültek az Osztályra Pintér Csaba, 
Kisfalusi Ferencné, Béres Imre, Kadlicskó Sándor, Nagy György, majd később még 
(Horváth József, Békési Pál és Gáborjányi Richard), míg mások más osztályra kerültek. 
Az oktatást kezdetben meghívott szakemberek segítették (Ubrizsy Gábor, Király Zoltán, 
Klement Zoltán, Kiss Ernő). Milinkó után Horváth József (1990-2001) lett a vezető. 
Közben az osztály neve Növénykórtani és Növényvirológiai Tanszékre változott. Őt követte 
Gáborjányi Richard (2001-2005), majd Fischl Géza (2006-), közben a Tanszék neve ismét 
Növénykórtani Osztály lett. 
A változások ellenére az oktató-nevelő és kutatómunka zavartalanul folyik. Növényvédelmi 
szakos hallgatókat, növényvédelmi üzemmérnököket, posztgraduális növényvédelmi 
szakmérnököket, valamint növényvédelmi- és agrárkémiai szakmérnököket képeznek. Bár az 
oktatás formája változott, ennek ellenére az oktatott témák (növényvirológia, bakteriológia, 
mikológia, biológiai növényvédelem, növénykórokozók ökológiája és járványtana, 
molekuláris növénykórtan, növényvédelmi biotechnológia, integrált növényvédelem, stb.) 
megmaradtak. Elsősorban a gyakorlati oktatásra és a diagnosztikai munka megtanítására 
helyezik a hangsúlyt. 
Nagy előrelépést jelentett, hogy 1996 és 2006 között MTA Növényvirológiai Kutatócsoport is 
működött Horváth József, majd Gáborjányi Richard vezetésével, akik mellett Kazinczi 
Gabriella és Takács András dolgozott. 
Az osztály oktatási tevékenysége kiterjed a társintézmények agrár-szakos hallgatóinak és a 
dunántúli régió növényvédelmi szakembereinek a posztgraduális továbbképzésére is. Az 
osztály munkatársai különböző egyetemeken és intézetekben meghívott előadóként 
előadásokat tartanak. Évente több témakörben hirdetnek meg diplomadolgozati, tudományos 
diákköri és PhD témákat. Az elmúlt 39 év alatt mintegy 300-350 diploma- és szakdolgozat 
készült el. Ezen idő alatt mintegy 80-90 hallgató vett részt intézményi, kari, illetve OTDK-i 
konferenciákon és értek el helyezést. Fischl Géza munkáját „Mestertanári” cím elnyerésével 
ismerték el.  

A rendszerváltást követően átszervezésre került a tudományos képzés és minősítés rendszere. 
Az „Integrált növényvédelmi módszerek elméleti alapjai” c. doktori program vezetője 
Sáringer Gyula lett és Növénytermesztési- és Kertészettudományi Doktori Iskolát is 
alapítottak. Az Iskola első vezetője Horváth József (2000-2005) lett, majd őt Gáborjányi 
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Richard (2006-) követte. A növényvédelmi (növényorvosi) mérnököknek meghatározott időn 
belüli rendszeres továbbképzését is végzik. 
 

8.3.3. MOSONMAGYARÓVÁRI AKADÉMIA 
 
Wittmann Antal jószágkormányzó (aki az első igazgatója is lett 1834-ig) javaslatára 1818-
ban Mosonmagyaróváron megalapították a Tanintézetet, ahol Liebbald Gyula 
természetrajzot és állatgyógyászatot, Klingenstein Leopold „oeconomia ruralist”, 
mezőgazdaságtant, valamint Kleeborn Ferenc erdőtudományt tanított. 1850-ben a tantervben 
állattan, állatgyógyászat, növénytan, növényélettan és növényápolástan is szerepelt. Az 1860-
as tanterv a korábbihoz képest nem sokat változott, mert botanika, növénybonc- és -élettan, 
erdészet, állattan, -bonc- és -élettan, valamint állatgyógyászat tárgyakat tartalmazott. A 
talajműveléssel, trágyázással és talajbiológiával, azaz a talajerő fenntartásával, a tápanyagok 
visszapótlásával, a talajjavítással és e témákkal kapcsolatos kutatásokkal Cserháti/Hechtl 
Sándor kezdett el foglalkozni Mosonmagyaróváron az 1870-es években. Hasonló 
vizsgálatokat a Vegyvizsgáló Állomásokon, majd az OMKCIKVÁ-on is végeztek. Kanitz 
Ágoston (1869-1870) tanított természetrajzot és növénytant. 1870 és 1873 között Sisovits 
Károly oktatott növénykórtant. Deininger Imre (1874-1884) a Növénytermesztési 
Tanszéken növénykórtant is előadott. 1875-től Linhart György (1875-1906) tanította a 
növény kórtant, a növény élettant, a bonctant, a gazdasági növénytant és az ún. tudománytant 
1906-ig. Növénykórtani előadásain a kórokozók 3 nagy csoportját (nyálkagombák, 
baktériumok és valódi gombák) tanította. Előtte Rathay Imre (1870-1873) is oktatott már 
növénykórtant. Közben Mezey Gyula (1884-1904, növénytan, állattan, növénykórtan), 
Francé Rezső (1898-1902, növénykórtan), Kern Herman (1902-1913, növénykórtan), 
Neuberger Ferenc (1913-1919 és 1920-1927, növénykórtan) és Barna Balázs (1919-1920, 
növénykórtan) is tanított. Neuberger utódja Gróf Béla (1928-1936), Révy Dezső (1927-1929 
és 1932-1948) és Uzonyi Ferenc (1938-1939 és 1942-1949) volt. Mind a hárman előadtak 
növénykórtant. 
 

 
 

A Mosonmagyaróvári Akadémia hallgatói az 1930-as években. 
 
Vas 1 Károly (kaploncai) az Akadémián 1915. októberétől bemutatásokkal összekötött 
előadásokat tartott mezőgazdasági mikrobiológia köréből 1936-ig. Az 1934-35. évi 
tantervben szerepel új önálló tárgyként a bakteriológia. 1942-ben az Akadémián 16 tanszék 
létezett és a III. félévben tanították a mezőgazdasági mikrobiológiát a Mezőgazdasági 
Növénytani Tanszék keretében. Az 1948. évi tantervben mikrobiológia szerepelt, és oktattak 
növénytant, -élettant, -egészségtant, ill. állattant, -élettant és -egészségtant. 1949 és 1954 
között a Főiskola nem működött. 1954-ben ismét elkezdték az Intézményben az oktatást és a 
mikrobiológia tárgy tanítását is. E tárgy az 1957. és az 1967. évi és később minden év 
tantervében is szerepelt. A mikrobiológiát az Állattenyésztési Tanszék keretei között oktatták 
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több más tárggyal együtt. A tanszék vezetője volt Szajkó László (1954-1987), majd 
Iváncsics 2 János (1987-2002). 1970-ben az Intézmény a Keszthelyi Agrártudományi 
Egyetem Mezőgazdaságtudományi Kara lett és elindult egy reform folyamat. 1971-ben az 
Állattenyésztési Tanszékből és a Kémiai Tanszékből kivált a Tejgazdaságtani és 
Mikrobiológiai Tanszék. 1978-ban a reform szellemében három intézetet hoztak létre: az 
Állattenyésztési és Takarmányozásit; a Növénytermesztésit és az Agrárökonómiait. 1987-től 
a Tejgazdaságtani és Mikrobiológiai Tanszék neve Élelmiszertechnológiai és Mikrobiológiai 
Tanszék lett A Tanszék vezetői: Pulay Gábor (1971-1975), Zukál Endre (1975-1980), 
Kárpáti György (1981-1987), Reichart Olivér (1987-1989) és Krász Ádám (1980-1981 és 
1989-1994). Jelenleg, újabb átszervezések után, a Kar neve Nyugat-magyarországi Egyetem 
Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar, melynek Élelmiszertudományi Intézete 
keretében működik az Élelmiszertechnológiai és Mikrobiológiai Intézeti Tanszék, 1994 óta 
Szigeti Jenő vezetésével. 
 
Az újraindult intézményben 1954-től Növény- és Állattani Tanszék kezdett működni. A 
növénytant, -élettant és -kórtant Dohy János (1954-1957), Széles Gyula (1957-1960), 
Szepessy István (1961-1963) adta elő. 1963-ban a Tanszék három tanszékké vált szét. 
Növénytani és Növényélettani Tanszék Márton Géza (1963-1982), Czimber Gyula (1983-
2001); Növényvédelmi Tanszék Milinkó István (1963-1972), Kuroli Géza (1972-2003) és 
Állattani Tanszék Tóth Zoltán (1964-1988), Tersztyánszky Gábor (1988-1992) és Benedek 
Pál (1992-2008) vezetésével. 
 
A magyaróvári Magyar Királyi Állami Vetőmagvizsgáló, Növényélet- és Kórtani Állomást 
1897-ben alapította meg az Akadémia tanára Linhart György. Az Akadémián Gratz Ottó 
1904-től tanított, aki 1909-től az Óvári Tejgazdasági Kisérleti Állomás igazgatója lett, ahol 
1940-ig volt vezető. 1914-ben került Vas 1 Károly az Állomásra. Mint már említettük 1915. 
októberétől ő adta elő a mezőgazdasági mikrobiológiát az Akadémián. A Felsőbb 
Tejgazdasági és Tejipari Szaktanfolyamon 1926. őszétől a tejgazdasági mikrobiológiát is ő 
oktatta 1936-ig. Akkor a budapesti székhelyű Országos Kémiai Intézethez helyezték. Az 
Állomáson 1926-tól dolgozott Csiszár József, aki ugyancsak tanított mikrobiológiát. 1940-
ben az Állomás igazgatója lett, melynek neve 1941-től Tejgazdasági Kisérleti Intézetre 
változott. 
 

8.3.4. MEZŐGAZDÁSZKÉPZÉS DEBRECENBEN 
 

8.3.4.1. A MEZŐGAZDÁSZKÉPZÉS KEZDETE 
 
Debrecenben 1868-tól a gazdasági állattan, a természettan és a botanika tantárgyak keretében 
tanítottak növényvédelmet. Deininger Imre, aki 1868-1874 között oktatott a Tanintézetben 
már 1872-ben vizsgálta a vetőmagvak tisztaságát és egészségi állapotát. Ehhez 
alkalomszerűen mikroszkópot is használtak. 
 

8.3.4.2. OKTATÁS A DEBRECENI MAGYAR KIRÁLYI 
GAZDASÁGI AKADÉMIÁN / DEBRECENI EGYETEM 
AGRÁRTUDOMÁNYI CENTRUM MEZŐGAZDASÁGTUDO-
MÁNYI KARÁN 
 
1906-ban megalakult a Természetrajzi Tanszék, melynek vezetője Rapaics Raymund (1911-
1919) lett, és ő adott elő növénykórtant, gazdasági állattant és növénytant. Utódja Gulyás 
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Antal (1921-1939) folytatta a megkezdett munkát. Ő volt az egyik első magyar 
növényvirológus. 1922-ben foglalkozott már a burgonya és a dohány vírusbetegségeivel. 
Megfigyelte a „gyenge apathogén hatású vírus” okozta fertőzés védő hatását a későbbi „erős” 
fertőzéssel szemben. Foglalkozott gomba és egyéb más növénykártevő okozta betegségekkel 
is. Utána Ubrizsy Gábor (1941-1945) lett a tanszékvezető, akit a második világháború után 
Dohy/Göllner János (1946-1949) követett. A Magyar Királyi Gazdasági Akadémián 1942 
óta a hároméves képzésben részesülő hallgatóknak az I. félévben oktattak önálló 
mezőgazdasági bakteriológiát. 
1953-ban indult el ismét a képzés az 1949-ben megszüntetett Gazdasági Akadémián. A 
Növény- és Állattani Tanszéken Siroki Zoltán tanította a növénytant és növénykórtant, míg 
az állattant Koppányi Tibor adta elő. 1956-ban az oktatási idő 4 év lett és a növénykórtan, 
valamint a növények állati kártevői tárgyak önállóvá váltak. Az előzőt Siroki Zoltán és 
Halász Tibor, az utóbbit Koppányi Tibor és Ambrusz Pál adta elő. 1964-ben önálló 
Növényvédelmi Tanszék jött létre Koppányi (1964-1970) vezetésével. Őt Szepessy István 
(1970-1988) követte, aki a növénykórtant oktatta. Ő utána Tóth Oszkár (1988-1992) vette át 
a stafétabotot. Majd a tanszéket Szarukán István (1988-2000) irányította, jelenleg Kövics 
György (2000-) vezeti. 
A Talajtani-Kémiai Tanszéken 1953-ban indult el újból az agrártudományi oktatás. A tanszék 
vezetője Szelényi Ferenc egyetemi tanár volt. 1964-ben a Talajtani-Kémiai Tanszék kettévált 
Talajtani Tanszékre és Kémiai Tanszékre. A Talajtani Tanszék vezetését továbbra is Szelényi 
Ferenc látta el, a talajtan és a mikrobiológia tantárgyak oktatásában Martin Béla és 
Helmeczi Balázs is részt vettek. 1966-ban a tanszék neve a tanszékvezető kérésére Talajtani 
és Mikrobiológiai Tanszékre változott. A talajtant Szelényi Ferenc és Martin Béla, a 
mikrobiológiát Helmeczi Balázs oktatta. 1970-től egyetemi szinten folyik az oktatás az 
intézményben.  
Helmeczi Balázs, aki 1954 és 1964 között a Kémia-Talajtan Tanszéken mikrobiológia, 
talajtan és kémia oktatásával foglalkozott, két féléven keresztül az akkori Biológiai 
Tanszéken a növénykórtan oktatásában is részt vett. Nevéhez fűződik a mezőgazdasági 
mikrobiológia tananyagának kidolgozása és folyamatos fejlesztése. Ezt a tantárgyat egész 
pályafutásán keresztül oktatta nappali és levelező, ill. kiegészítő képzésben részt vevő 
hallgatóknak előadások tartásával és gyakorlatok vezetésével. 1968-tól szakmérnök hallgatók 
részére „A kémiai növényvédelem biológiai összefüggései” címen, 1973-tól már a graduális 
képzésben résztvevők számára is lényegében környezetvédelmet tanított. 1978-ban a Tanszék 
a Növénytermesztési és Ökológiai Intézet része lett, mint önálló egység. Az 1980-as években 
indult szakirányú képzés keretében Helmeczi oktatta az általa kidolgozott mikrobiális 
biotechnológiát, a tápanyag-gazdálkodás mikrobiológiáját és takarmányozási szakmérnökök 
részére a takarmányozás mikrobiológiát. 1994-ben kidolgozta az élelmiszeripari 
mikrobiológia tananyagát, melynek oktatását több éven keresztül végezte. 
A tanszéken oktatott tantárgyak az alábbiak: talajtan - talajkémia, talajfizika, talajjavítás, 
talajvédelem, talajföldrajz, talajszennyezés, talajbiológia, talajtermékenység, talajökológia-
továbbá mezőgazdasági mikrobiológia - élelmiszeripari mikrobiológia, takarmányozási 
mikrobiológia és hidrobiológia. A tanszék vezetését 1972-1993 között Helmeczi Balázs látta 
el, őt követte Filep György 1993-1997 között, majd Kátai János (1997-2003). 
 
2000. január 1-től a Talajtani és Mikrobiológiai Tanszék a Debreceni Egyetem, 
Agrártudományi Centrum Mezőgazdaságtudományi Kar keretén belül funkcionál. A tanszék 
oktatói egyetemi, kiegészítő, posztgraduális, főiskolai és PhD képzésben végeznek oktató 
munkát. Az oktatás célja az alap és az alapozó tantárgyak keretében a talajtan, a 
mikrobiológia és a hidrobiológia diszciplinákhoz kapcsolódó ismeretek nyújtása, ezzel biztos 
alapot szolgáltatva a szakmai tantárgyak oktatásához és a hallgatók természettudományos 
szemléletének kialakításához. A Tanszéken a mezőgazdasági mikrobiológia tárgy oktatását 
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Helmeczi Balázs, Szabó András, Zsuposné Oláh Ágnes, Veres Edina végezte, a talajtant 
pedig Filep György, Csubák Mária és Kátai János oktatta. A talajmikrobiológiai kutatások, 
Filep György és Csubák Mária kivételével, szintén az előbbi személyekhez kapcsolódnak.  
2003. május 1-től a Talajtani Tanszék különvált, melynek vezetője Kátai János, aki a 
főiskolai és egyetemi BSc és MSc szakokon a talajtan alapjai, a termőhelyismeret, az 
alkalmazott talajtan, a talajbiológia és talajkémia, valamint a talajökológia c. tárgyak 
előadója. A PhD képzés keretében a talajtan, a talajbiológia és az agrárökoszisztémák 
ökológiája című választható tárgyak oktatásában is tantárgy felelősként vesz részt. 
2006-tól az Agrokémiai és Talajtani Tanszék két munka-csoporttal működik Kátai János 
vezetésével. A talajtani csoportnak (munkatársak: Zsuposné Oláh Ágnes, Csubák Mária, 
Sándor Zsolt) továbbra is feladata a talaj mikrobiológiai oktatás (talajbiológia, 
talajökológiai) és kutatás folytatása, elsősorban az agrotechnikai tényezők, különböző 
kemikáliák és biológiai készítmények talajmikrobiológiai folyamatokra gyakorolt hatásait 
vizsgálják. 
A Mezőgazdasági Mikrobiológiai Tanszék Szabó András irányításával 2006-ig önálló 
tanszékként folytatta tevékenységét. 2006-tól a Mezőgazdasági Minőségbiztosító és 
Termékfeldolgozó Tanszék keretében működik.  
 
A mezőgazdasági termék előállítás és feldolgozás témája mindig is fontos volt az oktatásban. 
1991-ben indult meg a Mezőgazdasági Termékfeldolgozó és Minőségbiztosítási szakirányú 
képzés. Elkezdték az élelmiszer analitika oktatást a vegyészhallgatóknak. A szakirányon 
végzett hallgatók a régió élelmiszeripari üzemeiben helyezkednek el. A képzés irányítását, a 
szakmai anyag folyamatos fejlesztését 1995-től, az akkor alakult Mezőgazdasági 
Termékfeldolgozó és Minőségbiztosítási Tanszék végezte, és a képzés folyamatos 
fejlesztésével, az élelmiszer feldolgozás és minőségbiztosítás külön szakként való 
akkreditálásával a Centrumban iskolát teremtett. Ezt segítendő, a Mezőgazdasági 
Mikrobiológiai Tanszék 2006-ban a jelenleg működő és a Győri Zoltán által vezetett 
Élelmiszertudományi, Minőségbiztosítási és Mikrobiológiai Intézethez csatlakozott, 
amelyben a mikrobiológiai csoportot 2006 és 2009 között továbbra is Szabó András vezette. 
Peles Ferenc (2003-), Máthéné Szigeti Zsuzsa (2006-) és Bácskai Tímea (2009-) vesznek 
részt a mikrobiológiai csoportot érintő oktatási és kutatási tevékenységekben. A 
mezőgazdasági mikrobiológia tantárgyak oktatásában elsősorban Máthéné Szigeti Zsuzsa és 
Bácskai Tímea, míg az élelmiszer- és takarmányozási mikrobiológiai oktatásában elsősorban 
Peles Ferenc vesz részt. A munkacsoport fő kutatási területei a különféle takarmányok és 
élelmiszerek (pl. tej, tejtermékek, húsok, húskészítmények, valamint növényi alapanyagok, 
félkész- és késztermékek) mikrobiológiai állapotának a felmérésére, illetve az izolált 
mikroorganizmusok molekuláris biológiai módszerekkel történő vizsgálatára terjed ki. 
 
Az oktatási rendszer átalakulásával az Élelmiszertudományi, Minőségbiztosítási és 
Mikrobiológiai Intézet képzési kínálata is kibővült, s minden szinten lehetőséget biztosít a 
továbbtanulni vágyók számára. Alapképzésben az élelmiszermérnök szakot sikeresen elvégző 
diplomások képesek: az élelmiszeripari nyersanyagok értéknövelő előállítására, tartósítására, 
biztonságos élelmiszerek előállítására, élelmiszeripari folyamatok tervezésére, szervezésére, 
ellenőrzésére és a tartósítás korszerű technológiai és a biotechológiai eljárások alkalmazására; 
élelmiszer alapanyagok és élelmiszerek vizsgálati módszereinek biztonságos felhasználására, 
a főbb élelmiszer komponensek azonosítására; az élelmiszer előállítás és forgalmazás 
területén az  élelmiszer-előállítással kapcsolatos vezetési és szervezési, marketing, 
élelmiszeripari informatikai, szabványosítási és műszaki szabályozási elvek alkalmazására. 
Az Élelmiszertudományi, Minőségbiztosítási és Mikrobiológiai Intézet két mesterszakot kínál 
az élelmiszeripari műveletek alapjainak birtokában az élelmiszeripari feldolgozás 
tudományok iránt érdeklődő fiatalok számára. Az élelmiszerbiztonsági és -minőségi mérnöki 
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képzés célja olyan szakemberek képzése, akik táplálkozástudományi és minőségügyi 
ismereteik alapján, mikrobiológiai, molekuláris biológiai, toxikológiai, analitikai tudásuk 
birtokában, megfelelő kockázatelemzési képességek birtokában logisztikailag és gazdaságilag 
hatékonyan tudják felügyelni és ellenőrizni a biztonságos és kiváló minőségű, az emberi 
táplálkozásra minden tekintetben alkalmas élelmiszer-előállítás folyamatát és forgalmazását 
annak etikai, jogi és élelmiszerbiztonsági aspektusait is figyelembe véve. A mesterszakon 
elsajátított ismeretek alapján a végzettek alkalmasak tanulmányaik doktori képzés keretében 
történő folytatására. 
2009-ben indul az Élelmiszertudományi,  Minőségbiztosítási és Mikrobiológiai Intézet és a 
Debreceni Egyetem Farmakológiai Intézettel közösen akkreditált Táplálkozástudományi 
mesterszak, mely képzés célja olyan táplálkozástudományi mérnökök képzése, akik 
anatómiai, élettani, kémiai, mikrobiológiai és analitikai ismereteiket élelmiszertechnológiai és 
-feldolgozási ismereteikkel kiegészítve táplálkozástudománnyal kapcsolatos feladatokat 
magas színvonalon tudnak ellátni, részt venni a táplálkozási tanácsadásban, új élelmiszerek 
fejlesztésében, valamint klinikai diéták összeállításában. 
 

Az oktatói-kutatói pálya 
iránt elhivatottak számára 
a Hankóczy Jenő 
Növénytermesztési, Ker-
tészeti és Élelmiszertudo-
mányi Doktori Iskola 
biztosít lehetőséget 
tanulmányaik folytatásá-
ra. A felsőfokú szakkép-
zések tekintetében az 
Intézet a Mezőgazdasági 
laboratóriumi szak-
asszisztens szakot kínálja 
a továbbtanulni vágyók-

nak, mely képzésben a jelentkezők ismeretet kapnak a laboratóriumok általános működtetési 
feltételein és követelményein túl a kapcsolódó minőségbiztosítási feladatokról, valamint 
megismerik analitikai vizsgálati módszereket, s jártasságot szereznek a mérési feladatok 
elvégzésében is. Az Intézet laboratóriuma iparvállalattól, mezőgazdasági termelőtől, gyártótól 
és forgalmazótól független szakértői és minőségvizsgáló, kutató és oktatási feladatokat ellátó 
szervezeti egység. A laboratórium a Nemzeti Akkreditálási Rendszerben és a The Grain and 
Feed Trade Association (GAFTA) által akkreditált. A kutatók nemzetközi kapcsolatai és a 
folyamatos fejlesztőmunka révén a tanszék nemzetközi hírű kutatóműhely. 
 

8.3.5. NAGYSZENTMIKLÓSI MEZŐGAZDASÁGI ISKOLA 
 
Tessedik Sámuel példája alapján 1799-ben Nákó Kristóf Nagyszentmiklóson Erdélyben 
létesített „Kis mezőgazdasági” iskolát. Az oktatás magyar, német és román nyelven folyt. A 
tehetséges diákok támogatására ösztöndíj állt rendelkezésre. Az iskolának Bartók János volt 
az igazgatója, akinek Béla fia pedig tanár volt ott. Az ő fia volt a világhírű zeneszerző, 
zenetudós Bartók Béla. Emellett a szászok Medgyesen és Besztercén, stb. is szerveztek 
német nyelvű iskolát. 
 

  

Az Élelmiszertudományi, Minőségbiztosítási és Mikrobiológiai Intézet 
munkatársai. 
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8.3.6. KOLOZSMONOSTORI GAZDASÁGI TANINTÉZET 
 
1869-ben Kolozsmonostoron létrehozták a Gazdasági Tanintézetet, amely az I. világháború 
végén számunkra elveszett. Induláskor az első igazgatója Kodolányi Antal (1869-1873) volt 
és a képzés 3 évig tartott. Kodolányi után Lakner J.? és Molnár L.?, majd 1875-től Vörös 2 
Sándor (mezőgazdász) volt az igazgató. Az intézmény neve 1903-tól Kolozsvári Gazdasági 
Intézet, majd 1906-tól Kolozsvári Gazdasági Akadémia lett és a képzési időt négy évre 
emelték. Adat híján csak feltételezzük, hogy a Keszthelyi, a Mosonmagyaróvári és a 
Debreceni Akadémiákhoz hasonló módon történt a mikrobiológia oktatása. Egy ideig 1911 
előtt Rapaics Raymund is az Akadémián dolgozott. 1919-20-as tanévben még román és 
magyar nyelven folyt az oktatás, de utána már csak románul. Az Akadémián csak két magyar 
szakember Páter Béla botanikus (ő az Akadémia utolsó magyar igazgatója volt 1910 és 1919 
között) és Farkas Árpád maradt. 1940-ben újraindult a magyar Mezőgazdasági Akadémia. A 
Növénytani- és Növényegészségügyi Tanszéket Dohy János vezette (1940-1944). Az 
Akadémiát 1942-ben mezőgazdasági főiskolává fejlesztették és a képzés 4 éves lett, a tanszék 
neve Növényélettani és Növénykórtani Tanszékre változott. 1944-ben a Főiskola megszűnt és 
helyére visszatért a román intézmény. 1948-ban engedélyezték a román Mezőgazdasági 
Akadémián a magyar tagozat újraindulását, de 1955-ben már nem indult magyar évfolyam. 
1956 novemberében újraengedélyezték az oktatást, de 1959-ben a két fakultás összevonásával 
a magyar oktatás végleg megszűnt. Mikrobiológiai ismereteket, mivel mikrobiológia 
megnevezésű tantárgyat oktató szakember neve 1948 és 1959 között nem szerepelt a magyar 
oktatók között, feltételezésünk szerint a botanikát (Nyárádi Antal, Pázmány Dénes, Sándor 
Károly), a genetikát (Lazányi Endre), a növényvédelmet (Páll Olga), a növényélettant 
(Orbán Júlia), az élettant (Pálfy Ferenc), az állattenyésztést (Balogh Gábor, Boér Tamás, 
Gere András, Máthé Árpád, Nagy Miklós, Pap István, Tukacs Imre, Zalányi Tibor), a 
takarmányozástant (Egri Lajos), a talajtant (Bajerdorf Teréz, Csapó József, Druneg 
András, Imecs Mária, Szász István), a növénytermesztést (Kásonyi Gáspár, Nagy Zoltán, 
Sipos György, Szopós András), a gyümölcstermesztést (Antal Dániel, Gergely János, 
Keszi-Harmath Erzsébet, Kolossi Erzsébet, Palocsay Rudolf, Szövérdi Károly, Veres 
István), a zöldségtermesztést (Csorba István, Módi Etelka, Soós Klára, Török Sándor, 
Veress István), a szőlészetet (Mágori István, Veress István) és esetleg a rovartant (Mózes 
Pál, Pálfy Ferenc) tanítók előadásain és gyakorlatain hallhattak és tanulhattak a hallgatók. 
 

8.3.7. OKTATÁS CSÍKSZEREDÁN ÉS NYÁRÁD-
SZEREDÁN 
 
1992-ben Csíkszeredában alapítványi szervezésben a Gödöllői Agrártudományi/ma Szent 
István Egyetem levelező távoktatási mezőgazdasági szakemberképzést indított el a kihelyezett 
tagozatán. 
Hasonló szervezésben a Budapesti Kertészeti és Élelmiszeripari/ma Corvinus Egyetem 1993-
tól a Nyárádszeredán kihelyezett tagozatán oktat kertészeti szakembereket. Hasonló 
kihelyezett tagozatok működnek még a Vajdaságban és Kárpátalján is. 
 

8.3.8. OKTATÁS A SAPIENTIA ERDÉLYI MAGYAR 
TUDOMÁNYEGYETEMEN 
 
2001-ben ideiglenes jelleggel 9 szakon, három helyen – Kolozsváron, Csíkszeredában és 
Marosvásárhelyen - megindult az ugyancsak alapítványi Sapientia Erdélyi Magyar 
Tudományegyetemen az oktatás. Csíkszeredában többek között agrár- és élelmiszeripari 
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gazdaság, környezetmérnöki és élelmiszeripari mérnöki oktatás folyik. Marosvásárhelyen 
kertészmérnöki képzést is végeznek. Kolozsváron környezeti földrajz szakon is oktatnak. 
Időközben együttműködési szerződést írtak alá a már meglévők mellett a Debreceni, a Pécsi 
és a Budapesti Közgazdasági és Államigazgatási Egyetemmel is. 
 

8.3.9. PARTIUMI KERESZTÉNY EGYETEMEN FOLYÓ 
OKTATÁS 
 
Nagyváradon a Partiumi Keresztény Egyetem működik. A Debreceni Egyetemmel 
együttműködve mezőgazdasági mérnökképzés folyik BSc és MSc szinten. A témánk 
szempontjából releváns alábbi tárgyakat (a növénytan, az állattan, a talajtan, a mikrobiológia, 
az ökológia, az állattenyésztéstan, a takarmányozástan, a növénytermesztéstan, a 
növényvédelem, a kertészeti termelés, a környezetgazdálkodás, stb.) oktatják. 
 

8.3.10. KASSAI GAZDASÁGI TANINTÉZET 
 
A Kassai Gazdasági Tanintézetet 1874-ben hozták létre. A helyi ügyvitelben a magyar és a 
szlovák nyelvet egyformán használták. Az oktatás az 1875/76-os tanévvel három éves képzési 
idővel indult. Az Intézet jó hírnevéhez Mezey Gyula (1904-1922), Páter Béla, Rodiczky 
Jenő és mások munkássága járult hozzá. A nevezettek nemcsak oktattak, hanem jelentős 
kutatást is végeztek (Mezey a vetőmagvizsgáló állomások működésének korszerűsítését is 
megszervezte). 1884-től állami Vegykísérleti, valamint Vetőmagvizsgáló állomása is létezett 
a füvészkertje és a kertészete mellett. Felmerült, hogy a Kassai Egyetem része legyen. 1906-
ban a neve és a minősítése Kassai Gazdasági Akadémia lett. 1900-as évek elején Rapaics 
Raymund is az Intézmény munkatársa volt. Az Akadémia sorsát a későbbi történelmi 
események pecsételték meg. 
 

8.3.11. GAZDASÁGI SZAKTANÍTÓKÉPZŐ ISKOLÁK 
 
1910-ben hozták létre Komáromban a Gazdasági Szaktanítóképző Iskolát. Később 
Kecskeméten is működött hasonló intézet. 
 
A mezőgazdasági mikrobiológiai ismeretek oktatásával kapcsolatos szakkönyvek és 
jegyzetek adatai az Irodalomjegyzékben találhatók a teljesség igénye nélkül. 
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9. A MIKROBIOLÓGIA OKTATÁSA A 
KERTÉSZETI ÉS ÉLELMISZERIPARI 

FELSŐFOKÚ SZAKEMBERKÉPZÉSBEN 
 

9.1. A HASZONKERTÉSZEKET KÉPZŐ GYAKOR-
LATI TANINTÉZETTŐL A KERTÉSZETI ÉS 
ÉLELMISZERIPARI EGYETEMIG 
 
Hazánkban, mint az a korábbi fejezetek olvasása során megállapítható volt, mezőgazdasággal, 
kertészetettel, állatokkal és élelmiszerekkel kapcsolatos ismereteket, ugyan különböző 
szinten, de régóta oktatnak. Jelen fejezetben röviden bemutatjuk a kertészeti és az 
élelmiszeripari ismeretek oktatásának történetét. 
 

9.1.1. AZ ÖNÁLLÓ KERTÉSZETI OKTATÁS TÖRTÉNETE 
 
Az Entz Ferenc (1853-1876) által irányított Pesti Haszonkertészképző Tanintézetet 1853-ban 
alapították. Az iskolát 1860-ban Budára telepítették és „Vincellér-, Pincekezelő- és 
Kertészképző Gyakorlati Tanintézet” néven oktatott továbbra is Entz irányításával A képzési 
idő ekkor 3 év volt. Bár nem főiskolai szinten, de a megalapítástól kezdve folyamatosan 
önálló tárgyként oktattak „növényi kór- és gyógytant”. Entz után Molnár István (1876-1886 
és 1894) és Angyal Dezső (1894-1913) volt oktató és vezető.  
 
Arborétumát 1893-tól telepítik és a törzsgyümölcsöse 1898-ban létesült. A korábbi tanintézet 
életében az 1894-es év mérföldkő volt, mert Molnár István vezetésével Magyar Királyi 
Kertészeti Tanintézet néven, mint a legfelsőbb magyar kertészeti iskola folytatta működését. 
Az átszervezés eredményeképpen Növénytan és Növénykórtan Tanszék jött létre, melynek 
tanára Schilberszky Károly (1894-1923) lett. Őt Husz Béla (1929-1945), Olgyay Miklós 
(1945-1958) (Olgyay már 1943-tól a bakteriológia meghívott előadója volt az intézményben.) 
és Nagy Bálint (1958-1960) követte. 1961-ben a Növénykórtani és a Rovartani Tanszéket 
összevonták, és a továbbiakban Bognár Sándor (1961-1981) vezetésével, mint 
Növényvédelmi Tanszék működött. 
 
 Mohácsy Mátyás 1912-től oktatott a tanintézetben és a szakértelmének is köszönhető, hogy 
1939-ben az intézmény Kertészeti és Szőlészeti Főiskola besorolásba került. A főiskolából 
1968-ban Kertészeti Egyetemmé alakult intézményben a mikrobiológia önálló tárgyként való 
oktatása 1959-ben kezdődött el, amikor a Technológiai Tanszék Vas 2 Károly vezetésével 
Élelmiszertechnológiai és Mikrobiológiai Tanszékké fejlődött. Ezt megelőzően egyes 
szaktárgyak anyaga foglalta magába a mikrobiológiai ismereteket. 1969-ben létrehozták a 
Tartósítóipari Szakot, melynek egyik tanszéke az Almási Elemér vezette 
Élelmiszertechnológiai és Mikrobiológiai Tanszék volt. A tanszék 5 tanszéki csoportból állt: 
1. Mikrobiológiai 2. Élelmiszerkémiai 3. Élelmiszeripari Műveletek és Gépek 4. 
Hűtéstechnológiai és Általános Élelmiszertechnológiai 5. Konzervtechnológiai. A 
Mikrobiológiai Tanszéki Csoport élére Gellért József (1969-1973), Deák Tibor (1973-1992 
és 1996-1997), Reichart Olivér (1992-1996) és Maráz Anna (1997-) került. Deák Tibor 
vezetésével 1975-ben elindították a Mikrobiológiai Szakmérnöki Tanfolyamot. 1976-ban 
megkezdték a mikrobiológiai és élelmiszervizsgáló mérnökképzést. 1980-ban önálló 
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Mikrobiológiai Tanszék 
alakult a Tanszéki 
Csoportból. Ebben az 
időszakban a tanszéken a 
biotechnológiai kutatások 
fellendültek, és önálló 
tárgyként kezdték oktatni 
a biotechnológiát, ezért 
1985-ben a tanszék neve 
Mikrobiológiai és 
Biotechnológiai Tanszék 
lett. A tanszék jelenleg a 
Budapesti Corvinus 
Egyetem Élelmiszertudo-
mányi Karához tartozik. 
Az országos középtávú 
biotechnológiai kutatási 
program keretében jelen-
tős fejlesztésre került sor. 
A tanszékhez tartozó 
mikroorganizmus törzs-
gyűjteménnyel foglalko-

zó részleg személyi állományában és infrastruktúrájában, amely 1985-ben a Mezőgazdasági 
és Ipari Mikroorganizmusok Nemzeti Gyűjteménye nevet kapta. 1994-ben a tanszéktől 
független szervezeti egységgé alakult, ettől kezdve vezetője Lehoczkiné Tornai Judit. 
 
Az eddig elmondottak mellett mikrobiológiai ismereteket oktatnak még a Borászati 
Tanszéken és a Sör- és Szeszipari Tanszéken is. Az előző tanszék vezetői voltak: Kádár 
Gyula (1967-1991), Eperjesi Imre (1991-1992) és Kállay Miklós (1992-), míg az utóbbit, 
mely 1991-ben alakult meg, 1991-2004 között Hoschke Ágoston irányította, 2004-től 
Hegyesné Vecseri Beáta a tanszékvezető. 
 

9.1.2. AZ ÉLELMISZERIPARI ISMERETEK OKTATÁS-
TÖRTÉNETE 
 
Az önálló élelmiszeripari szakképzés 1890-ben Lánc pusztán a Tejgazdasági Szakiskola 
keretei között indult el. Később, 1929-től, ez az intézmény már Csermajorban, mint Magyar 
Királyi Tejgazdasági Szakiskola képezte a tejipari szakembereket. 1897-ben a Gödöllői 
Baromfitenyésztő Telep nyitotta meg a kapuját, majd 1901-ben Budafokon kezdték el a 
pincemestereket képezni. 1902-ben, ugyancsak Gödöllőn, Állami Méhészeti Gazdaságot 
hoztak létre a világon először.  Az 1930-as években pedig Budapesten Malomipari Felsőfokú 
Ipariskola kezdett el oktatni. 
1945 után átalakítások és szervezések indultak. 1947-ben először a Magyar Molnáripari 
Szakiskolában kezdték el a tanítást. Az országos élelmiszeripari oktató intézmények 
megszervezésében a Magyar Élelmezésipari Tudományos Egyesületnek, az Élelmezési 
Dolgozók Szakszervezetének és az  Élelmezésipari Minisztériumnak volt jelentős szerepe. 
1950-ben létrehozták Budapesten az Élelmezésipari Technikumot Ketter László vezetésével. 
Itt a többi technikumhoz hasonlóan 4 évig oktattak, és a tanulók érettségi vizsgát tettek. Az 
intézményben 1951-től már szakosított formában erjedésipari, konzerv- és húsipari, valamint 
növényolajipari képzés folyt. Ezen iskola mellett létesítettek még tejipari, boripari, molnár és 

A Mikrobiológia és Biotechnológia Tanszék munkatársai 
és emeritus professzorok. 
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sütőipari technikumot Budapesten, cukor- és édesipari iskolát Kecskeméten, amely egy év 
után Kaposvárra került, végül dohányipari technikumot Debrecenben. Szegeden tartósító és 
húsipari technikumot alapítottak. Az 1960/61-es tanévben a budapesti és a szegedi 
technikumot főiskolává kezdték átszervezni. Tanszékeket alakítottak ki, ahol jól képzett 
szakemberek (pl.: Deák Tibor, stb.) tanítottak. Közben 1969-ben a Kerészeti és Szőlészeti 
Főiskola egyetem lett. A két felsőfokú élelmiszeripari technikum 1970-ben nyerte el a 
főiskolai státust. A budapesti főiskola nagy részéből a Kertészeti Egyetem Élelmiszeripari 
Kara lett, a maradék rész Szegedre került. Ezután nevezték el az anyaintézményt Kertészeti és 
Élelmiszeripari Egyetemnek. Később a kar és az egyetem neve is megváltozott, az 
élelmiszeripari nevet az élelmiszertudományi megnevezés váltotta fel. 
 
Az Élelmiszertudományi Karon a mikrobiológiai ismereteket a következő tantárgyak 
tartalmazzák az alapképzésben: biológia, általános mikrobiológia, élelmiszer-mikrobiológia 
és higiénia, valamint ipari mikrobiológia. Az okleveles élelmiszermérnök képzés keretében 
1996-ban elindított élelmiszer-biotechnológia és élelmiszeripari minőségszabályozási, 
valamint a 2004-ben létrehozott élelmiszerbiztonság szakirányok lehetőséget adtak a 
mikrobiális genetika, molekuláris biológia és mikrobiológiai élelmiszerbiztonság oktatási 
diszciplinák fejlesztésére. A kétlépcsős felsőoktatási rendszer keretében az 
Élelmiszerbiztonsági és -minőségi mérnök mesterszak (vezetője: Maráz Anna) nyújt 
lehetőséget az új oktatási diszciplinák kibontakoztatására. 
 

9.1.3. A SZEGEDI ÉLELMISZERIPARI FŐISKOLA 
 
1970-ben a Szegedi Felsőfokú Technikum a budapesti intézmény maradványaival egyesült, és 
létrejött a Szegedi Élelmiszeripari Főiskola, mely két évig önállóan működött. 1972-ben 
átszervezték és hozzácsatolták a hódmezővásárhelyi Felsőfokú Mezőgazdasági Technikumot 
Állattenyésztési Kar formájában, de a kar továbbra is az eredeti helyén működött tovább. Az 

átszervezés tovább folytatódott, és 
1986-ban a főiskolát integrálták a 
Budapesti Kertészeti és Élelmiszeripari 
Egyetemhez, mint Élelmiszeripari 
Főiskolai Kart. 1991-ben a Szegedi 
Universitas Egyesülés tagja lett, mint 
Élelmiszeripari Főiskolai Kar. 1998-
ban a József Attila Tudományegyetem 
Szegedi Élelmiszeripari Főiskolai Kara 
elnevezést kapta (SZÉF). 2000-ben a 
Szegedi Tudományegyetem Szegedi 
Élelmiszeripari Főiskolai Kara lett. 
2006 óta pedig a SZTE Mérnöki 

Karként végzi oktató és kutató 
munkáját. 

Ami a mai Szegedi Tudományegyetem Mérnöki Kar mikrobiológia oktatással kapcsolatos 
tevékenységét illeti, a mikrobiológia-biológia tárgyat oktató egység neve az idők folyamán a 
következőképpen változott: Mikrobiológia Tanszék, Élelmiszeripari Mikrobiológiai és 
Biotechnológiai Tanszék, Élelmiszertudományi Tanszék és végül Élelmiszermérnöki Intézet. 
 
Az első monookuláris mikroszkópot a Tartósító és Húsipari Technikumtól örökölték 
meglehetősen elhasznált állapotban. 1965-ben 2 nagyteljesítményű kutató mikroszkópot és 24 

A Szegedi Tanszék munkatársai 1980-ban.



329 
 

binokuláris Zeiss-
típusú gyakorló 
mikroszkópot szerez-
tek be. Ettől kezdve 
már biztosítani tudták, 
hogy a kis csoportos 
oktatáson minden 
hallgató önállóan 
tudjon dolgozni.  
Mind a biológia, mind 
pedig a mikrobiológia 
tantárgyat a hallgatók 
több féléven keresztül 
tanulják. Az oktatás 
elméleti előadások és 
gyakorlati foglalko-
zások segítségével 
valósul meg. 

A mikrobiológia keretében általános mikrobiológiát, élelmiszeripari mikrobiológiát és 
élelmiszerhigiéniát tanítanak. A biológia oktatása során általános biológiát, 
növénytermesztéstant, ill. állattenyésztéstant hallgatnak a hallgatók a későbbi szakosodásnak 
megfelelően. 
 
A tanszék munkatársai: Fehér László, Cséfalvay Ignácné és Czakó Mihály. 
 
A tananyag elsajátítását a Mikrobiológia Tanszék oktató kollektívája által készített és 
rendszeresen megújított jegyzetek teszik lehetővé. A saját jegyzeteken kívül a Corvinus 
Egyetemen és a JATÉ-n használt jegyzetek és esetenként más megadott szakkönyvek 
forgatását is ajánlják a hallgatóknak. 
 

9.3. MAGYAR KIRÁLYI FELSŐBB SZŐLŐ- ÉS 
BORGAZDASÁGI TANFOLYAM 
 
Magyar Királyi Felsőbb Szőlő- és Borgazdasági Tanfolyamot Budapesten a Magyar Királyi 
Központi Szőlészeti Kísérleti Állomás és Ampelológiai Intézet keretei között szervezték, és az 
Intézet munkatársai oktatták a szőlő „ellenségeit és betegségeit, az előbbiek ellen való 
védekezésnek, az utóbbiak orvoslásának eszközeit és módjait”. A tanfolyam résztvevői 
hallottak még a must erjedését okozó mikrobákról, a fajélesztőkről, borbetegségeket okozó 
mikroorganizmusokról és a gyógyító eljárásokról, a pasteurizálásról. Az intézet igazgatója 
volt: Istvánffi Gyula (1900-1915), aki a növényélettan és a növénypathológia tárgyakat 
oktatta. Őt követte ???. A kártékony állatokat és az ellenük való védekezést Jablonowski 
József adta elő. 
 

  

A Szegedi Tanszék munkatársai 2007-ben.
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9.4. MAGYAR KIRÁLYI PINCEMESTERI TANFO-
LYAM 
 
1901-ben Budafokon létesült a pincemestereket képző iskola, mely kezdetben egyéves 
tanfolyam volt. Később a tanulóktól szőlőtermesztési ismeretek előzetes elsajátítását kívánták 
meg, és így a teljes tanfolyam hossza 3 évre nőtt. 
 
A kertészeti és élelmiszeripari oktatásnál használt mikrobiológiával kapcsolatos jegyzetek és 
könyvek adatai az Irodalomjegyzékben olvashatók.  
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10. MIKROBIOLÓGIA A KERESKEDELMI ÉS 
VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKEMBEREK OKTATÁSI 

ANYAGÁBAN 
 

10.1. KERESKEDELMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI 
FŐISKOLA 
 
Az 1969-ben létrehozott Kereskedelmi és Vendéglátóipari Főiskolán a mikrobiológiai, 
valamint higiénés ismeretek oktatása nem volt minden előzmény nélkül. A főiskola 
jogelődjében, a Felsőfokú Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakiskolában, Ketter László 
1962-től oktatott ilyen irányú ismereteket. Az intézmény főiskolává alakulásakor, az 
Élelmezéstudományi Tanszék megszervezésével együtt, Ketter mikrobiológiai 
laboratóriumot is kialakított. A vendéglátó szakos hallgatók egy féléven keresztül hallgattak 
mikrobiológiai és higiénés témájú előadásokat, illetve ezzel párhuzamosan laboratóriumi 
gyakorlatokat is végeztek. 
 

 
 
1974-ben jelent meg Bánhegyi József és Ketter László közösen írt tankönyve 
„Vendéglátóipari mikrobiológia” címmel az akkori Vendéglátóipari Kar hallgatói számára. 
Ez a nagyszerű tankönyv hosszú időre megalapozta az itt képzett szakemberek higiénés 
ismereteit és szemléletét. A könyv „Ételkészítés higiéniája” című fejezete az ételeket a 
higiénés kockázatok szempontjából elemzi, megelőzve a most prioritásként kezelt HACCP-s 
veszélyelemzést. Ez a fejezet a tankönyv egyedülállóan előremutató része. 
 
A „Mikrobiológia – Higiéne” tantárgy oktatását Ketter László után 1973-tól Hajdú István 
folytatta, majd 1987 után Schmidt Katalin végzi. Schmidt a mikrobiológiai laboratóriumi 
gyakorlatokat oly módon újította meg, hogy a hallgatók az elvégzett vizsgálatokat minél 
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közvetlenebb módon tudják összefüggésbe hozni a vendéglátás során végzett termelő és 
értékesítő tevékenységgel, a 
munkavégzők személyi higiéné-
jével. 
 
A legutóbbi években, a 
mesterképzés keretében, egy új, a 
higiénéhez kapcsolódó tantárgy 
került bevezetésre „Élelmiszerbiz-
tonság a vendéglátásban” 
elnevezéssel, melynek tematikáját 
szintén Schmidt Katalin dolgozta 
ki. A tantárgyhoz tartozó 
gyakorlati oktatásban a hallgatók 
éttermi, szállodai környezetben 
szereznek tapasztalatokat a 
HACCP alkalmazásával 
kapcsolatos problémákról az 
egységek mindennapi feladatainak 
ellátása között. Jelenleg az 

összevonások után a Vendéglátás Intézeti Tanszék feladata a mikrobiológia és a higiéne 
oktatása. 
 

10.2. SZOLNOKI FŐISKOLA 
 
A Szolnoki Főiskola három képzési területen (agrár, műszaki, gazdaságtudományok), nyolc 
alapszakon folytat diplomát adó képzést (BA, BSc), továbbá mintegy 20 féle felsőfokú 
szakképzési és több mint 50 szakirányú továbbképzési szakon bocsát ki szakembereket a 
képzési igényeknek megfelelően. 
 
A mikrobiológiai ismeretek oktatása már a főiskola jogelőd intézményeiben is része volt a 
szakképzésnek, a mindenkori képzési irányok, illetve szakok tantervi előírásai szerint. 
Egyrészt a gazdaságtudományi képzés területén, a vendéglátó és szálloda szakos hallgatók 
oktatásában voltak és vannak jelen a mikrobiológiai alapismeretek. Másrészt a 
vendéglátóipari üzemgazdász képzés, majd az azt felváltó vendéglátó és szálloda szakos 
közgazdász képzés keretében hallhatnak a főiskolások mikrobiológiai ismereteket. A 
tananyag a vendéglátóipari higiénés ismeretek alapozását szolgálta, illetve szolgálja. 
A kötelező tananyagot Ormay László és Novotny Tibor: „Higiénés ismeretek. Élelmiszer-
mikrobiológiai és élelmezésegészségügyi problémák a vendéglátóiparban” c. írásából és 
Vajda Pál: „Az élelmezés laboratóriumi ellenőrzése a vendéglátóiparban” című könyvéből 
sajátíthatták el. 
 
Az 1980-as évek végén elfogadott tantervben már külön tantárgy, a „Mikrobiológia és 
higiéne” szerepelt, aminek az elsajátításához új főiskolai jegyzetek is készültek. A hallgatók 
Hajdú István és Schmidt Katalin: „Mikrobiológiai-higiéne”, valamint Németh Miklós: 
„Mikrobiológiai és higiénés gyakorlatok” című anyagából tudtak tanulni. 
A főiskola 1993. évi tantervében továbbra is törzstárgyként szerepelt a „Mikrobiológia és 
higiéne” című tantárgy. Később az elvárásoknak megfelelően e tárgyat a „Higiénia és 
biztonság” nevű oktatási anyag váltotta fel. Kezdetben a budapesti főiskola által készített 
jegyzetek, majd a saját kiadványaik alapján oktattak, ill. oktatnak (Németh Miklós: 

Gyakorlat a Vendéglátás Intézeti Tanszék mikrobiológiai 
laboratóriumában. 
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„Higiénia és biztonság a vendéglátóiparban”, ill. Németh Miklós: „Higiénia és biztonság a 
vendéglátóiparban I. Élelmiszerhigiéniai és mikrobiológiai alapismeretek”). A kötelező 
tananyag részét képezi még Szeitzné Szabó Mária már korábban említett könyve is. 
 
A Turizmus-Vendéglátás alapszak mellett a felsőfokú szakképzésben (Vendéglátó 
szakmenedzser szak) is oktatnak élelmiszer-higiéniai, mikrobiológiai alapismereteket, ámbár 
az előbbihez képest szűkített tartalommal. 
 
A főiskola mikrobiológiai-higiénés laboratóriumának kialakítása még 1981-ben megtörtént. A 
tantárgyi gyakorlatokon tenyésztéses csíraszámolási eljárásokat tanítanak szemléletformáló 
célból (pl.: mikrobaszám, koliformszám vizsgálata). Demonstráció céljából kész 
preparátumokat is használnak. A tantárgyat 1980 óta Németh Miklós oktatja. 
 
A Mezőtúron kezdett oktatást jelenleg a Főiskola Agrár- és Vidékfejlesztési Tanszéke végzi. 
A főiskolai kari oktatási tevékenységének a megalapozása az 1980-as évek közepéig tartott. 
Az ezt követő időszakban - már a Gödöllői Agrártudományi Egyetemhez tartozva (1986-
1999. december 31.) - a főiskola tevékenysége kibontakozott, és a kar felzárkózott a hazai 
agrárfelsőoktatási intézményekben folyó munka színvonalához. 1993-tól a képzés a 
mezőgazdasági mérnöki szakon is elkezdődött. 
1988-ban a Mezőtúri Kar egy adományból szerezte be az első két használt fénymikroszkópot. 
1993-tól, az agrárképzés beindításától, kezdődött a mikrobiológia tárgy oktatása a 
Mezőgazdasági Tanszék keretében. 
 
Kezdetben a tantárgyi gyakorlatokon egysejtű csillósokat, tejsavbaktériumokat, algákat, 
Penicillium nemzetségbe tartozó fajokat kezdtek tenyészteni gyakorlati bemutatás céljából. 
Ezt a munkát a már 1988-ban megalakult Tájgazdálkodási Tanszék laboratóriumában Bakos 
Béláné segítette. 1998-tól a Vendéglátás-turizmus és Minőségbiztosítási szakirányosoknak 
élelmiszer- mikrobiológiai órákat tartottak. 
 
Az oktatáshoz először Helmeczi Balázs: „Mezőgazdasági mikrobiológia” c. egyetemi 
jegyzetét használták. Jelenleg ennek a kiadványnak a legújabb, javított változatát oktatják. 
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11. ERDÉSZEK KÉPZÉSÉVEL ÉS AZ 
ERDÉSZETTEL KAPCSOLATOS PROBLÉMÁK 

HAZÁNKBAN 
 

11.1. SELMECBÁNYAI BÁNYATISZTKÉPZŐ ISKOLA 
 
Hazánkban az erdők és a vadászat a kezdetektől sokak megélhetését és a tehetősek 
szórakozását is szolgálta. Sajnos kezdetben a kontroll nélküli erdőirtás és vadászat volt a 
jellemző. Az első tudatos erdőművelési, erdőtelepítési királyi rendeletet Zsigmond adta ki 
1426-ban, gondoskodva a Zólyom környéki újonnan felfedezett ólombánya fával való 
folyamatos ellátásáról. II. Ulászló király 1504-ben már vadászati törvényt adott ki, majd a 
Werbőczy István által 1517-ben kinyomtatott „Hármaskönyvben” az erdei károk 
megtérítésére is van rendelkezés. 1735-ben III. Károly alapította meg a Selmecbányai 
Bányatisztképző Iskolát (Itt volt a botanikus N. J. Jacquin (1763-1768), a kémia tanára). Az 
erdők pusztításának megakadályozása és tervszerű gondozása céljából Mária Terézia 1769-
ben kiadta az „Erdő-rendtartást”, majd Selmecbányán 1770-ben megalakult a 
Bányatisztképző Iskolából a Bányászati Akadémia, melynek a feladatai között szerepelt az 
erdőgazdász képzés is. A Bányászati Akadémián Scopoli János Antal (1769-1779) olasz 
származású természettudós, orvos oktatta a vegytant, az ásványtant és kohászatot. Az 1700-as 
évek második felében az Akadémia európai hírnévnek örvendett. 
 

 
Scopoli foglalkozott botanikával (növényekkel és gombákkal), zoológiával (madarakkal, 
rovarokkal, férgekkel – az utóbbiak között megemlítette az Ascaris lumbricoidest és a 
tetveket is) és gyógyászati kérdésekkel. 1769 és 1772 között jelent meg az 5 kötetes „Annus 
Historico Naturalis” c., a természettudományok széles körét felölelő írása, és ezek mellett a 
hallgatók számára is írt tananyagokat. 
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11.2. AZ ÖNÁLLÓ ERDÉSZETI TANINTÉZET 
 
1808-ban kezdték el az oktatást az Akadémia mellett működő önálló Erdészeti Tanintézetben. 
Az első tanár Wilckens Henrik Dávid (1808-1832) a botanika és a zoológia keretében már 
előadott növénykórtani ismereteket. Hazánkban növényvédelmi célból végzendő teendőkre 
vonatkozó jogi előírások, először az 1852-ben kiadott Erdő-törvényben olvashatók. Az 
1859/60-as tanévben már tanítottak erdővédelem tárgyat a Bányászati és az Erdészeti 
Akadémián, mely tartalmazott állattani, növénytani és erdővédelmi ismereteket. Az oktatója 
Schwartz Frigyes Ignác (1847-1868) volt. A Vadászati-törvény 1872-ben jelent meg, amely 
a hazai természetvédelem alapkövének is tekinthető. Az első magyar erdővédelmi 
szakkönyvet 1877-ben Fekete 2 Lajos „Az erdővédelem körvonalai” címen adta ki 
Selmecbányán. 
 

  
 
1879-ben az FM újabb Erdő-törvényt léptetett életbe, melynek elkészítésében Fekete 2 Lajos 
is közreműködött. 1882-ben Fekete 2 Lajos „Erdészeti talajtan” könyve hagyta el a 
nyomdát. Munkájában már említette a mikroorganizmusok (gombák és baktériumok) talajban 
való előfordulását és jelentőségét. 
 
1891 és 1896 között látott napvilágot Fekete 2 Lajos, Mágocsy-Dietz Sándor és Rejtő 
Adolf nagy szabású kétkötetes „Erdészeti növénytan” kézikönyve. Ebben nemcsak 
növényrendszertant írtak (szerepeltek az algák, a hasadógombák, a nyálkagombák, a 
penészek, stb.), hanem a gombák pathogenetikai jelentőségét is érintették. 
Téglás Károly 1893-ban az „Erdővédelemtan” című tankönyvét bocsátotta útjára. A gombák 
okozta betegségek ebben részletesen szerepeltek. 
 
Később 1929 és 1933 között Fehér Dániel és Mágocsy-Dietz Sándor átdolgozva adta ki az 
„Erdészeti növénytan” c. könyvet, immár három kötetben. A művükben a 
növényrendszertanon kívül a talaj mikroflórájával, a növények kórokozóival, valamint azok 
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jelentőségével is részletesen foglalkoztak, a történeti áttekintés és a növények, valamint a 
gombák táplálkozásának és szaporodásának kérdései mellett. 
 

 
 
A szervezett erdészeti kutatások megindulása is Darányi Ignácnak köszönhető, mert 1897. 
december 31-én ő írta alá a magyar királyi erdészeti kísérleti állomások felállítását 
engedélyező rendeletet. 1898-ban Vadas Jenő alakította meg a Központi Erdészeti Kísérleti 
Állomást Selmecbányán, és ő lett annak első vezetője. Fekete 2 Lajos népművelési 
szándékkal írta meg 1901 és 1905 között a „Népszerű erdészeti növénytan beszélgetésekben” 
c. könyvét, melyben foglalkozott a moszatokkal, a zuzmókkal, a gombákkal és a gombák 
okozta növénybetegségekkel is. 1919-ben a Bányamérnöki és Erdőmérnöki Főiskolát, 
továbbá a Kísérleti Állomást Sopronba menekítették, és a két intézmény ott kezdett el újra 
működni, az utóbbi, mint Magyar Királyi Állami Erdészeti Kutató Intézet. 
 
Az 1923-ban és ’24-ben megszületett két jogszabály az erdészeti igazgatást szabályozta, és 
rendelkezett a Magyar Királyi Erdőigazgatóságokról. 1935-ben újabb Erdő-törvény és az első 
Természetvédelmi törvény is megszületett. 1945 után az erdők állami tulajdonba kerültek, és 
Sopronban az erdészeti kutatás a Magyar Állami Erdészeti Kutató Intézetben indult meg újra. 
1949-ben megalakult Budapesten az Erdészeti Tudományos Intézet (ERTI), melynek a 
soproni Kutató Intézet is a része lett. Az erdészettel kapcsolatos ügyek intézése az FM-ből 
1954-ben kivált Országos Erdészeti Főigazgatóság (OEF) hatáskörébe kerültek. Az 
erdőmérnökök és a faipari mérnökök képzése ma is Sopronban történik. 
 

11.3. ERDÉSZETI ÉS FAIPARI MÉRNÖKKÉPZÉS 
 
1808-ban Selmecbányán létesítették az Erdészeti Tanintézetet. Később már a  Bányászati és 
Erdészeti Akadémián 1873-ban létrehozták a Növénytan-Erdőtenyésztéstan Tanszéket, 
amelyen Fekete 2 Lajos (1873-1891), majd Vadas Jenő (1891-1904) növény- és állattant, 
továbbá erdővédelmet és erdőművelést adtak elő. 1904-ben Kövessi Ferenc (1904-1923) 
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alapította meg a Növénytani Tanszéket, ahol a botanikát, és azon belül a mikrobiológiai 
ismereteket Fehér Dániel (1923-1951) oktatta. 
 

 
 

Az MTA Talajbiológiai Kutató Laboratóriuma: Fehér Dániel és munkatársai 
1953. szeptember 26-án.

 
Ő 1924-től kezdte el szervezni a talajmikrobiológiai laboratóriumot. A tanszék neve 1933-tól 
Növénytani Intézetre változott. Az 1934. évi tanrendben jelent meg az erdőtalajok 
mikrobiológiája önálló tárgyként, amit Fehér 1952-ig ezen a néven oktatott. A tárgy keretén 
belül a mikrobiológia teljes vetületét tanította. A talajprotozoológiát Varga Lajos művelte. A 
nemzetközi hírű Fehér, bár elsősorban a kutatómunkát szerette, oktatóként is közkedvelt 
volt. Számos külföldről érkező doktorandusz munkáját irányította, és a későbbi neves hazai 
talaj (mikro)biológusok sora volt a tanítványa (pl.: Bokor Rezső, Buti Ilona, Marton 
Mária, Manninger Ernő, Gyurkó Pál, Kecskés Mihály és Szabó István Mihály), azaz 
iskolát alapított. 
 
Fehér Dániel 1946-ban javasolta a termőhelyismerettan tárgy bevezetését. A tárgy a 
talajbiológiát csak röviden tárgyalta, mert a növénytáplálkozási fejezetet átengedte a 
Növénytani Tanszéknek, amely amúgyis foglalkozott a talaj biológiai problémáival. Őt 1952-
ben koholt vádak alapján az oktatómunka alól felmentették. Ekkor a Növénytani Intézet 
ismét Növénytani Tanszék lett, és ezzel egyidőben a Növénytani Intézet talajbiológiai 
laboratóriumát az MTA Talajbiológiai Osztályává alakították át, melyet Fehér (1952-1955) 
vezetett a haláláig. Őt Varga Lajos, majd Pántos György követte. 
1953-ban ismét foglalkoztak az oktatással, de ekkor már a „Talajbiológia” nem szerepelt 
önálló tárgyként. A „Mikrobiológia” külön tárgyként való oktatása is megszűnt.  
 
A mikroorganizmusokkal egyéb fejezetekben foglalkoztak, és évről-évre más és más külső 
előadó adta elő az anyagot. 1957-ben a kari ülésen ez a probléma is szóba került. E 
kényszerhelyzet megszüntetésére javasolták, hogy Pántos György, akit a Termőhelyismereti 
Tanszékvezetésével bíztak meg 1958-ban, legyen a mikrobiológia állandó előadója. Pántos 
az MTA Kutatóban is dolgozott. 1959-ben a Kutatóból a Talajbiológiai Laboratóriumot 
Budapestre vitték az MTA Talajtani és Agrokémiai Kutatóintézetébe, ahol Szegi József 
vezetésével, mint az MTA-TAKI egyik osztálya kezdett el működni. (Szeginek a kutatáson 
kívül az oktatásban is szerepe volt, mert az 1979-ben megjelent „Talajmikrobiológiai 
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vizsgálati módszerek” c. könyvét sokan forgatták.) Ezt követően 1960. január 1-től a soproni 
kutatócsoport többi része szervezetileg a Termőhelyismereti Tanszékhez került. Pántos 
kiemelten foglalkozott a mikrobiológia oktatásával. 
 

 
 

Az 1951 évben politikai okból kizárt évfolyam tablója. 
 
A termőhelyismerettan oktatása 1907-ben indult el a Vegytani Tanszék keretei között, melyet 
Bencze Gergely (1886-1923), Vági István (1923-1944) és Botvay/Schumacher Károly 
(1945-1946) irányított. 1946-ban Fehér javaslatára az Erdészeti Vegytani Tanszéket 
átszervezték, és helyette létrehozták a Termőhelyismerettani Tanszéket továbbra is Botvay 
(1946-1958) vezetésével. A tanszék élén őt Pántos György (1958-1978), Gencsi László 
(1978-1981), Szendrey István (1981-1982), Szodfridt István (1983-1995), Faragó Sándor 
(1995-1998), Kovács Gábor (1998-2003) és Bidló András (2003-2010) követte. 
 
1960-tól a talajmikrobiológiát a hallgatók heti 2 elméleti, 1 gyakorlati órában tanulták. A 
„Mikrobiológia gyakorlatok”-at megbízott gyakorlatvezetőként Takáts Tamás tartotta. Az 
eredményes oktatás érdekében gyakorlatos jegyzetet is írt Varga Lajos segítségével. A 
gyakorlatokon a technikai és a manuális készségek elsajátítása volt a fő feladat. Takáts után 
Bellér Péter volt gyakorlatvezető. Pántosnak komoly szerepe volt abban, hogy magas 
színvonalú talajbiológia oktatás alakult ki. Az 1973-ig terjedő időszakban csökkentették a 
vizsgák számát. Ennek eredményeképpen a hallgatók erdészeti termőhelyismerettanból 
szigorlatoztak, ami magában foglalta a geológia, éghajlattan, mikrobiológia és erdészeti 
talajtan tárgyakat. 1974-től az Általános mikrobiológia oktatása elmaradt, és összesen csak 6-
8 órában foglalkoztak mikrobiológiával. 
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1975-től az Erdészeti és Faipari Egyetem Erdőmérnöki Karának tantervében, az okleveles 
erdőmérnökképzésben sem a Mikrobiológia, sem a Talajbiológia nem jelent meg önálló 
tárgyként.  
1979-ben létrehozták a Növénytan, Termőhelyismerettan és MTA Mikrobiológiai 
Kutatócsoportot tartalmazó Tanszékcsoportot.  
1988-ban jóváhagyták a Talajkémia és a Talajmikrobiológia tárgyak fakultatív oktatását. Az 
utóbbi tantárgy esetében nagyrészt elméleti oktatás folyt. Az Erdőművelés és ökológia 
szakirányt tanuló hallgatók már gyakorlati jegyet sem kaptak. 
Az 1992-es tantervben a két külön tárgy már összevontan, Talajkémia és talajbiológia címen 
jelent meg, és kizárólag heti 2 elméleti órában adták elő. A mikrobiológia és talajtan 
vonatkozásában jelentős változást hozott, hogy az egyetem 1993-ban megkezdte a 
vadgazdamérnök és környezetmérnök képzést, ami megnövelte az erdészeti ágazaton kívüli 
szaktárgyak számát. Így 1995-ben, hosszú idő után újra, megkezdődött a Mikrobiológia 
önálló tárgyként való oktatása, heti 2 óra elméleti és 2 óra gyakorlati foglalkozás keretében, a 
környezetmérnök hallgatók számára. Ebben az időszakban a tárgyat Kovács Gáborné 
Ligetfalusi Ildikó gondozta. 
A Soproni Egyetem megszervezésével 1998-tól megalakult a Növénytani és 
Termőhelyismerettani Intézet, amelynek feladata volt a Mikrobiológia oktatása is. Az 
átszervezés keretében új szakokat is létesítettek. A Mikrobiológia tárgyat párhuzamosan 
hallgathatták az erdőmérnök, a természetvédelmi mérnök, a környezetmérnök és a 
környezettudományi szakos hallgatók. Az oktatás 2006-tól heti 1 óra elméleti és 1 óra 
gyakorlati foglalkozás formájában történik, a talajbiológia mint önálló, kötelező tárgy 
keretében. A tananyagot Heil Bálint állította össze, és ő is tanítja. Az oktatáshoz Szabó 
István Mihály, valamint Hornok László munkáit használják. 
A Növénytani Tanszék vezetői Fehér után Nemky Ernő (1952-1975), Gencsi László (1975-
1988), Mátyás Csaba (1988-1994) és Bartha Dénes (1994-1997) voltak. Akkor a Tanszék 
szervezeti hovatartozása és a neve is megváltozott. Növénytani és Termőhelyismerettani 
Intézet Növénytani Intézeti Tanszék lett Bartha Dénes (1998-2006) vezetésével. 2007-ben 
újabb változtatások következtek be. A Termőhelyismerettani Tanszék kivált a Növénytani és 
Termőhelyismerettani Intézetből, és mint Kémiai és Termőhelyismerettani Intézet 
Termőhelyismerettani Intézeti Tanszékként működik változatlan vezetővel. A tanszék 
munkatársai oktatják többek között a mikrobiológiát, a talajbiológiát, az erdészeti talajtant, a 
termőhelyismerettant, az ökoszisztémák anyag- és energia forgalmát, valamint a 
talajvédelmet hat további tárgy mellett. 
 
1923-ban hozták létre a Növényélet- és -kórtani Tanszéket, melyet Kövessi Ferenc (1923-
1933) vezetett, és amelyet később az Erdővédelmi Tanszékbe olvasztottak be. Az 
Erdővédelmi Tanszék, mely kezdetben az erdővédelemtant és az erdészeti állattant oktatta, 
gyökerei 1859/60-as tanévig nyúlnak vissza. Később növénytant is tanítottak. A tanszék 
vezetői Schwartz Frigyes Ignác (1847-1868), Wágner Károly (1868-1872), Illés Nándor 
(1872-1873), Fekete 2 Lajos (1873-1891), Téglás Károly (1891-1893), Vadas Jenő (1893-
1922) voltak. Az 1923-ban megtörtént egyesítés után tanszékvezető volt Kelle Arthur (1923-
1945), Győrfi János (1945-1951), Haracsi Lajos (1951-1968), Igmándy Zoltán (1968-
1992) és Varga Ferenc (1992-). 
 
Az erdő- és faipari mérnökök képzésénél használt mikrobiológiával kapcsolatos tan- és 
szakkönyveket, a teljesség igénye nélkül, az Irodalomjegyzékben soroltuk fel. 
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12. BIOLÓGIAI ÉS MIKROBIOLÓGIAI 
ISMERETEK OKTATÁSA A MŰSZAKI 

SZAKEMBEREKET KÉPZŐ INTÉZMÉNYEKBEN 
ÉS A TÖRTÉNETI ELŐZMÉNYEK 

 

12.1. TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉS 
 
Ha a hazánk területén élt rómaiak előtti népek és a rómaiak vízgazdálkodásától eltekintünk, 
és csak az őseink ilyen irányú tevékenységét vesszük figyelembe, akkor is elmondható, hogy 
már évszázadok óta foglalkoznak az igényeknek és a mindenkori tudás színvonalának 
megfelelően ezekkel a kérdésekkel. Folyóink halbőségét és a halászat jelentőségét a 
középkori dokumentumokban leírták, és az akkor végzett csatornázást az ásatási emlékek 
igazolják. Az árvizek és a mocsaras területek kezelése is igényelte a hozzáértést. 
 
Hazánk nagy részén (leszámítva a Felvidéket és bizonyos mértékben Erdély egy részét) csak 
a török uralom alól való felszabadulás után indult meg újra a normális élet. A fő feladat a 
lakosság pótlása volt, amely telepítésekkel valósult meg. Ezzel egyidőben szükség volt az 
infrastrukúra (utak, víziutak, lecsapolások, termőterületek, szállítási feltételek) 
megteremtésére, ill. fejlesztésére is. A műszaki ügyek irányítása 1724 előtt csak a 
Császár/Király és a Kamara feladata volt, azt követően már a Helytartótanács is szerepet 
kapott az irányításban. Az igényeknek megfelelően először földméréshez, valamint 
térképészethez értő, majd vízügyi és építési ismeretekkel rendelkező szakemberekre volt 
szükség. Az 1772 és 1918 közötti időszak vízügyi problémáival kapcsolatos történeti adatok 
Dóka Klára munkájából ismerhetők meg. 
Az 1767-ben Mária Terézia által végrehajtott úrbérrendezésnek nagy jelentősége, komoly 
fejlődést elősegítő hatása volt. A felsoroltak teremtették meg a mezőgazdasági fejlődés 
alapját és a mezőgazdasági ismeretekkel rendelkező szakemberek iránti igényt, akiknek a 
képzésével összefüggő kérdéseket az előző fejezetekben már olvashatták. 
 
A műszaki ismeretek felsőfokú oktatásának hazai gyökerei a III. Károly által 1717. 
december 24-én elrendelt Mérnök-tiszti Iskola létesítéséig nyúlnak vissza. A csak polgári célú 
műszaki szakemberképzés kezdete is az ő nevéhez fűződik, mert ő alapította meg 1735-ben a 
Selmecbányai Bányászati Főiskolát. Tőke István, a nagyenyedi Kollégium tanára, a 
könyvében már 1736-ban foglalkozott hydrologiával. Mária Terézia 1751-ben Bécsújhelyt 
Katonai Akadémiát és előkészítő iskolát hozott létre a szakirányú tisztek, műszakiak oktatása 
céljából. Ugyancsak ő alapította meg Szencen a Collegium Oeconomicumot 1763-ban és még 
ugyanabban az évben a váci Theresianumot is. Mindkét intézmény a műszaki szakemberek 
képzését szolgálta. Az előbbi 1776-tól, mint Seminarium Geometricum, Tatán működött, és 
1780-ban megszűnt. Az utóbbi sorsát nem ismerjük. A hazai felsőfokú műszaki 
szakemberképzés  a Királyi Magyar Tudományegyetem Bölcsészeti Tagozatán 1782-ben 
létesített Institutum Geometrico-Hydrotechnicum nevű intézet létrejöttével vette kezdetét, bár 
az 1777-ben megalapított Mezőgazdasági Tanszéken Mitterpacher Lajos már oktatott 
műszaki ismereteket, és akkor még nem beszéltünk a Református Collegiumokban folyt 
esetleges műszaki oktatásról. Ez utóbbi kérdéskörnek az áttekintése „megérne egy misét”. 
Kezdetben a mezőgazdaságtan, az „élelmiszeripari” kérdések, a talajtan, a mezőgazdasági 
kémia, a hidrológia, a gazdaságtan és a kereskedelem is egy témakörbe tartozott. Ezt 
igazolják a Mitterpacher által megjelentetett legkülönbözőbb témájú szakkönyvek, melyek 
közül itt csak az 1818-ban magyar fordításban újra megjelentetett szőlőműveléssel, bor, 
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pálinka és ecet készítéssel, valamint azok „betegségeivel” foglalkozót említjük meg, melynek 
címlapja és tartalomjegyzékének egy része, valamint több más művét bemutató másolatok a 
Függelékben láthatók. 
 

1788-ban alakult meg a Vízügyi és 
Építészeti Főigazgatóság, és ezzel 
megindult az egységes, szervezett 
vízügyi munka. A Keszthelyi 
Georgiconon az 1700-as évek végén 
építéssel kapcsolatos témákat is 
tanultak a hallgatók. Kitaibel Pál által 
az 1700-as évek végén vagy az 1800-as 
évek elején készített herbáriumban 
találták meg, 100 évvel később, a 
Balaton moszat-flórájával kapcsolatos 
első leleteket. Ő egyébként 150 
ásványvizet is megvizsgált, és így a 
balneológia egyik hazai úttörőjének 
tekinthető. Emellett, mint a móri 
földrengés nemzetközileg ismert, 
sikeres tanulmányozóját is számon-
tartják, és vegyészeti felfedezései is 
ismertek. 1815-ben a Királyi Országos 
Építési Főigazgatóság feladata volt a 
vízrajzi térképezés. 1820-ban a 
Mosonmagyaróvári Intézet tanrendje 
szerint ott „Mezőgazdasági vízépítés 
költségvetési tervezet” c. tárgyat is 

oktattak, de az erdészek képzésében is szerepeltek vízüggyel kapcsolatos ismeretek. 1848-ban 
megalakították a Magyarhoni Földtani 
Társulatot. 1875-ben a Közmunka és 
Közlekedési Minisztériumon (KKM) belül 
létesített Vízépítési Osztály intézett minden 
vízüggyel kapcsolatos kérdést. 1884-ben 
felállították az Országos Halászati 
Felügyelőséget, és elkezdte a működését az 
Országos Halélettani és Szennyvíztisztítási 
Kísérleti Állomás (OHSZKÁ) is.  
 
Már Schordann Zsigmond és Margó Tivadar 
is kutatta az alsóbbrendű állatokat és az édesvíz 
mikrofaunáját. 
 
A Balaton véglényfaunájára vonatkozó első 
adatokat Daday Jenő publikálta 1885-ben. 
Ugyancsak ebben az évben született meg a 
Vízjogi-törvény, amelyik 1964-ig volt hatályban. 
1886-ban kezdett el dolgozni a KKM-ben a 
Vízrajzi Osztály. 1888-ban elkészült a Halászati-
törvény. 
Lóczy  Lajos és az által vezetett 1872-ben 
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alapított Magyar Földrajzi Társaság létrehozta a Balaton-Bizottságot, mely az ország 
természetkutatóinak színe-javát foglalta magába, és amely nemzetközi szempontból is 
jelentős Balaton kutatásokat kezdett el 1897-ben, valamint ugyancsak ebben az évben jelent 
meg Daday Jenő „A magyarországi tavak halainak természetes tápláléka (A magyarországi 
tavak mikroszkópi állatvilága) c. könyve, melyben 44 magyarországi tó (közöttük a Balaton, 
a Velencei-tó és a Fertő-tó is) mikroszkópos 
állatvilágának vizsgálati eredményeit közölte. 
A könyv első részében a tavak életével, a 
mintavétel eszközeivel, a mikroszkópos 
növényekkel és véglényekkel/protozoákkal 
foglalkozott általában. A könyvben 
baktériumokról nem volt szó. 1889-ben Klein 
Gyula foglalta össze a növénytannal 
kapcsolatos ismereteit „A modern növénytan 
törekvései” c. székfoglalójában. 
 
1890-ben jelent meg Szilágyi Gyula értékes 
munkája „Az erjedés chemiájának kézikönyve” 
címen, melyben az erjedés mikrobiológiáját és 
történetét nagy alapossággal tekintette át. 
 
Ugyanebben az évben alapították meg a 
Közegészségügyi Mérnöki Osztály az FM 
felügyelete alatt álló Országos Vízépítészeti és 
Talajjavító Hivatalon belül. E hivatal neve, 
hovatartozása és feladatai az évtizedek során 
többször változott addig, amíg létrehozták a 
jogutódját az Országos Vízügyi Hivatalt 
(OVH). 
 

Sigmond Elek 1904-ban írta meg a 
„Mezőgazdasági chemia” c. terjedelmes és 
részletes művét, melyben többek között 
foglalkozott a mezőgazdasági technológia 
fejezetben a különböző erjesztésekkel (szesz, sör, 
bor, tejtermékek) és az azokban szerepet játszó 
gombákkal és alsóbbrendű gombákkal, továbbá 
talajbakteriológiával is. 
 
Az első Balatoni Kutató Intézetet a tónál 
Révfülöpön alapította meg a MNM 1925-ben. 
Igazgatója Hankó Béla lett, akit később 
megbíztak az 1927-ben megnyílt Tihanyi 
Kutatóintézet megszervezésével és vezetésével is. 
A másik jelentős esemény abban az évben az volt, 
hogy akkor avatták fel az OKI-t, amelyben 
ugyancsak elkezdték a szisztematikus víz 
ellenőrzési munkát. Ugyancsak ebben az évben 
hagyta el a nyomdát Vuk Mihály „Az 
élelmiszerek chemiai technológiája” c. tankönyve, 
melyben foglalkozott az élelmiszerek romlásával 
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és eltarthatóságával (konzerválás), továbbá a fontosabb élelmiszerekkel (állati- tej, zsír, hús, 
növényi - olaj -, cukor-, alkaloid-tartalmúak, fűszerek, szeszesitalok, ecet és ásványi 
eredetűekkel). 
 
1929-ben született meg a Vízrajzi Osztályból az FM felügyelete alatt működő Vízrajzi Intézet. 
Soós István 1933-ban adta ki „A borok betegségei, hibái és azok javítási módja” c. könyvét, 
melyben írt az erjedésről, valamint az abban szerepet játszó élesztőkről, penészekről és 
baktériumokról, a nemes rothadásról, a rothadásról, a borok betegségeiről és azok kezeléséről. 
1937-ben kezdett el dolgozni az Országos Öntözésügyi Hivatal. Emellett hidrológiai és 
hidrobiológiai kutatások folytak különböző intézményekben. 1948-ban megtörtént a vízügy 
államosítása. 1952-ben megalapították a Vízgazdálkodási Tudományos Kutató Intézetet 
(VITUKI). 1953 és 1958 között létrehozták az egységes vízügyi szervezetet és azon belül a 
12 Vízügyi Igazgatóságot (Vízig). 1958-ban megszüntették az OHSZKÁ-t, és az általa ellátott 
feladatok teljesítése a továbbiakban a Kisállattenyésztési Kutató Intézetre (KÁKI) és az 
OMMI-ra hárult. 1964-ben megjelent a Vízügyi-törvény. 1971-ben megerősítették a hatósági 
és a vízminőség felügyeleti munkát. 1976-ban a vízgazdálkodás önálló ággá vált. Közben 
kialakultak a regionális ivóvíz-szolgáltató és szennyvíztisztító rendszerek. 1977-ben 
létrehozták a Környezet- és Vízminőségvédelmi Osztályt a Vízig-eken belül. 1988-ban a 
vízügyi feladatokat újszerű környezetvédelmi és természetvédelmi feladatokkal bővítették 
annak következtében, hogy az Országos Környezet- és Természetvédelmi Hivatalt (OKTH), 
valamint az OVH-t összevonva Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Minisztériumot (KVM) 
hoztak létre. Kialakították a rövid életű Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóságokat 
(KVízig). 1990-ben a KVM helyett Környezetvédelmi Minisztérium (KM) alakult. Még 
ugyanebben az évben a Minisztériumot átszervezve Környezetvédelmi és Területfejlesztési 
Minisztérium (KTM) jött létre. A vízgazdálkodás felügyelete a Közlekedési és Hírközlési 
Minisztériumhoz került. A 12 KVízig-ből 12 Vízig, 12 Környezetvédelmi Felügyelőség és 4 
Természetvédelmi Igazgatóság alakult. 1993-ban elfogadásra került a Nemzeti környezet- és 
természetvédelmi koncepció, és megszületett a környezetvédelmi hatásvizsgálatra vonatkozó 
jogszabály. 1995-ben és ’96-ban az Országgyűlés elfogadta a vízgazdálkodásról, a 
területfejlesztésről és a területrendezésről, a természetvédelemről, az erdőkről és a 
vadászatról szóló törvényeket. 1998-ban ismét KM jött létre. 2002-ben Környezetvédelmi és 
Vízügyi Minisztérium (KVüM) alakult meg. 2003 végén újabb változások kezdődtek és a 
Vízig-ek neve ismét Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság lett kissé változó feladatokkal. 
 

12.2. TERMÉSZETTUDOMÁNYOS ISMERETEK 
OKTATÁSA A BUDAPESTI (JÓZSEF NÁDOR) 
MŰSZAKI EGYETEMEN/MŰSZAKI EGYETEMEN / 
MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETE-
MEN 
 
A Műegyetem közvetlen elődintézménye, mint már említettük, a Magyar Királyi 
Tudományegyetem kebelében alapított Institutum Geometricum volt, ha itt és most 
eltekintünk a szenci, a tatai és a váci iskolától. Az Institutumban a műszaki tárgyak mellett 
melléktárgyként mezőgazdaságtant is oktattak. Az 1834/35-ös tanévtől jelent meg a 
tanrendben a természettan tárgy neve, mely magában foglalta az ásványtant, az állattant és a 
növénytant is. A József Ipartanodán, mely 1844-ben kezdett el működni, a hallgatóknak már 
természetrajzot is előadtak. Az Institutum és az Ipartanoda 1850-ben bekövetkezett 
egyesülésével jött létre a Joseph Industrieschule, amely 1857-től használja a Királyi József 
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Műegyetem nevet. Ennek már két osztálya volt, melyek az alapját adták a későbbi önálló 
karoknak és tanszékeknek. 1860-ban lett az oktatás nyelve magyar. Jelenleg az egyetemnek 
8 kara és 7 tudásközpontja van. Mikrobiológiával kapcsolatos ismereteket a Vegyészmérnöki 
Kar keretei között oktatnak. 
 

A természettudományos tárgyak 
oktatásában a következő személyek 
vettek részt: Pauer Sándor Lipót 
(1857-1858, természetrajz), Sporzon 
Pál (1858-1867, mezőgazdaságtan), 
Jokély János (1862, természetrajz), 
Kriesch János (1864-1888, állattan, 
növénytan), Wágner László (1869-
1888, mezőgazdaságtan), Klein Gyula 
(1872-1914, növénytan), akinek az 
utódja Istvánffi Gyula (1915-1927, 
növénytan, mikológia) volt. Az 
állattant Entz I Géza (1889-1901) és 
Daday Jenő (1901-1920) oktatta. 
Közben 1908-tól a Mezőgazdasági 
Kémia Technológiai Tanszéken, 
valamint 1920-tól az Élelmiszer Kémiai 
Tanszéken is elindult az oktatás 
(’Sigmond Elek, Vuk Mihály, stb.). 
Ezen tárgyak tanítása során szereztek a 
hallgatók mikrobiológiával kapcsolatos 
ismereteket.  
Az erdész alapképzettségű Tuzson 
János, aki Selmecbányán, majd a 
Budapesti (József nádor) Műszaki 

Egyetemen is oktatott, 1904-ben a Növénytani Szakosztály 100. ülésén „A gombák 
meghatározása” c. előadásának végén a következőket mondta: „Végül ha az ismert 
szervezetek legalsó határára gondolunk, úgy a lények sorozata azt sejteti velünk, hogy talán 
vannak még olyanok is, melyek az ismert legapróbb baktérium-fajoknál is sokkal 
parányibbak, a melyek meghatározására azonban nincsenek eszközeink és módszereink. Ez 
irányban természetesen ma még nincsen tere az exakt kutatásnak, annál inkább azonban a 
képzeletnek és a filozófiának, a mely gondolatainkat a homályos végtelenbe vezetik, a hol – 
elrejtőzve – még mindig él a “generatio spontanea” elmélete.” 
 
Mint érdekességet megemlítjük, hogy egészségügyi téma oktatása is folyt. Így Müller 
Kálmán 1879-ben egészségtant és elsősegélynyújtást adott elő. 
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12.2.1. A MEZŐGAZDASÁGI KÉMIAI TECHNOLÓGIAI 
TANSZÉK ÉS AZ ALKALMAZOTT BIOTECHNOLÓGIAI 
ÉS ÉLELMISZERTUDOMÁNYI TANSZÉK SZEREPE A 
MIKROBIOLÓGIA OKTATÁSÁBAN 
 

 
A 80 éves Holló János ünneplése 1999-ben. 

 
A Mezőgazdasági Kémiai Technológiai Tanszék megszervezésére 1908-ban ’Sigmond 
Eleket kérték fel, aki zseniálisan oldotta meg a rábízott feladatot. Ő mezőgazdasági, ipari és 
erjedésipari érdeklődésű volt. Tanszékére állandó oktatókat hívott, akik a szakma legjobbjai 
voltak. ’Sigmond utódjai is folytatták a megkezdett oktatási és tudományos munkát. 
A tanszék vezetői: ’Sigmond Elek (1908-1939), Binder Kotrba Géza (1939-1945), Sándor 
Zoltán (1945-1952), Holló János (1952-1975), Fodor Sándor (1973-1993), Sevella Béla 
(1993-2006), Salgó András (2007-). 
 

’Sigmond közreműködése 
eredményeképpen 1920-ban 
létrehozták az Élelmiszer Kémiai 
Tanszéket, melynek első vezetője 
Vuk Mihály (1920-1948) volt. Őt 
Telegdy Kovács László (1950-19?) 
követte. Az említett két tanszék 
munkatársai oktatták a 
mezőgazdasági, az élelmi-szeripari 
és mikrobiológiai ismereteket. 
Sándor Zoltán tollából jelent meg a 
„Technikai mikroszkópia” című 
tankönyv 1935-ben, melyben a 
szerző a növényi nyersanyagok, ill. 
az azokból készült félkész és kész 
termékek mikroszkópos 
vizsgálatával foglalkozott, és 
érintette a növények betegségeit 

okozó gombákat is (üszög, anyarozs). Az oktatásban az 1930-as évektől, mint meghívott 
előadó, jelentős munkát végzett Vas 1 Károly. A két tanszék a Mezőgazdasági és Élelmiszer 

Sevella Béla 60 éves 2005-ben.
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Kémia Szakhoz tartozott, melynek neve Biológiai és Élelmiszeripari Szakra módosult. Az 
Élelmiszer Kémiai Tanszék neve is megváltozott. Az új név Biokémiai és 
Élelmiszertechnológiai Tanszék lett. A tanszék vezetője Telegdy Kovács és munkatársai 
fontos tankönyveket (Cukoripari mikrobiológia, Élelmiszerek tartósítása, stb.) írtak. 
 
A híres ’Sigmond-iskola számos, országos és világhírű szakembert adott a tudománynak: Di 
Gléria János (talajtan), Binder Kotrba Géza (talajtan), Zuckerzundi Ferenc 
(talajbakteriológia), Telegdy Kováts László (mikrobiológia), Péter Károly (talajtan), 
Buzágh Aladár (kolloidika), Mados László (talajtan). 
 

12.2.2. BIOTECHNOLÓGUS KÉPZÉS 
 
A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen többféle és többszintű 
posztgraduális biotechnológus képzés folyik. 
Az egyetemen a vegyészmérnökképzés kétfokozatú volt. Képeztek üzemmérnököket és 
okleveles vegyészmérnököket. Az okleveles vegyészmérnökképzés biológiai és 
élelmiszeripari ágazatán, majd a később önállósult biomérnöki szakon biotechnológus képzés 
folyt. Ez az oktatás az ELTE megfelelő, biológiai tanszékeivel szoros kooperációban történt. 
 
Egyéni képzési formát is kialakítottak az Országos Műszaki és Fejlesztési Bizottság (OMFB) 
támogatásával. Ennek keretében fiatal tehetséges kutatót fogadnak egy-egy évre egy magas 
szinten dolgozó kutató mellé. (A Komáromi Kőolajipari Vállalat egy sörgyárat akart létesíteni 
és a szakemberek átképzését is a tanszék végezte.) 
Az OMFB kezdeményezésére 1990-ben három, a biotechnológia különböző területeit érintő 
egyetemi oktatási csomagot dolgoztak ki. Egy-egy oktatási csomag egy részletes jegyzettből, 
egy oktatófilmből, valamint vetítésre alkalmas oktatási segédletből áll. Pl.: a fermentációs 
oktatási csomag jegyzete 350 oldal, melyhez egy videó-film is tartozik. Az oktatási csomagot 
nemzetközi fórumokon is bemutatták (Hágában a Nemzetközi Biotechnológiai Konferencián 
és Máltán az UNESCO által szervezett ipari mikrobiológiai tanfolyamon). A filmet több 
egyetemen ma is használják. 
 
A BME Mérnöki Továbbképző Intézete (MÉTI) keretében előadás sorozatot szerveztek, 
melynek a tematikáját a biotechnológus képzés tantárgyaival összhangban állították össze, de 
laboratóriumi gyakorlatokat nem tartottak. A külföldön bevált Advance Course-t próbálták 
adaptálni. Egyes tárgyakkal kapcsolatos továbbképzés iránt hosszú időn keresztül volt 
érdeklődés. 
 
A posztgraduális képzés egy további formája az, amikor a tanszék szakemberei más 
intézményekben „kihelyezett” formában vesznek részt az adott oktatási egység 
szakembereinek a képzésében, továbbképzésében. Így szakmérnöki tanfolyamokat tartottak a 
BMGE más karain (négy tanfolyam), a Veszprémi Vegyipari Egyetemen (15 éven keresztül), 
az Agrártudományi Egyetemen (2 tanfolyam) és a Kertészeti Egyetemen (3 tanfolyam). 
 

12.2.3. A MIKROBIOLÓGIA OKTATÁSA A BIOMÉRNÖK 
SZAKON 1993-TÓL NAPJAINKIG 
 
A Műegyetem Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar Alkalmazott Biotechnológia és 
Élelmiszertudományi Tanszékének oktatói többféle képzésben is oktatnak mikrobiológiával 
kapcsolatos ismereteket, de azok értelemszerűen, a biomérnök szakon a legalaposabbak és 
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legrészletesebbek. A biomérnök szakot a Kar 1993-ban alapította. Akkor még ötéves 
osztatlan képzésű formában oktattak, de akkor ez a szak teljesen külön vált a 
Vegyészmérnöki szaktól. Az első biomérnök tantervben a mikrobiológia hangsúlyos tárgy 
lett, és az akkor kialakított oktatási tematika szerkezete lényegében mind a mai napig 
változatlan, bár a kétlépcsős bolognai képzésre való átállás, illetve személyi változások miatt 
több kisebb módosítás szükségessé vált. 
A biomérnök-hallgatók a mikrobiológiai ismereteket másodéves korukban alapozzák meg a 
Janzsó Béla által tanított általános és részletes mikrobiológia elsajátításával. A másik 
alapozó tárgyat Novák Béla állította össze és adta elő mikrobiális fiziológia címmel. A 
hallgatók harmadéves korukban végezték el a Mikrobiológia labor kurzust, melynek vezetői 
Janzsó Béla és Suhajda Ágnes volt, de az egyes gyakorlatok vezetésében sokan mások is 
részt vettek, ill. részt vesznek. Ezek a tárgyak minden biomérnök hallgató számára 
kötelezőek. 
A harmadik év után következik a szakosodás. A biomérnök szakon tanulók négyféle 
szakirány között választhatnak: Alkalmazott biotechnológiai, Egészségvédelmi, 
Élelmiszerminősítő és élelmiszertechnológiai, valamint Környezetvédelmi. Az alkalmazott 
biotechnológia szakirányon tanuló diákok számára Szakács György tartott Ipari 
mikrobiológia címen kurzust. Az egészségvédelmi szakirányon Sveiczer Ákos kezdett 
Egészségügyi mikrobiológiát oktatni, amely tárgy a Karon korábban Novák Ervin Károly 
által oktatott anyag bővített változata. Az élelmiszerminősítő szakirány keretében Suhajda 
Ágnes oktatta az Élelmiszeripari mikrobiológia c. tárgyat. A környezetvédelmi szakos 
hallgatóknak Gruiz Katalin adta elő a Környezeti mikrobiológia és biotechnológia c. tárgyat. 
Az oktatás elméleti és gyakorlati képzés keretében történik. E téma oktatásában korábban 
Kertai Pál is közreműködött, úgy is mint előadó, és úgy is mint tananyag készítő. 
2005-ben bevezették a bolognai rendszerű, BSc és MSc szintekre tagolódó képzési rendszert. 
A mikrobiológiai alapozó kurzust jelenleg Sveiczer Ákos és Tardy Gábor oktatják, melynek 
során az általános ismeretek kerülnek terítékre. A részletes témaköröket a Mikrobiológia és 
mikrobiális fiziológia c. tárgy keretében Sveiczer Ákos tanítja. A mikrobiológiai 
laboratóriumi gyakorlatokat változatlanul Janzsó Béla és Suhajda Ágnes vezeti. A hallgatók 
számára, tankönyvek, jegyzetek és online anyagok állnak rendelkezésre. Az eddigi kurzusok 
BSc szinten kötelező tárgyak valamennyi biomérnök számára. 
Az egyes szakirányokon kötelező tárgyak közül az Ipari mikrobiológia MSc szintű tárgy lett. 
Jelenlegi oktatója Németh Áron. Az Egészségügyi mikrobiológia c. tárgyat BSc szinten 
változatlanul Sveiczer Ákos oktatja, Az Élelmiszeripari mikrobiológia is BSc tárgy maradt 
Suhajda Ágnes előadásában. A Környezeti mikrobiológia és biotechnológia c. tárgyat szintén 
BSc szinten tanítják. Az MSc képzés egészségvédelmi, valamint élelmiszerminősítő 
szakirányai számára néhány éve külső oktatók tartanak két speciális Humán mikrobiológia, 
illetve Humán virológia című kötelező kurzust. A humán mikrobiológiát Kristóf Katalin a 
Semmelweis Egyetem Orvosi Mikrobiológiai Intézetéből, a humán virológiát Takács Mária, 
az Országos Epidemiológiai Központ Virológiai Főosztályáról adják elő. 
 

12.3. A MISKOLCI EGYETEMEN FOLYÓ MIKRO-
BIOLÓGIA OKTATÁS 
 
A Nyersanyag előkészítési és Környezeti Eljárástechnikai Intézet Bokányi Ljudmilla 
vezetésével oktatja a „Biológiai eljárástechnika” című tantárgyat, melynek keretében a 
hallgatók megismerik az alkalmazható biológiai eljárások alapjait, folyamatait, berendezéseit 
és alkalmazási területeit. (A tárgy tematikája: Biológiai eljárástechnika fogalma és tárgyköre. 
Biológiai és biokémiai alapok. Adaptálás, mutagenezis, gén-engineering. Enzimkatalitikus 
reakciók fogalma és mechanizmusa. Populációnövekedés törvényszerűségei. Limitáló 
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tényezők és inhibitorok. Biomassza kultiválása, lépték-növelés, up-stream és down-stream 
műveletek. Bioreaktorok. Bioeljárások megvalósítása élő, holt, immobilizált 
mikroorganizmusokkal és izolátumaikkal. Degradáló bioeljárások autotróf és heterotróf 
mikroorganizmusokkal. Fermentációs (alkoholos, tejsavas, stb.) eljárások. Egyéb 
bioszintézises eljárások. Bioszorpció. Élelmiszer,- gyógyszer-, egyéb ipari alkalmazások. 
Az „Aerob és anaerob technológiai rendszerek” c. tantárgyat tanuló hallgatók e tárgy 
keretében sajátítják el a biológiailag lebontható hulladékok és nyersanyagok aerob és anaerob 
(fermentációs) lebontási rendszereit, ezek folyamatait, berendezéseit és alkalmazási területeit. 
Mindkét tárgy esetében el kell sajátítani az eljárások tervezéséhez és méretezéséhez 
szükséges ismereteket mesterszakon. (A tárgy tematikája: Az aerob és anaerob lebontás 
mikrobiológiai, termodinamikai és biokémiai feltételei. A komposztálás és a biogáz termelés 
alapjelenségei, eljárástechnikai rendszerei, berendezései és minőségbiztosítása. Egyéb, nem 
lebontó aerob és anaerob rendszerek). 
Tanítanak még „Kémiai és biológiai hulladék-feldolgozás” c. tantárgyat is, melynek során a 
hallgatók megismerkednek a kémiai, a fizikai-kémiai és a biológiai hulladékkezelési 
eljárásokkal. (A tárgy tematikája: A szilárd hulladékok kémiai feldolgozásának elvi koncepciója. 
Kémiai és fizikai-kémiai eljárások. Technológiák és berendezések kiválasztása és méretezése. 
Esettanulmányok és jogi vonatkozások. A szerves és szervetlen szennyezők biokatalitikus 
ártalmatlanítása és újrahasznosítása.) Az angol nyelvű kurzuson a Bioprocessing nevű tárgyat 
oktatják. 
 

12.4. VESZPRÉMI EGYETEM TANÁRKÉPZŐ KAR 
 
A Tanárképző Kart 1990 őszén hozták létre. A Karon 1994-ben Biológia Tanszék létesült, 
mely környezettan tanárokat kezdett képezni. A tanszék fejlődött, és 1998-ban Intézetté 
alakult. Kezdetben Botanika és Zoológia Tanszékből, valamint egy kutatócsoportból állt. 
2002-ben a kutató csoport alakult át a Limnológia Tanszékké. Jelenleg három, Botanika, 
Limnológia és Zoológia Tanszék alkotja az Intézetet. 
A Botanika Tanszéken Szabó T. Attila, Vörös Lajos és Pál-Fám Ferenc oktat. A 
tananyagban szerepelnek a prokarióták és az azokkal kapcsolatos ismeretek. Az oktatás a 
botanika, a genetika és az evolúciókutatás, a természet- és a tájvédelem, valamint a 
biológiatörténet és az etnobotanika területére terjed ki. 
A Limnológia Tanszék vezetője Padisák Judit. A munkatársai Salánki János, Soróczki-
Pintér Éva, Győri János, G. Tóth László, Tóth Noémi. Oktatott tárgyak: általános 
ökológia, limnológia, hidrobiológia, vízminőség modellezés, természetvédelem, általános 
környezettan, mélytenger biológia. 
A Zoológia Tanszéken Kiss István (tanszékvezető), Ábrahám Sándor, Rózsa Lajos, 
Cserépné Benedik Ildikó, Csizmadia Károly és Szalay Tímea dolgozik. A tanszéken 
környezetvédelmi biológiát, állatélettant, -szervezettant és –rendszertant, toxikológiát-
ökotoxikológiát, környezetegészségtant, egészségvédelmet, közegészségügyet, 
szaporodásbiológiát, mikrobiológiát, és parazitológia ökológiát oktatnak. 
 
A műszaki ismereteket oktató egyetemeken használt, mikrobiológiával foglalkozó 
tankönyvek és jegyzetek közül néhány az Irodalomjegyzékben megtalálható. 
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13. A MIKROBIOLÓGIA OKTATÁSÁVAL 
KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS PROBLÉMÁK 

 
A mikrobiológia tárgy oktatási rendszerünkbe való beépítése, más tárgyakhoz hasonlóan, 
több-kevesebb nehézséggel és zökkenővel járt. Az oktatás helyét, az oktatott anyag 
mennyiségét és minőségét illetően időről-időre problémák voltak, ill. vannak. Az előfordult 
gondokat többen és többször is vizsgálták, és a szakembereink által tett javaslatokat, a 
teljesség igénye nélkül, az alábbiakban mutatjuk be röviden. 
 
Dudich Endre az 1948-ban „Az állatok gyűjtése. I. rész.” c. munkájában a következőket írta: 
“A magyar állatvilág egysejtűiről korszerű összefoglalásunk nincs….”.  
 
A II. világháború utáni állapotokat jól szemlélteti a Szemes Gábor által 1950 nyárvégén 
Vácrátóton elmondott előadás összefoglalója (az előadó orvosi és állatorvosi kérdésekkel 
érdemben nem foglalkozott, csak megemlítette, hogy azon a két szakterületen lényeges 
munka folyik; e könyv szerzője megjegyzése). „Összefoglalva tehát a gazdasági szempontból 
is jelentős mikrobiológiai kutatásokat döntően előbbre vinné: I. Mikrobiológiai tanszékek 
felállítása, először az Agrár- és később a Természet-tudományegyetemeken is. II. 
Mikrobiológiai Kutatóintézet szervezése, vagy teljesen új intézményként, vagy pedig már 
meglévő intézetek átalakításával. III. Mikrobiológiai Egyesület életrehívása a kutatási 
eredmények legszakszerűbb megvitatásának biztosítására, a problémák megbeszélésére, 
kiértékelésére. IV. Mikrobiológiai folyóirat a tárgykörében való publikálás elősegítésére. V. 
Laboratóriumok elemi felszerelésének biztosítása az egyetemi tantárgyként bevezetendő 
mikrobiológia eredményes tanítására és a gyakorlatok megfelelő elvégzésére. VI. 
Határozókönyvek kiadásáról történjék gondoskodás. Magyar munkák itt teljesen hiányoznak. 
VII. Mikrobiológiai tankönyv jelenjék meg!”. Úgy véljük, világosan megfogalmazta a 
tennivalókat. 
 
Később az MTA kétszer is foglalkozott a mikrobiológia oktatás hazai helyzetével. Az 1963-
ban készült „A mikrobiológiai kutatások helyzetéről” c. jelentést az elnökség megtárgyalta és 
meghozta a 2/1963. sz. határozatát: A Központi Orvostudományi Kutató Intézet 
mikrobiológiai osztálya legyen önálló kutató-csoport. Megvizsgálandó, hogy szükség van-e 
egy önálló, országos mikrobiológiai intézet létesítésére. A molekuláris biológia művelése 
feltételeit meg kell teremteni. Az FM figyelmét fel kell hívni, hogy a Növényvédelmi Kutató 
Intézet mikrobiológiai részlegének nem kielégítő a helyzete. Az FM és a MüM tudomására 
kell hozni, hogy mezőgazdasági és ipari célú mikrobiológus képzés az illetékes egyetemeken 
vagy egyáltalán nincs vagy ha van, nem kielégítő.  
 
Jankó Mária és Lengyel Anna 1974-ben írt cikkében a parazitológiával kapcsolatos hazai 
helyzetet a következőképpen jellemezte: „A hazai humán parazitológiai tevékenység 
összefoglalása előtt megemlítenénk, hogy az orvosi parazitológia hazánkban sem önálló 
kutatórészleggel, sem pedig tanszékkel nem bír. Lőrincz Ferenc, Kotlán Sándor, Zoltai 
Nándor és munkatársai minden erőfeszítése ellenére ezek a célok nem valósultak meg…”. 
 
1982-ben az MTA elnöksége felkérésére Straub F. Brunó vezetésével ismét dolgozott egy 
alkalmi bizottság. „A hazai mikrobiológia helyzetéről és fejlesztésének javaslatairól” c. 
jelentésében az alábbi következtetéseket fogalmazta meg: Az általános mikrobiológiának, 
mint alaptudománynak a felsőoktatásban lényegesen szélesebb teret kell biztosítani, továbbá 
az addig még nem vagy csak kevéssé szerepelt szakterületek rendszeres oktatása is aktuálissá 
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vált. A magasan képzett, specializált mikrobiológus szakemberképzést sürgősen meg kell 
szervezni. A klinikai mikrobiológiai diagnosztikai hálózat egységesítése és fejlesztése sürgető 
feladat. A mikrobiológia egyes szakterületei egyenlőtlenül fejlődnek. A népgazdaság számára 
hasznot hajtó szakterületek fokozott támogatása indokolt. A mezőgazdasági mikrobiológus 
képzés teljes vertikumának beható vizsgálata, a szakemberek feltűnően alacsony száma miatt, 
indokolt. 
 
A MÉTE Mikrobiológiai Szakosztály és az Oktatási Szakbizottság ad hoc testületet hívott 
össze annak megvizsgálására, hogy a fogyasztók egészsége és az élelmiszerbiztonság 
szempontjából megfelelő színvonalú-e a biológia, a mikrobiológia és a higiénia részesedése 
az alap-, a közép- és a felsőfokú oktatás területén. A bizottság írásban nyújtotta be javaslatait 
a MÉTE Vezetőségének 1989 elején, melyben kifejtették, hogy az oktatás teljes területén, a 
biológia tárgy keretében szükséges lenne fejlesztéseket eszközölni. Így szerepelni kellene a 
mikrobiológiai és a higiéniai ismereteknek alap- és középfokon, továbbá az élelmiszer 
előállítás és kereskedelem oktatása keretében pedig bővíteni kell az ezekkel a témákkal 
kapcsolatos anyagrészeket. 
 
Jakucs Erzsébet „A mikológia helyzete a magyar felsőoktatásban” c. cikke 1995-ben jelent 
meg a Budapesti Közegészségügyben. A szerző 10 felsőoktatási intézményben (ELTE, JATE, 
KLTE, JPTE, KÉE, ÁOTE, GATE, BDTF, EKTF és BGYTF) folyó oktatásra vonatkozó 
adatokat gyűjtötte össze mikológiai szempontból. A tapasztalatai nem éppen szívderítőek 
voltak. Mikológiát főtárgyként csak egy helyen oktattak, ott is csak egy szakon és csak a 
mikrogombákat. Itt volt egyedül a tárgy önálló szigorlati anyag. Fakultatív tárgyként vagy 
speciálkollégiumként több helyen is szerepelt a kurrikulumban. Két helyen semmit sem 
oktattak. A gombákkal kapcsolatos ismeretek, már ahol oktattak ilyeneket, a 
növényrendszertan, a növényszervezettan, a növénykórtan, az általános mikrobiológia vagy a 
genetika keretében hangzottak el. Szigorlaton mikológiai kérdések a növénytan, a 
növényrendszertan, a kertészeti növénytan, a növényvédelem, a molekuláris biológia, a 
genetika vagy a mikrobiológia tárgyak esetében fordultak elő. Fakultatív tárgy vagy speciál 
kollégium keretében 4 intézményben modern tematikával szerezhettek ismereteket a 
hallgatók. Az oktatáshoz használt tankönyvekkel és jegyzetekkel kapcsolatos tapasztalatok 
vegyesek. „Égetően szükség lenne egy korszerű, magyar nyelvű mikológiai tankönyvre 
(amilyen egyébként még soha sem volt).” Az oktatásban résztvevők nem teljes listájában 34 
szakember nevét szerepelteti, akiknek a képzettségét a jövő szempontjából biztatónak ítélte. 
„Összegezve az eddig elmondottakat, megállapíthatjuk, hogy a mikológia helyzete a 
felsőoktatásban igen siralmasnak mondható…”. Úgy gondolta, hogy az MTA Mikrobiológiai 
Bizottsága egyik feladata lehetne segíteni, hogy a biológiát oktató intézményekben a 
mikológia önálló alaptárgyként szerepeljen és, hogy ez a bizottság támogassa egy magyar 
nyelvű tankönyv megírását. 
 
Feltétlenül említésre méltónak tekintendő két olyan folyamatos hazai tevékenység-, ill. 
eseménysorozat is, amely a múlt század második felében közvetlenül vagy közvetve a 
Botanikai Szakosztály működésére olykor meghatározó jelentőségű volt, és a tagság egyrészét 
pedig - önkéntes alapon - elkötelezte arra, hogy egyfelől az MTA Agrártudományi Osztálya 
által életre hívott Magyarország Kultúrflórája c. kiadvány részére mint szerző vagy 
szerzőtárs a sorrakerülő hazai kultúrnövények sejttani, szövettani, szervszövettani, 
szervezettant vonatkozásait kidolgozza, másfelől az ELTE Alkalmazott Növénytani és 
Szövetfejlődéstani Tanszék által kezdeményezett és a Magyar Tudományos Akadémia 
Biológiai Osztálya által patronált Magyar Növényanatómiai Symposiumokon, 1958 óta eddig 
hat alkalommal, szerepeljen új kutatási eredményeivel. Ugyanis „Míg a magyar föld talaját 
borító természetes növénytakarót és annak elemeit számos korszerű szakmunka, valamint 
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népszerűsítő kézikönyv ismerteti, addig a mezőgazdaságunk alapját alkotó termesztett 
növényeink egységes és egyúttal részletekbe menő, korszerű ismertetése mindmáig váratott 
magára…. Az MTA Agrártudományok Osztálya - mérlegelve a helyzetet – elhatározta, hogy 
megfelelő szakemberek közreműködésével közrebocsátja „Magyarország Kultúrflóráját”, 
mely a hazánkban termesztett vagy termeszthető mintegy 180 kultúrnövény részletes 
ismertetését tartalmazza.”…A könyv megismerteti az olvasót mindazzal a részletes 
növénytani tudnivalóval, amire a növénytermesztő szakembereknek, az oktatóknak, a 
növénynemesítőknek és a kutatóknak is szüksége lehet. Az MTA Agrártudományok Osztálya 
a munka megszervezésével Erdei Ferencet és Jávorka Sándort bízta meg. A 
szerkesztőbizottság további tagjai: Frenyó Vilmos, Jánossy Andor, Lellei János, Máthé 
Imre, Priszter Szaniszló, Sárkány Sándor, Somos András, Soó Rezső, Surányi János, 
Tamási István, Zólyomi Bálint. Az egyes fejezeteket, melyek a baktériumoktól a 
legmagasabb rendű virágos növényekig terjednek, a legjobb hazai szakemberek írták meg. A 
mikroorganizmusokkal kapcsolatosan az alábbi füzeteket készítették el: baktériumok, 
moszatok, gombák. 
 
Végül 1994-ben a Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium által kiadott „Nemzeti 
Környezet- és Természetpolitikai Koncepcióban” a szerzők felhívták a figyelmet a föld- és a 
biológia tudományok oktatása területén tapasztalt hiányosságokra. Azt írták: „…Nem lehet a 
természetet becsülni és védelmezni az élőlények ismerete…nélkül. … az életjelenségek 
alapjainak megértéséhez az ökológiai rendszerek szerkezeténk és működésének ismerte 
ugyanúgy hozzátartozik, mint az élet szubmolekuláris-molekuláris és sejtszintű 
alapjelenségeinek ismerete. A biológia sokfélesége kétségtelenül a gének sokfélesége…”. 
Hangsúlyozták az óvodáskortól kezdett nevelés és oktatás fontosságát. Úgy véljük, a fenti 
sorok a mikrobiológiai ismeretek oktatásának a fontosságát is tartalmazzák.  
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14. AZ MTA SZEREPE A MIKROBIOLÓGIÁVAL 
KAPCSOLATOS KÉRDÉSEK VONATKOZÁSÁBAN 
 

14.1. AZ MTA RÖVID TÖRTÉNETE 
 
Külföldi példák alapján a tudománnyal foglakozó szakembereink között, a XVIII. sz. 
közepétől, ismételten voltak olyanok, akik felvetették egy magyar tudományos társaság 
alapításának a gondolatát és próbálták azt megszervezni. Perliczy János Dániel, aki nagy 
képzettségű polihisztor volt, Mária Teréziától kérte a társaság megalapításának 
engedélyezését és támogatását, eredmény nélkül. Hasonló elképzelések vezették Bod Pétert, 
Bessenyei Györgyöt, Révai Miklóst, Fischer Dánielt, Kollár Ádám Ferencet, Loew 
Károly Frigyest, Winterl József Jakabot, Schönbauer Vincét, Kitaibel Pált és A. 
Waldsteint (osztrák gróf, Kitaibel barátja és támogatója), de nekik sem sikerült tervüket 
megvalósítani. A kudarc okai különbözőek voltak (közömbösség, érdektelenség, anyagiak 
hiánya, széthúzás, nyelvi nehézségek, a feltételek éretlensége, stb.). 
 
Ugyan 1825-ben megteremtették az MTA létrehozásának pénzügyi alapját, de csak 1830. 
november 17-én alakult meg az Akadémia Pozsonyban. Ez a tény áttörést jelentett. Az 
Akadémia megalakítása mellett más civil kezdeményezések is történtek, és lényeges 
társadalmi fejlődés zajlott hazánkban. Működni kezdett a Nemzeti Színház, a Pesti Királyi 
Orvosegyesület, a Gazdasági Egyesület, az Ipartestület és a Pesti Hazai Első Takarékpénztár 
Egyesület, a későbbi Pesti Magyar Kereskedelmi Bank is. Közben az anyanyelv 
használatának a jogi garantálása is megtörtént. 
Az MTA működésében három fontos korszakot különböztethetünk meg. Az első időszak az 
elvi megállapodások időszaka volt és 1846-ig tartott. Ebben a periódusban főleg nyelvészeti 
és kulturális kérdésekkel foglalkoztak, és kevés figyelmet szenteltek a természet-
tudományoknak. Ebben az időszakban nyelvtudományi, bölcsészeti, történeti, matematikai, 
törvénytudományi és természettudományi osztályai voltak az Akadémiának, azonban ezek 
közösen működtek. 1869-ben Ferenc József új szabályzatot hagyott jóvá, amely a következő 
évben lépett életbe. Ettől kezdve 1945-ig az MTA-nak három osztálya működött önállóan: 1. 
Nyelv- és széptudományi osztály, 2. Filozófiai, társadalmi és történeti tudományi osztály, 
valamint 3. Matematikai és természeti tudományok osztály. Az 1891. év jelentős volt az 
Akadémia életében, mert a meglévő három osztályon belül alosztályok jöttek létre. Így a 3. 
osztály keretei között létrejött a természetrajzi alosztály. A továbbiakban ehhez tartoztak a 
természettudományokkal kapcsolatos kérdések. 
Arról, hogy a II. világháború előtt az MTA keretei között mikrobiológiával kapcsolatosan 
milyen események történtek, képet alkothatunk, ha elolvassuk a Karasszon Dénes és Kónya 
Sándor által szerkesztett „A Magyar Tudományos Akadémia Orvosi Tudományok 
Osztályának Története (az Európai Tudós Társaságok alapításától 2005-ig)” c. könyvet.  
1945 az Akadémia életében is alapvető változásokat hozott. Ezek mögött különböző 
(politikai, társadalmi és tudományos) okok álltak. Azok az erők, amelyek a 
természettudományok és azok képviselői számára nagyobb lehetőséget kívántak biztosítani, 
1945-ben az MTA mellett megalapították a Magyar Természettudományi Akadémiát. A két 
intézmény közötti ellentétek végül kompromisszumos megoldással megszűntek. A régi MTA 
befogadta az új Akadémiát, és megalakították a IV. Osztályt a természettudományok számára. 
1948. augusztusában a Kormány létrehozta a Magyar Tudományos Tanácsot (MTT), mely 
közvetlenül az irányítása alatt működött. Az MTT a tudományos helyzet felmérésével, a 
kutatómunka irányainak meghatározásával, a szükséges intézmények létesítésével és azok 
finanszírozásával, továbbá a tudományos szakemberek utánpótlásának kérdéseivel 



353 
 

foglalkozott országos szinten. Közben az Akadémia átalakítása is folyt. 1949-ben döntés 
született az MTA és a MTT egyesüléséről és az előbbi újjászervezéséről. Ennek előkészítését 
egy 20 tagú bizottság végezte, melynek bizonyosan tagja volt Manninger Rezső és Jávorka 
Sándor is. 
 

14.1.1. AZ MTA OSZTÁLYAI ÉS AZ ORVOSI 
TUDOMÁNYOK OSZTÁLYA (OTO) TÖRTÉNETE 
 
1949. október 31-én elfogadták az MTA új alapszabályát. Abban azt is meghatározták, hogy 
az Akadémián az alábbi 6 osztály fog működni. I. Nyelv- és Irodalomtudomány, II. 
Társadalmi és Történeti Tudományok, III. Matematikai és Természettudományok, IV. 
Biológiai és Agrártudományok, V. Orvosi Tudományok és VI. Műszaki Tudományok. A IV. 
Osztály működése során szerzett tapasztalatok alapján 1951. február 3-án az osztályon belül 
két alosztályt, biológiait és agrártudományit hoztak létre, majd 1951. december 15-én az 
előbbi mint Biológiai Tudományok Osztály, utóbbi mint Agrártudományok Osztály önálló 
lett. Ugyancsak ebben az időszakban alakították ki a III. és a VI. osztályok vegyészeiből, az 
önálló jellegű vegyészeti csoportot. Mindezek eredményeképpen az Akadémia nyolc 
osztályos lett: I. Nyelv- és Irodalomtudományok, II. Társadalmi és Történeti Tudományok, 
III. Matematikai és Fizikai Tudományok, IV. Biológiai Tudományok, V. Orvosi 
Tudományok, VI. Műszaki Tudományok, VII. Kémiai Tudományok és VIII. 
Agrártudományok. 1953-ban a Biológiai Tudományok Osztályát és az Orvosi Tudományok 
Osztályát összevonták egy osztályba a Biológiai és Orvosi Tudományok Osztályába. Ekkor 
az osztályok számozása is megváltozott és a korábban VIII. Agrártudományok Osztály 
számozása négyesre változott és jelenleg is az. 1962-ben újra nyolc osztály lett. 2009-ben 
pedig az Akadémián az alábbi osztályok működtek: I. Nyelv- és Irodalomtudományok, II. 
Filozófiai és Történettudományok, III. Matematikai Tudományok, IV. Agrártudományok, V. 
Orvosi Tudományok, VI. Műszaki Tudományok, VII. Kémiai Tudományok, VIII. Biológiai 
Tudományok, IX. Gazdaság- és Jogtudományok, X. Földtudományok és XI. Fizikai 
Tudományok. 
 
Az egyes osztályok jelentőségét nemcsak az adja meg, hogy a tudományág legjobb 
szakembereit tömörítik, hanem az is, hogy ezekben foglalkoznak az adott tudományág összes 
lényeges problémáival, beleértve a tudományos kutatók utánpótlását, a tudományos könyvek 
és folyóiratok kiadását, az intézetekkel és a külföldi, valamint hazai tudományos 
egyesületekkel való kapcsolattartást, és a kompetenciájuknak megfelelő egyetemi tanszékek 
támogatását is. Az egyes osztályok, az eredményes munka érdekében, saját hatáskörükben, 
önállóan vagy más osztállyal közösen bizottságokat hoztak létre. 
 
A mikrobiológia oktatása és kutatása szempontjából alapvető jelentőségű szerepet játszik a 
IV. Agrártudományok, az V. Orvosi Tudományok és a VIII. Biológiai Tudományok Osztály, 
de a téma interdiszciplináris jellegéből fakadólag e kérdéskörrel kapcsolatos problémákkal a 
VI. Műszaki Tudományok, a VII. Kémiai Tudományok, a X. Földtudományok és a XI. 
Fizikai Tudományok Osztály tagjai is foglalkoznak. 
 
Túl azon, hogy a Magyar Mirobiológiai Társaságot (MMT) a megalakulásától kezdve az 
MTA felügyelete alatt állt 1967. január 1-ig, és hogy minden lehető pénz-, valami személyi 
támogatást megkapott tőle, az MTA elnöksége külön is foglalkozott a mikrobiológiai hazai 
problémáival, s emellett, az MTA-OTO keretei között a Mikrobiológiai Bizottságát (MB) is 
fenntartotta. 
 



354 
 

1966-ban megalakult a Magyar Orvostudományi Társaságok és Egyesületek Szövetsége 
(MOTESZ), melynek az MMT is a tagja lett 1967. január 1-től (A döntés a debreceni 
közgyűlésen született meg 1966. szeptember 7-én.). A továbbiakban a MTA helyett az EüM 
lett az MMT felügyeleti szerve. 1990-ben az MMT önálló jogi személy lett, de a MOTESZ-
ben a tagszervezeti státuszát megtartotta. Ugyanakkor az új Társasági-törvény lehetőségeivel 
élve létrehozta az MMT Alapítványt. 
 
Mint már említettük a 13. Fejezetben, 1962-ben Rusznyák István felkérte Manninger 
Rezsőt, hogy tegyen javaslatot egy ad hoc bizottság tagjaira, mely bizottságnak jelentést kell 
összeállítania 1963. májusáig a hazai helyzetről. A bizottság elnöke: Manninger Rezső, 
tagjai: Alföldy Zoltán, Backhausz Richárd, Bánhegyi József, Habán György, Horváth István, 
Horváth János, Ivánovics György, Jeney Endre, Krámer Miklós, Rauss Károly, Simon 
Miklós, Szirmai János, Weiszfeiler Gyula, Zoltai Nándor. „A mikrobiológiai kutatások 
helyzetéről” c. jelentést az elnökség megtárgyalta és meghozta a 2/1963. sz. már ismertetett 
határozatát. 1982-ben az MTA elnöksége felkérésére Straub F. Brunó vezetésével ismét 
dolgozott egy alkalmi bizottság (titkár: Szabó István Mihály, tagok: Alföldi Lajos, 
Böszörményi József, Ferenczy Lajos, Földes István, Holló János, Kétyi Iván, Mészáros János, 
Nász István, Pólya Kálmán, Szabó Gábor, Szegi József, Szentirmai Attila, Szent-Iványi 
Tamás, Szeri Ilona, Udvardi Nagy Istvánné és Vörös József), amely „a hazai mikrobiológia 
helyzetéről és fejlesztésének javaslatairól” c. jelentésében a már korábban leírt 
következtetéseken kívül az alábbiakat fogalmazta meg: Létesüljön egy önálló, de az MMT-
vel szorosan együttműködő tudományos bizottság a mikrobiológia különböző szakágai 
problémáival kapcsolatos feladatok és törekvések jobb összehangolására. Az EüM és a MÉM 
tegyen közös erőfeszítéseket a korszerű mikrobiológiai munka feltételeinek (táptalajok, 
eszközök, stb.) biztosítása érdekében, és a Magyar Nemzeti Mikroorganizmus-gyűjtemény 
Hálózat továbbfejlesztésére. Az elnökség az 52/1982. sz. határozatával a javaslatokat 
elfogadta felkérve az elnököt, hogy az illetékes minisztériumoknak küldje meg a jelentést, 
valamint kérje fel az érintett tudományok osztályait, segítsék elő a célok megvalósulását. 
 

14.1.2. AZ MTA ORVOSTUDOMÁNYI OSZTÁLYA 
MIKROBIOLÓGIAI BIZOTTSÁGA (MTA-OTO-MB) 
 
Az egyes állandó bizottságokat, így a MB-ot is 1950-ben kezdték szervezni. „Az állandó 
bizottságok, mint az MTA valamelyik osztálya önálló hatáskörrel is rendelkező szervei, a 
megfelelő szakterület legmagasabb szakmai és tudománypolitikai fórumai.” „A 
bizottságoknak kiterjedt önálló és az osztályvezetőség jóváhagyását igénylő feladatai” 
vannak. A bizottság 1951-ben alakult meg. Az első MB tagja volt: Ivánovics György elnök 
(1951-1980), Alföldy Zoltán titkár, tagok Novák Károly és Rauss Károly.  
1967-ben a Bizottság neve Mikrobiológiai, Járványügyi és Szérumvakcina Bizottságra 
módosult, majd 1976-ban Mikrobiológiai, Járványügyi és Oltóanyag Bizottságra változott. 
1985-ben a mikrobiológia interdiszciplináris voltának megfelelően a IV., az V. és a VIII. 
Osztály közösen hozta létre az Általános Mikrobiológiai Bizottságot, de emellett megmaradt 
az MTA-OTO keretei között a Mikrobiológiai, Járványügyi és Oltóanyag Bizottság is 1996-
ig. 
 
A mikrobiológia interdiszciplinaritását nemcsak az bizonyítja, hogy ezt a bizottságot az 
MTA-n belül különböző osztályok működtetik, hanem az is, hogy az MMT mellett más 
társaságok, pl.: Magyar Mikológiai Társaság, Magyar Parazitológusok Társasága is létesültek 
vagy, hogy különböző hazai tudományos társaságok keretei között is vannak olyan szekciók, 
amelyeknek tagjai a mikrobiológia valamelyik szegmensével foglalkoznak. Ilyen, pl.: a 
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Magyar Biofizikai Társaság Membrán Szekciója, a Magyar Biokémiai Társaság Nukleinsav 
Szekciója, a Magyar Élelmiszeripari Tudományos Egyesület (MÉTE) Mikrobiológiai, 
Biotechnológiai és Hygiéniai Szakosztálya, továbbá a Magyar Hidrológiai Társaság, a 
Magyar Infektológiai és Klinikai Mikrobiológiai Társaság, a Magyar Immunológiai Társaság, 
a Magyar Klinikai Diagnosztikai Társaság, a Magyar Zoonósis Társaság, stb. keretei között is 
működnek mikrobiológiával foglalkozó szekciók. 
 
Az MTA-OTO-MB vezetése és tagjai a következők voltak: 1962-1967-ig elnök: Ivánovics 
György, titkár: Nász István, tagok: Alföldi Lajos, Alföldy Zoltán, Farkas Elek, Horváth 
János, Rauss Károly, Solt Katalin, Váczi Lajos, Vedres István, Weiszfeiler Gyula.  
 
1967-1970-ig elnök: Ivánovics György, titkár: Nász István, tagok: Alföldy Zoltán, Farkas 
Elek, Fornosi Ferenc, Földes István, Habán György, Manninger Rezső, Rauss Károly, Solt 
Katalin, Váczi Lajos, Weiszfeiler Gyula, Zoltai Nándor. 
 
1970-1973-ig elnök. Ivánovics György, elnökhelyettes: Nász István, titkár: Solt Katalin, 
tagok: Alföldy Zoltán, Dömök István, Farkas Elek, Fornosi Ferenc, Földes István, Földes 
József, Habán György, Rauss Károly, Váczi Lajos, Weiszfeiler Gyula, Zoltai Nándor. 
 
1973-1976-ig elnök: Ivánovics György, elnökhelyettes: Nász István, titkár: Solt Katalin, 
tagok: Alföldy Zoltán, Béládi Ilona, Dömök István, Farkas Elek, Földes István, Habán 
György, Jankó Mária, Joó István, Kétyi Iván, Rauss Károly, Réday Imre, Réthy Lajos, Váczi 
Lajos, Weiszfeiler Gyula. 
 
1976-1980-ig elnök: Ivánovics György, elnökhelyettes: Nász István, titkár: Solt Katalin, 
tagok: Alföldy Zoltán, Béládi Ilona, Böszörményi József, Dömök István, Erdős László, 
Farkas Elek, Fornosi Ferenc, Földes István, Jankó Mária, Joó István, Kétyi Iván, Réday Imre, 
Rudnai Ottó, Surján János, Szeri Ilona, Váczi Lajos, Weiszfeiler Gyula. 
 
1980-1996-ig elnök: Nász István, elnökhelyettes: Oláhné Béládi Ilona, titkár: Szeri Ilona, 
tagok: Alföldy Zoltán, Böszörményi József, Budai József, Dömök István, Fornosi Ferenc, 
Földes István, Joó István, Kétyi Iván, Lányi Béla, Nagy Zsolt, Nyerges Gáborné, Rudnai 
Ottó, Solt Katalin, Szöllősi Ervin, Váczi Lajos, Várnai Ferenc, Weiszfeiler Gyula. Ez a 
Bizottság 1997-ben már nem működött. 
 

14.1.3. AZ MTA ÁLTALÁNOS MIKROBIOLÓGIAI 
BIZOTTSÁG (MTA-ÁMB) 
 
Az Általános Mikrobiológiai Bizottságot 1985-ben hozta létre a mikrobiológia 
interdiszciplináris voltának megfelelően a IV., az V. és a VIII. Osztály közösen Tigyi József 
a Biológiai Tudományok Osztály akkori elnöke javaslatára. 1997-ben a bizottság 
interdiszciplináris jellege tovább bővült a VII. és a X. Osztályokkal. Majd 2009-ben a 
Bizottság neve Mikrobiológiai Bizottságra változott. 
 
Az alábbiakban felsoroljuk a vezetői, a tisztségviselői és a tagjai nevét: 
 
1985-1990-ig elnök: Szabó István Mihály, titkár: Vitális Sándor, tagok: Berencsi III György, 
Deák Tibor, Ferenczy Lajos, Földes István, Kétyi Iván, Kecskés Mihály, Klement Zoltán, 
Kondorosi Ádám, Lányi Béla, Nász István, Novák Ervin, Ralovich Béla, Szegi József, 
Szentirmai Attila, Tóth János, Vargha János. 
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1990-1993-ig elnök Szabó István Mihály, titkárok: Vitalis Sándor, Márialigeti Károly, 
tagok: Balázs Ervin, Berencsi III György, Borbély György, Ferenczy Lajos, Földes István, 
Gáborjányi Richárd, Hornok László, Jekkelné Bokány Antónia, Kádár Mihály, Kecskés 
Mihály, Klement Zoltán, Maráz Anna, Nász István, Pólya Kálmán, Pusztai Antalné, 
Szentirmai Attila, Szeri Ilona, Tóth Benedek, Tóth János Attila, Vetter János. 
 
1993-1996-ig elnök Szabó István Mihály, társelnökök: Farkas József, Ferenczy Lajos, 
Géczy Barnabás, Horváth József, Klement Zoltán, Nász István, titkár: Jekkelné Bokány 
Antónia, tagok: Ádám Éva, Barabás György, Beczner Lászlóné, Csutorné Bereczky 
Magdolna, Deák Tibor, Emődy Levente, Érsek Tibor, Hornok László, Incze Kálmán, Járainé 
Komlódi Magda, Kázmér Miklós, Kecskés Mihály, Kedves Miklós, Kiss István, Kordos 
László, Márialigeti Károly, Mindszenty Andrea, Molnár József, Nemcsók János, Nyeste 
László, Padisák Judit, Reichart Olivér, Rozgonyi Ferenc, Sík Tibor, Szabó Gábor, Széchi 
Árpád, Tóth Benedek, D. Tóth Ferenc, Tóth János Attila, Vajna László, Virányi Ferenc. 
 
1996-1999-ig elnök: Szabó István Mihály, társelnökök: Alföldi Lajos, Farkas József, 
Ferenczy Lajos, Klement Zoltán, Nász István, titkát: Jekkelné Bokány Antónia, tagok: Ádám 
Éva, Ambrus Gábor, Barabás György, Beczner Lászlóné, Csutorné Bereczky Magdolna, 
Deák Tibor, Emődy Levente, Érsek Tibor, Hornok László, Incze Kálmán, Járainé Komlódi 
Magda, Kázmér Miklós, Kecskés Mihály, Kedves Miklós, Kiss István, Kordos László, 
Márialigeti Károly, Mindszenty Andrea, Molnár József, Nemcsók János, Nyeste László, 
Padisák Judit, Reichart Olivér, Rozgonyi Ferenc, Sík Tibor, Szabó Gábor, Szécsi Árpád, Tóth 
Benedek, D. Tóth Ferenc, Tóth János Attila, Vajna László, Virányi Ferenc. 
 
1999-2001-ig elnök: Szabó István Mihály, társelnök: Alföldi Lajos, Farkas József, Ferenczy 
Lajos, Klement Zoltán, Nász István, titkár: Jekkelné Bokány Antónia, tagok: Ádám Éva, 
Ambrus Gábor, Balázs Ervin, Barabás György, Béládi Ilona, Berek Imre, Biacs Péter, Bíró 
Borbála, Bíró Sándor, Borbély György, Contreras Enrique, Csutorné Bereczky Magdolna, 
Emődy Levente, Érsek Tibor, Gáborjányi Richárd, Géczy Barnabás, Hornok László, Horváth 
István, Horváth József, Jakucs Erzsébet, Járainé Komlódi Magda, Kedves Miklós, Kevei 
Ferenc, Lehoczkyné Tornai Judit, Maráz Anna, Márialigeti Károly, Mesterházy Ákos, Molnár 
József, Nemcsók János, Némedi László, Nyeste László, Ördög Vince, Padisák Judit, Péter 
Gábor, Rozgonyi Ferenc, Sík Tibor, Szécsi Árpád, Szegi József, Szentirmai Attila, Szigeti 
Jenő, Tóth Benedek, Tóth Ferenc, Tóth János Attila, Vajna László, Virányi Ferenc, Vitális 
Sándor. 
 
2001-2003-ig elnök: Szabó István Mihály. A többi személy neve nem ismert. 
 
2003-2005-ig elnök: Szabó István Mihály. A többi személy neve nem ismert. 
 
2005-2008 elnök: Varga János, titkár: Maráz Anna, tagok: Ádám Éva, Ambrus Gábor, 
Balázs Ervin, Balázsné Langó Zsuzsa, Barabás György, Béládi Ilona, Berencsi III György, 
Bíró Borbála, Borbély György, Deák Tibor, Farkas József, Gáborjányi Richárd, Géczy 
Barnabás, Hornok László, Lehoczkiné Tornai Judit, Márialigeti Károly, Nász István, Némedi 
László, Pesti Miklós, Rozgonyi Ferenc, Szabó István Mihály, Szentirmai Attila, Vágvölgyi 
Csaba, Vitális Sándor. 
 
2008-2010-ig: elnök: Vágvölgyi Csaba, titkár Maráz Anna, tagok Balázs Ervin, Bíró 
Borbála, Deák Tibor, Farkas József, Gáborjányi Richárd, Géczy Barnabás, Gönczöl Éva, 
Hornok László, Jakucs Erzsébet, Karaffa Levente, Kovács Kornél, Lehoczkiné Tornai Judit, 
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Márialigeti Károly, Minárovits János, Nagy Erzsébet, Nász István, Pesti Miklós, Pócsi István, 
Rozgonyi Ferenc, Szabó István Mihály, Szentirami Attila, Varga János, Vitális Sándor. 
 

14.2. AZ MTA AGRÁRTUDOMÁNYI OSZTÁLY (MTA-
AGO). 
 
Az MTA Agrártudományok Osztályát 1949-ben hozták létre. Pecze Ferenc a hazai 
agrárfelsőoktatás történetével foglalkozó írásaiban találunk adatokat arra nézve, hogy ha 
változó intenzitással is, de az MTA és annak tagjai szívükön viselték az agráriummal 
kapcsolatos problémákat az MTA-AGO megalakítását megelőző évtizedekben. Az osztály 
megalakulásától kezdve az alábbi személyek voltak az elnökök.  
 

Az MTA-AGO-nak 2009-ben 15 
állandó bizottsága működött. Ezek 
közül az alábbiak azok, amelyek 
mikrobiológiával összefüggő 
kérdésekkel is foglalkoznak: Pl.: 
Állatorvos-tudományi, Növényvédel-
mi, Mezőgazdasági Biotechnológiai, 
Talajtani és Agrokémiai, Növény-
nemesítési, stb. Az elmúlt több mint 
50 évben az osztály fő feladatai között 
mindig szerepeltek: A 

talajtermelékenység fenntartása és növelése, A háziállatok fertőző és parazitás betegségei, A 
heterozis és a hibridizáció-elméleti és gyakorlati alkalmazása témák, egyéb más kérdések 
mellett. Ezek között mindig voltak oktatással kapcsolatosak is. 
 

14.2.1. ÉLELMISZERTUDOMÁNYI KOMPLEX 
BIZOTTSÁG (MTA ÉKB) 
 
Az MTA IV. Agrártudományok és VII. Kémiai Tudományok Osztály közös bizottságot 
működtet Élelmiszertudományi Komplex Bizottság néven 1971-től az utóbbi felügyelete 
mellett. A bizottság megalakítását Vas 2 Károly szorgalmazta. A bizottság első elnöke is ő 
volt 1971 és 1981 között. A titkári teendőket Ásvány Ákos és Beke György látta el. Vas 2 
halála után Holló János (1982-2001), volt az elnök és a titkárok Beke György, Farkas 
József és Sebők András voltak. Ezt követően Farkas Józsefet (2002-2008) választották meg 
elnöknek, Biró Györgyöt (2002-2008) és Pais Istvánt (2002-2007) társelnöknek, Hajós 
Gyöngyit (2002-2006), valamit Salgó Andrást titkárnak. Közben 2002-től Holló János 
tiszteletbeli örökös elnök lett. 2009-től Halász Anna látja el az elnöki feladatokat, Salgó 
András, mint társelnök működik és a titkár Cserhalmi Zsuzsa. 
 
Az ÉKB feladatául tűzte ki, hogy figyelemmel kíséri az élelmiszer-tudományi kutatásokat és 
a kutatási programokat, azok eredményeit és megvalósulásukat. A munkabizottság tagjai a 
különböző fórumokon, hazai és nemzetközi rendezvényeken beszámolnak az eredményekről, 
megvitatják azokat, különös figyelmet fordítva az ÉKB-KÉKI-MÉTE kollokviumokra. 
Lehetőséget adnak a tudományos fokozatok megszerzése céljából készült dolgozatok 
nyilvános házi megvitatására, segítik a kutatási eredmények publikálását, az Acta 
Alimentaria színvonalas megjelenését. 
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A Komplex Bizottságnak több olyan munkabizottsága (MB) is van, amelynek a tagjai 
mikrobiológiai problémákkal is foglalkoznak. Az ÉKB megalakulásakor létrejött a 
Fehérjekémiai -, a Lipidkémiai -, és a Mikroelem Munkabizottság. 1985-ben pedig az 
Élelmiszeranalitika -, Élelmiszer-mikrobiológiai -, a Poliszacharid-kémiai-, és a 
Táplálkozásbiológiai Munkabizottság. 
 
Jelenleg a munkabizottságok a következő nevek alatt működnek: Élelmiszer-analitikai és 
Élelmiszer-minőségi MB, Élelmiszer-mikrobiológiai és Élelmiszer-biztonsági MB, 
Táplálkozástudományi MB. 
 

14.2.1.1. BIOMÉRNÖKI MUNKABIZOTTSÁG 
 
A Biomérnöki Munkabizottságot (mely közös a Műszaki Kémiai Komplex Bizottsággal) 
1972-ben hozták létre. A bizottság első elnöke Holló János és titkára Nyeste László volt. 
Holló után Nyeste lett az elnök és Sevella Béla lett a titkár. Később őt is megválasztották 
elnöknek. Ekkor Sveiczer Ákos, majd Németh Áron végezték a titkári munkát. A 
munkabizottságnak bárki tagja lehetett. Ami a Bizottság munkamódszerét illeti, kialakították 
az ún. „témacsalád” rendszert, ahová kutatási témákkal lehetett jelentkezni. Bizonyos 
időközönként témacsalád beszámolókat tartanak. Ilyen fórumon vitatták meg a 
biotechnológia és a mikrobiológiai tárgyköröket. Az évek folyamán az alábbi témacsaládok 
kerültek kialakításra (A megnevezés után zárójelben lévő számok a bejelentett témák számát 
mutatják.): Molekuláris genetika és mikrobiális fiziológia (29), Biotechnológiai 
alapfolyamatok és bioszintézisek (17), Fermentációs up-stream műveletek (15), Enzim 
engineering up-stream műveletek (11), Down-stream műveletek (13), Reakció és 
rendszerkinetika, mérés és szabályozás, automatizálás, optimálás (9), Élelmiszeripari 
biomérnök műveletek (9), Biotechnológus oktatás, képzés (15), Egyéb biomérnöki kutatási 
témák (7). 
A Munkabizottság kezdettől fogva részt vett az Európai Biotechnológiai Szövetség (EFB) 
munkájában. A kelet-európai országok közül csak hazánk képviselteti magát a föderációban 
ezen munkabizottság révén. Nyeste László tagja volt a Szövetség Tudományos Bizottságának 
és az Oktatási Bizottságának. Jórészt a föderációban végzett munkának köszönhető, hogy 
1987-ben hazánk kapta a VIII. Európai Biotechnológiai Kongresszus megrendezésének 
lehetőségét. A Budapesten tartott kongresszuson az európai országokból 1519 fő (ebből 258 
magyar) vett részt, 367 előadás hangzott el és bemutatásra került 931 poszter. A rendezvény 
minden szempontból nyereséges volt. A nyereség felét a Biokémiai Egyesület, másik felét a 
Biomérnöki Munkabizottság kapta. A Bizottság a pénzt három célra használja: külföldi 
kongresszusokon való részvétel támogatására (eddig 30 magyar kutatót támogattak), 
megalapították a Fiatal Biotechnológusok Díját. Évente 7 egyetemen készült, biotechnológiai 
tárgyú diplomamunkát jutalmaznak 30000 Ft-tal. Emellett lehetővé teszik, hogy a legjobb 
diplomázók részt vehessenek a következő kongresszuson. Eddig 5 alkalommal adtak ki díjat, 
és egy hallgató vett részt a Brüsszelben tartott kongresszuson. 
 

14.2.1.2. ÉLELMISZER-MIKROBIOLÓGIAI MUNKA-
BIZOTTSÁG 
 
Ezen Komplex Bizottságnak a keretei között működik az Élelmiszer-mikrobiológiai 
Munkabizottság is 1985-től. E munkabizottság elnökének Kiss István Ferencet és titkárának 
Lehoczki Tamásnét választották meg. 
 



359 
 

14.3. AZ MTA BIOLÓGIAI TUDOMÁNYOK 
OSZTÁLYA (MTA BTO) 
 
1949. október 31-én elfogadták az MTA új alapszabályát. Abban azt is meghatározták, hogy a 
IV. Osztály a Biológiai és Agrártudományok nevet fogja viselni. A IV. Osztály működése 
során szerzett tapasztalatok alapján hamar kiderült, hogy ez az osztályszerkezet 
működésképtelen. Ezért 1951. február 3-án az osztályon belül két alosztályt/csoportot a 
biológiait és az agrártudományit hozták létre, majd 1951. december 14-én az előbbi mint 
Biológiai Tudományok Osztálya, az utóbbi mint Agrártudományok Osztálya önálló lett. A 
Biológiai csoportból megalakuló BTO-val kapcsolatos dokumentumok másolatai a 
Függelékben tekinthetők meg. 1953-tól 1962-ig az MTA OTO-t az MTA BTO-ba vonták. 
Ekkor az osztályok száma hétre csökkent. 1962-től a két osztály ismét önállóan működik. 
2009-ben a BTO-nak is 15 bizottsága létezett. Könyvünk témája szempontjából az alábbi 
bizottságokat szükséges feltétlenül megemlíteni, a már ismertetett Általános Mikrobiológiai 
Bizottságon kívül: Botanikai, Genetikai, Hidrobiológiai, Növényélettani és Zoológiai 
Bizottság. Ezekben dolgoznak olyan szakemberek, akik mikrobiológiai problémákkal (is) 
foglalkoznak. 
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III. A MIKROBIOLÓGIÁVAL KAPCSOLATOS 
TUDOMÁNYOS TÁRSASÁGOKRA ÉS 

SZERVEZETEKRE VONATKOZÓ ADATOK 
 

1. A MAGYAR MIKROBIOLÓGIAI TÁRSASÁG 
(MMT) TÖRTÉNETE 

 

1.1. MMT MEGALAKULÁSA ELŐTTI IDŐSZAK 
TÖRTÉNETE 1825 ÉS 1950 KÖZÖTT 
 
Az MTA megalakulása mellett, melyről már korábban beszéltünk, más események is 
történtek, mert a civil szféra sem tétlenkedett. 1841. május 29-én megalapították a Királyi 
Magyar Természettudományi Társaságot (KMTT). Ezt megelőzően a Pesti Egyetem Orvosi 
Karának az 1840. július 25-én tartott ülésén Bene I Ferenc felszólalásában 
„tudományosságunk előmozdítása ügyében” indítványt terjesztett elő, hogy „a társult tagok 
évenként kétszer jönnének össze, egyszer Pesten május hó közepén, egyszer váltogatva 
országunk más és más városában szeptember közepekor, mi által a tagok országunkkal 
megismerkedhetni bő alkalmat nyerhetnének”. Ezek után a következő felhívást bocsátotta 
közre: „Az 1841-iki 29., 30. és 31. májusban a magyar kir. Universitásnak orvosi kara Pesten 
gyűléseket fog tartani, melyekbe az orvosi karnak minden tagjai, a magyarországi orvosok és 
természetvizsgálók szívesen hívatnak”. A meghirdetett gyűlésen Bene I Ferenc ügyes 
módszerrel egy óra alatt megszavaztatta a társaság megalapítását. Az aláírási ívet 134-en, 
szakembereink színe-java írta alá. Az ügybuzgó támogatója volt Bugát Pál is. Bene I Ferenc 
elnöklete alatt mindjárt megalkották az új társaságnak az alapszabályát is. Az Állandó 
Központi Választmánynak Szabó Alajos és Tormay Béla orvos-állatorvos-tanárok is tagjai 
lettek. A társulat nagyon nagyszabású programot fogadott el, és 1848-ig 300 ülést tartott! 
Akkor az életében először, de nem utoljára, törés következett be a szabadságharc és annak 
következményei miatt. Tagjai jelentékeny részét elvesztette. Az osztrák hatóságok pedig 
„bizalmatlanok” voltak. Csak Szőnyi Pálnak és néhány lelkes tagnak köszönhető, hogy a 
társaság nem szűnt meg. Később és lassan rendeződtek a dolgok. Az egyes szakterületek 
szakosztályokat hoztak létre tiszteletbeli elnök, elnök, alelnök és jegyző tisztségviselőkkel. Az 
1879. augusztus 27. és szeptember 2. között tartott XX. Nagygyűlésen már hat: orvos-sebészi; 
közegészségi; gyógyszerészi; egyesült ásvány-, föld-, növény-, vegytan- és természettani; 
állat élet- és bonctani; gazdasági- és állatgyógyászati; végül társadalmi és régészeti 
szakosztály 542 tagja vett részt. A későbbi tudományos szerveződések eredete a KMTT-ben 
kereshetők. A szakosztályok száma a fejlődést követve emelkedett. A következő 
szakosztályok működtek a II. világháború előtt: Állattani Szakosztály (1891-től), Növénytani 
Szakosztály (1891-től), Élettani Szakosztály (1891-től), mely 1928-tól Élet- és Kórtani 
Szakosztály néven tevékenykedett, Kémia-ásványtani Szakosztály (1892-től), Mikrobiológiai 
Szakosztály (1927-től), Mezőgazdasági Szakosztály (1929-től), Csillagászati Szakosztály 
(1933-tól) és Egyetemes Szakosztály (1933-tól). 
A társaság elnökei voltak: Bugát Pál (1841-1842, 1848-1850, 1861-1864), Kubinyi Ágoston 
(1844-1845), Scitovszky János (1845-1847), Szőnyi Pál (1851-1858), Korizmics László 
(1859-1860), Stoczek/Sztoczek József (1865-1871), Than Károly (1872-1879), Szily 
Kálmán (1880-1899), Wartha Vince (1900-1909), Lengyel Béla (1910-1913), Ilosvay 
Lajos (1914-1936), Zimmermann Ágoston (1937-1940), ?. A terjedelmi korlátok miatt 
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eltekintünk az alelnökök, az első és a másodtitkárok, a könyvtárosok, a pénztárnokok, 
valamint az irodaigazgatók felsorolásától, pedig veretes, nemzetközileg is kimagasló tudósok 
találhatók közöttük. A társulat választmányi tagjai 1940-ig nyolc szakterületről: Állattan (39 
személy), Ásvány-, földtan (46), Chemia (41), Élettan (42), Növénytan (43), Fizika (48), 
Mezőgazdaságtan (14) és Technikai tudományok (14) adódtak és a hazai tudományos elitet 
jól reprezentálták. A zárójelben a személyek száma szerepel. 
 
A KMTT tevékenységének nagyságát és jelentőségét a publikációs aktivitása is jól 
reprezentálja. Kiadványainak jegyzéke 1841-től 1940. december 31-ig a következő volt:  
 
1.) Folyóiratok: a KMTT Évkönyve 4 kötet (1841-1859), a KMTT Közlönye 8 kötet (1860-
1868), Természettudományi Közlöny 72 kötet (1869-1940), a Magyar Chemiai Folyóirat 45 
kötet (1895-1939), Állattani Közlemények 37 kötet (1902-1940), Növénytani Közlemények 
(1909-től Botanikai Közlemények) 37 kötet (1902-1940), Csillagászati Lapok 3 kötet (1938-
1939). 
2.) Évi jelentések 8 kötet (1851-1867). 
3.)A KMTT Évkönyve 15 kötet (1927-1941). 
3.) Munkák (1872-1940): Könyvek 117 kötet. Gyűjteményes munkák 6 kötet. Vegyes 
munkák 111 kötet. Népszerű Természettudományi Könyvtár 19 kötet. Népszerű előadások 
gyűjteménye 10 kötetben 60 füzet (1877-1887). A természettudományok elemei 8 kötet és 
végül Új sorozat 9 kötet. 
 
1940 és 1950 közötti időszakra vonatkozó adatokat nem ismerünk. 
 

1.1.1. MIKROBIOLÓGIAI SZAKOSZTÁLY 
 

 
Preisz Hugó Manninger Rezső Aujeszky Aladár Tomcsik József 

 
A Mikrobiológiai Szakosztály tekinthető a MMT elődjének. A szakosztály létrehozását 1927-
ben egyrészt az indokolta, hogy a Növénytani, az Állattani és az Élettani Szakosztályok 
szűkebb értelemben vett munkakörén kívül estek az emberekkel, valamint az állatokkal 
kapcsolatos mikroorganizmusok és a velük összefüggő problémák, másrészt szükség volt egy 
olyan szervezetre, amelyik felvehette a kapcsolatot a Nemzetközi Mikrobiológiai 
Szövetséggel. A szakosztály tisztségviselői voltak, mint elnök: Preisz Hugó (1927-1938), 
Manninger Rezső (1938-1940), ?, alelnökök: Aujeszky Aladár (1927-1933), Manninger 
Rezső (1934-1938), Tomcsik József (1938-1940), ?, jegyzők és szerkesztők: Gózony Lajos 
(1927-1938), Manninger Rezső (1927-1934), Johan Béla (1927-1934), Vásárhelyi János 
(1938-1940), Buzna Dezső (1938-1940), ?. 
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1.2. A MMT TÖRTÉNETE, VALAMINT A 
VEZETŐSÉGBE VÁLASZTOTT SZAKEMBEREK 
NEVE ÉS TISZTSÉGE 1950 UTÁN  
 
A rendelkezésünkre álló írásos anyag alapján - a dokumentumok másolatai a Függelékben 
találhatók – az MTA Elnöksége és Havas András között már 1950. augusztusa előtt is történt 
levélváltás az MMT megalakítása érdekében. Feltehető, hogy már azt megelőzően is volt 
próbálkozás, azonban azoknak a dokumentumai ismeretlenek. Havas augusztus előtti levelére 
az elnökség engedélyezte, hogy a magyar szakemberek egy nagyszabású nemzetközi 
kongresszust rendezzenek a környező szocialista országok tudósainak a részvételével 1951-
ben. Ennek a gondolatnak megfelelően a szeptemberi prágai Mikrobiológus Kongresszuson 
résztvevő magyar küldöttség meghívta a csehszlovák házigazdákat és a baráti országok 
szakembereit, akik a meghívást örömmel vették. Havas a november 4-ei levelében utalt az 
augusztus előtti írására, amelyben már jelezte, hogy társaság híján a kongresszust nem lehet 
megrendezni, tehát annak létrehozása elengedhetetlen. Javasolta, hogy az új Társaság 
tartozzon szervezetileg az MTA-hoz, mert a mikrobiológia a tudomány és gyakorlat széles 
területeit érinti és ennek következtében több minisztérium alá is tartoznia kellene, ami 
elképzelhetetlen, továbbá hogy az Elnökség hozzon létre egy Kezdeményező Csoportot a 
szakirányok képviselőiből a megalakítás előkészítése érdekében. 1950. november 15-én 
Rusznyák István az MTA elnöke az alábbi levelet küldte Havasnak: „Dolgozzátok ki a 
Mikrobiológiai Társaság alapszabályait és kérjetek engedélyt a Társaság megalakítására a 
Belügyminisztérium Egyesületi Osztályánál, az alapszabályok beadásával és a Társaság 
céljainak és fontosságának megjelölésével, a többi már magától fog menni.” A Kezdeményező 
Csoport 1950. decemberében kétszer (9-én és 16-án) is ülésezett. Tagjainak neve: 
Bamberger Károly, Böszörményi József, Havas András, Kobulej Tibor, Manninger 
Rezső, Novák Ernő, Szelényi Ferenc, Szirmai János, Vas 2 Károly. A jegyzőkönyv 
alapján megállapítható, hogy Havas volt a motor. A fő feladat a társaság megalapítása, a 
vezetőség tagjainak a kiválasztása, az alapszabály elkészítése, az I. Kongresszus 
megszervezése (hogy bemutathassák mit értek el a szakemberek az elmúlt öt év alatt) és a 
külföldi delegációk meghívása volt. Megállapodtak, hogy az új társaság neve Magyar 
Mikrobiológiai Társaság lesz. Böszörményi javasolta alakuló közgyűlés összehívását. Havas 
vállalta, hogy ezt a kérdést Manninger segítségével megbeszéli a miniszterrel. Böszörményi, 
Bamberger és Kobulej kapott megbízást az alapszabály elkészítésére. Manningernek, 
Alföldy Zoltánnak és Szirmainak kellett javaslatot tenni a vezetőség tagjaira, a külföldiek 
meghívását Havas, Bamberger, Kobulej, Manninger, Novák és Szelényi vállalta. A 
csoport 1951. január 5-ére hívta össze az alakuló közgyűlést. A közgyűlésen több mint 150 
szakember jelent meg a legkülönbözőbb szakterületekről. Havas András az Országos 
Közegészségügyi Intézet (OKI) főigazgatója nyitotta meg a közgyűlést az OKI-ban és vázolta 
az új Társaság céljait, feladatait. Azt is bejelentette, hogy a Társaságnak 1951. novemberében 
meg kell rendeznie az I. Nemzetközi Kongresszust. Utána Böszörményi József az MTA V. 
Orvosi Tudományok osztálya előadója ismertette a társaság alapszabály-tervezetét, amelyben 
célként „az általános mikrobiológia, vírustan, bakteriológia, mikológia, protozoológia, 
helmintológia, akaroentomológia, immunitástan és járványtan tudományának fejlesztése” állt. 
„Ennek elérésére egyesíti a fenti tudományágak orvosi, állatorvosi, növénytermesztési, 
talajtani és ipari gyakorlati, vagy elméleti kérdéseivel hivatásszerűen foglalkozókat 
tudományos felkészültségük elmélyítésére, tapasztalataik és eredményeik kölcsönös 
megismertetésére. A Társaságon belül alosztályok (szekciók/szakosztályok a szerző beszúrása) 
alakulhatnak. A Társaság kongresszusokat, vándorgyűléseket rendez és folyóiratot ad ki.” 
Manninger Rezső a közgyűlésen elmondta, hogy a vezetőség 11 tagú lesz és a tagoknak a 
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mikrobiológia minden ágát képviselni kell, amit azonban most, célszerűségi és technikai okok 
miatt nem lehet betartani. (Csak az OKI-ban voltak meg a működés minimális feltételei, de 
ott is szegényesen!) A csoport javaslata alapján a közgyűlés az alábbi vezetőséget választotta 
meg egyhangúlag: Alföldy Zoltán, Farkas Elek, Fűrész István, Havas András, Horváth 
János, Husz Béla, Kotlán Sándor, Lovrekovich István, Manninger Rezső, Pelc Antal, 
Szelényi Ferenc. A számvizsgáló bizottság tagjai: Ivánovics György (elnök), Szirmai 
János, Zoltai Nándor.  
 

 
Havas András Farkas Elek Fűrész István 

 
A vezetőség megválasztotta az elnököt: Havas Andrást, az ügyvezető-titkárt: Farkas 
Eleket, a titkárt: Fűrész Istvánt, a pénztárost: Pelc Antalt és az ellenőrt: Alföldy Zoltánt. 
Tehát az MMT megalakult. Később Rusznyák értesítette Havast, hogy az MTA „Elnöksége 
1951. szeptember 3-án megtartott ülésen úgy határozott, hogy a Mikrobiológiai Társaságot 
az Akadémia irányítása alá helyezi. A Társaság munkásságának irányítására és ellenőrzésére 
egy elnökségi bizottságot állít fel, amelynek tagjai a IV., V., VI. Osztály és a Vegyész Csoport 
tagjaiból álljanak. Kérem Elnök Elvtársat, hogy a bizottság összetételére vonatkozó 
javaslatát mielőbb juttassa el hozzám.” Havas javaslatát nem ismerjük, de egy 1953. évi 
jegyzőkönyv szerint a bizottság elnöke: Havas András, tagjai: Bruckner Győző, Ivánovics 
György és Manninger Rezső lett. Később Bruckner helyére Fehér Dániel került. 1953 
elején Havas javasolta, hogy e bizottság két tagját, Fehért és Ivánovicsot vegyék be az 
MMT vezetőségébe. Fehér Dániel nevével, valószínű betegsége és 1955. februárjában 
bekövetkezett halála miatt, dokumentált formában a vezetőség tagjai között nem találkoztunk. 
Az alapszabály tervezetet a Belügyminisztérium kérésére többször is át kellett dolgozni, és a 
végső forma kialakításában az MTA jogi szakértője is részt vett. A miniszter végül 1951. 
október 15–én láttamozta. 
 
Az új vezetőség nagy sikerrel rendezte meg első és rögtön nagyszabású, nemzetközi 
kongresszusát 1952. január 6-12. között. Ebben a munkában óriási szerepet vállaltak az OKI 
és a társintézmények munkatársai és különösen az MTA vezetői és dolgozói (pl.: az összes 
költséget az MTA állta). A zavartalan lebonyolítás jelentékeny részben Madár János 
főigazgatóhelyettes érdeme. 
 
Az új társaság fejlődésének egyik nagy kerékkötője volt, hogy a tagoknak (főleg a 
fiataloknak) az 50-es években nem volt pénze egy-egy rendezvényre Budapestre utazni és ott 
tartózkodni (kb. napi 300.- Ft-ról volt szó). Ezt a gondot Rauss is jelezte, melynek megoldása 
érdekében Havas az Akadémiával, a minisztériumokkal és a dékánokkal is tárgyalt. 
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Az alapszabályt később többször is módosították. Pl.: 1953-ban az alelnöki poszt került 
rögzítésre. 1965-ben újabb módosítás történt. 1966-ban a 2.§-ban bővült a célok és a 
feladatok leírása. 1968-ban a Magyar Orvostudományi Társaságok és Egyesületek 
Szövetségéhez (MOTESZ) csatlakozást követően is módosult az alapszabály. Bekerült a 
póttag, valamint a nagy jelentőségű pártolótagság (ez utóbbi megadta a lehetőségét annak, 
hogy az MMT vezetősége kérje „a mikrobiológiai eljárásokkal dolgozó vállalatokat, hogy 
pártoló tagságuk révén, anyagilag támogassák Társaságunk munkáját”) intézménye az 
Alapszabályba. 1970-ben a MOTESZ titkársága aláírásra megküldte az új Alapszabályt, 
amely jogilag rögzítette az új helyzet, és amely szükséges volt az EüM-ben a 
nyilvántartáshoz. A Társaság felügyeleti szerve az MTA helyett az EüM lett, „amely a 
felügyeletet a MOTESZ elnökség útján gyakorolta.” 1973-ban két alelnöki poszt létrehozása 
miatt módosítottak. 1989-ben a társadalmi szervezetté alakulás kapcsán, majd 1990-ben az 
MMT Alapítvány létrehozása érdekében kellett az alapszabályt ismét módosítani. 2000-ben 
pedig először az MMT, majd az MMT Alapítvány is közhasznú szervezetté alakult. 2005 óta 
a Társaság/Alapítvány évente a nagygyűlés vagy a kongresszus rendezése mellett, mindig tart 
egy szakmai programmal is kibővített közgyűlést. 
 
Visszatérő probléma volt a társaság életében, hogy a tagok (közöttük még vezetőségi tagok 
is) egy része nem fizette a tagdíjat, ami a pénzügyi helyzetet rontotta. Viszont jelentős 
előrelépést eredményezett, hogy a Biogal Gyógyszergyár, a Chinoin Gyógyszer- és 
Vegyészeti Termékek Gyára, a HUMÁN Oltóanyagtermelő és Kutató Intézet, a REANAL 
Finomvegyszergyár és az Egyesült Gyógyszer és Tápszergyár pártoló tagként pénztámogatást 
nyújtottak a Társaságnak. 1989. után a támogatási rendszer formája is átalakult. Ennek 
következtében a társaság bevételét az éves rendezvények szervezésének eredménye, valamint 
a Nemzeti Civil Alap pályázatai adják a tagdíjak mellett. 
 
A MOTESZ-hoz való csatlakozástól az MMT vezetése kezdetben tartott. Azonban a főtitkári 
beszámolókból megállapítható, hogy az aggály szerencsére nem volt megalapozott. A 
MOTESZ mind gyakrabban kérte ki a társaság szakvéleményét és a társaság úgy is profitált a 
tagságból, hogy a külföldi társasághoz tartozás tagdíját, a külföldi tudományos 
rendezvényeken részt vevők költségeinek egy részét (útiköltség vagy részvételi díj), 
magyarországi nemzetközi rendezvény vagy meghívott külföldi szakemberek költségeinek 
egy részét, stb. a MOTESZ fizette. A MOTESZ-nek volt egy előírása, nevezetesen az, hogy 
az 1 napnál hosszabb rendezvények esetében részvételi díjat kell szedni. A társaság ezt 
kipróbálta és a kedvezőtlen tapasztalatok alapján – a résztvevők száma csökkent és a 
megjelentek sem mind fizettek – úgy döntött, hogy inkább 2 egynapos ülést szervez egymás 
után – egyiket a társaság, a másikat a szekciók rendezésében – és így elkerülhető a részvételi 
díj szedése. Ez a módszer bevált és ezért emelkedett meg az egy-napos rendezvények száma a 
60-as években. Összegezve elmondható, hogy a MOTESZ és a társaság közötti kapcsolat 
korrekt, széleskörű és gyümölcsöző volt. 
 
Az MMT megalakulásakor 130-an léptek be az új társaságba. 1952-ben 205, 1954-ben 300 
körüli, 1969-ben 460, jelenleg pedig 800 feletti a tagok száma. 
 
Az MMT tagjai kezdetben évente választottak új vezetőséget. 1966-ban viszont Farkas Elek 
főtitkár már arról értesíti a vezetőségbe választott tagokat, hogy az MMT „kétévi időtartamra 
vezetőségi tagjává választotta” őket. 1975-ben már négy évre választották meg a 
tisztségviselőket és 1983-tól a „szolgálati idő“ 5 évre növekedett. Ennek megfelelően 
próbáljuk meg összeállítani minden egyes vezetőség tagjainak listáját. A rendelkezésünkre 
álló adatok hiányosak, emiatt a legnagyobb erőfeszítés ellenére sem tudunk teljes listát 
összeállítani. Az is nehezíti a valódi névsor összeállítását, hogy az egyes megkérdezett  
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személyek különböző neveket adtak meg egy ugyanazon időszakra vonatkozóan. Az első 
vezetőség (1951-1952 között funkcionált), tagjainak a nevét már előbb felsoroltuk. 
 
1952-1953 között az előző vezetőség működött. 1953-ban Ivánovics Györgyöt 
beválasztották a korábbi vezetőségi tagok közé és a vezetőség így dolgozott 1954-ig. Mivel 
Ivánovics a számvizsgáló bizottságból a vezetőségbe került, helyette Szelényi Ferenc lett a 
számvizsgáló bizottság elnöke. 1954-ben Havas meghalt. Október 7-én vezetőségválasztás 
volt.  
 

 
 

Az MMT elnöksége.
 
1954-1955 elnök: Ivánovics György, ügyvezető titkár: Farkas Elek, titkár: Fűrész István, 
pénztáros: Pelc Antal. ellenőr: Alföldy Zoltán, tagok: Horváth János, Husz Béla, Jeney Endre, 
Kotlán Sándor, Lovrekovich István, Manninger Rezső, számvizsgáló bizottság: Szelényi 
Ferenc, Szirmai János, Zoltai Nándor. 
Az 1955 és 2010 közötti időszak alatt megválasztott vezetőségek tagjainak a nevét a 
Függelékben közöljük. 
 

1.3. A MMT SZEKCIÓI ÉS AZOK ELNÖKEI 
 
Az MMT megalakulásakor a vezetőségnek az volt a véleménye, hogy nem lenne szerencsés 
szekciók kialakításával az új társaságot megosztani. Ez a nézet 1953 elejére már változott. 
Belátták, hogy a különböző szakterületek együtt nem kezelhetők megfelelően és úgy 
vélekedtek, „hogy szükséges a szekciók megszervezése”. 1954-ben ismét az aggály volt 
erősebb, de kérték, hogy a javaslatokat 1955. márciusáig adják le. Veres Gábor 1954. 
októberében javasolta az immunológiai, Petrilla Aladár pedig az infekcionista szekció 
létesítését. Majd az 1955. március 11-ei vezetőségi ülésen Veres Gábor és Backhausz 
Richárd beterjesztett egy immunbiológiai szekció megalakítására vonatkozó tervezetet. A 
gondolatot Ivánovics is támogatta és elmondta, hogy a szekcióknak legyen önálló tisztikara, 
melyben részt vesz a társaság titkára és rajta keresztül tartsák az összeköttetést a társaság 
vezetőségével, továbbá, hogy a szekciók rendezzék önállóan az üléseiket. Ennek ellenére a 
dolgok nehezen haladtak előre. Végül az Immunológiai Szekció csak 1958. januárjában jött 
létre. Közben már más szekció megalakult. A fentiek értelmében kezdetben elnökség (elnök, 
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titkár) irányította a szekciókat. A szekció megalakulásának időpontját a zárójelben lévő 
évszám mutatja, az elnökeit pedig időrendi sorrendben soroljuk fel. Az elnökségek tagjainak 
a kiléte nagyrészt elveszett a múlt homályában: 
 
- Mykológiai szakosztály/szekció (1956): Bánhegyi József, Novák Ervin Károly, Maráz 
Anna, majd Mikológiai szekció (2003) : Maráz Anna, 
 
- Immunológiai szekció (1958): Kesztyűs Loránd, majd Immunológiai és Allergológiai 
szekció (1965): Kesztyűs Loránd. 1968-ban megalakult a Magyar Allergológiai Társaság, és 
attól kezdve a szekció nevéből az allergológia szó kikerült. 
Ismét Immunológiai szekció (1968): Kesztyűs Loránd. A szekció 1971-ben megszűnt, mert 
átalakult a Magyar Immunológiai Társasággá (MIT), melynek történetével Kávai Mária 
(2008), Ralovich Béla (2008), Csaba Béla és Füst György (2009), Ralovich Béla (2010) 
foglalkoztak. Az immunológia hazai történetét pedig 1960-ig Csaba Béla és Karasszon 
Dénes (1992) dolgozta fel. 
1972-ben az Immunológiai szekció újra megalakult az MMT-n belül: Joó István, Tuboly 
Sándor, Mándi Yvette, majd Immunológiai és parazitológiai szekció (2003): Mándi Yvette, 
 
- Bakteriológiai és Virológiai szekció (A rendelkezésünkre álló adatok szerint a közös szekció 
1965. januárjában tartott ülést, tehát valószínű, hogy már 1964-ben vagy még előbb alakult 
meg.) Elnöke: ?, Váczi Lajos, titkára: ?, Habán György volt. (A szekció neve, tudományos 
ülés rendezőjeként, ismereteink szerint, 1973-ban szerepelt utoljára. Feltehető, hogy ebben az 
időszakban szűnt meg. Egy 1975-ös dokumentumban már külön sorolták fel a két szekciót.) 
- Bakteriológiai szekció (1975?): Kétyi Iván, Lányi Béla, Czirók Éva, Emődy Levente, 
Nagy Erzsébet, 
 
- Virológiai szekció (1975?): Dömök István, Berencsi III György, Takács Mária, 
 
- Mezőgazdasági és ipari mikrobiológiai szekció (1975?): (Az előbb említett dokumentumban 
már ennek a szekciónak a neve is szerepelt.): Kecskés Mihály, majd Mezőgazdasági 
mikrobiológiai szekció (1980?): Kecskés Mihály, majd Mezőgazdasági és élelmiszer 
mikrobiológiai szekció (1985?): Kecskés Mihály és Farkas József, majd Farkas József 
egyedül, Deák Tibor, 
 
- Ipari mikrobiológiai szekció (1980?): Bár az ipari név 1975-ben már szerepelt és később 
kikerült a Mezőgazdasági és ipari mikrobiológiai szekció nevéből, a két szekciónak 
gyakorlatilag nem volt köze egymáshoz.): Szentirmai Attila, Karaffa Levente, 
 
- Környezeti mikrobiológiai és biotechnológiai szekció (2008): Kériné Borsodi Andrea, 
 
- Poliomyelitis Bizottság/szekció (1958?): ?, Weiszfeiler Gyula, Kátay Aladár. A szekció 
1969. novemberében megszűnt, mert az Európai Poliomyelitis Társaság, amellyel a 
kapcsolatot tartotta, átalakult Poliomyelitis és egyéb Vírusbetegségek Elleni Társasággá, 
melynek már az MMT is tagja lehetett. 
 
- 1966-ban többen kérték az MMT vezetőségét engedélyezze, hogy megalakíthassák a 
Chemotherápiás szekciót. A vezetőség többször is foglalkozott a kérdéssel és végül 
hozzájárult, hogy Jeney Endre elnökségével létrehozzák. Ennek ellenére ez a szekció, 
sohasem működött és végül a Magyar Pharmacológiai Társaság keretei között kezdte el 
életét 1968-ban. Az MMT közgyűlése 1969. novemberében hozzájárult, hogy a Társaság 
visszalépjen a nevezett szekció megalakításától.  
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- Történtek próbálkozások Nagy Erzsébet és Bán Éva révén a Klinikai Mikrobiológiai 
szekció létrehozására, de a vezetőség ezt a törekvést nem találta indokoltnak. 
 
A szekciók fontos, aktív szerepet játszanak a szakterületük tevékenységének összefogásában, 
irányításában. 
 

1.4. AZ EGÉSZSÉGÜGY-KÖZEGÉSZSÉGÜGY 
IRÁNYÍTÁSÁÉRT FELELŐS TÁRCA ÉS A 
MIKROBIOLÓGIA KAPCSOLATA 
 
Az államigazgatás szabályainak megfelelően az egészség- és a közegészségügy teljes 
vertikumának az irányítása mindig az éppen aktuális főhatóság irányítása alatt áll. Az 
irányítási rendszertől függően osztályfőnök, államtitkár vagy miniszter volt a felelős. A II. 
világháború előtt a felelősök általában magasan képzett szakemberek voltak, akik az 
Országos Közegészségi/Közegészségügyi Tanács segítségére tudtak támaszkodni. Ebből az 
időszakból kiemelendő Balassa János, Chyzer Kornél, Müller Kálmán, Scholtz Kornél, 
Johan Béla, stb. neve. 1944-ben létrehozták a Népjóléti Minisztériumot, amelyet 1951-ben 
Egészségügyi Minisztériummá szerveztek át.  Az akkori minisztérium főosztályai közül itt 
csak a Közegészségügyi Felügyeleti és Járványügyit, valamint az Orvos-egészségügyi 
Tanintézetek Főosztályát említjük. Ezek munkatársai foglalkoztak elsősorban a 
mikrobiológiával összefüggő eseményekkel, kérdésekkel, valamint a mikrobiológiai 
ismeretek oktatása problémáival a Gyógyító-megelőző Főosztály mellett. Az eltelt több mint 
60 év alatt a minisztérium neve és feladatköre többször is változott. 
 

1.4.1. EGÉSZSÉGÜGYI TUDOMÁNYOS TANÁCS (ETT) 
 
A minisztérium szervezetében működik az 1951-ben kiadott Miniszter Tanácsi rendelet 
alapján az ETT, a miniszter tanácsadó szerve. Az ETT-nek a feladata az egészségügy fontos 
kérdéseiben való állásfoglalás, javaslatok készítése (irányítási kérdések, új gyógyító 
eljárások, diagnosztikai módszerek, gyógyszerek esetében, egészségügyi személyek képzése, 
továbbképzése, kiadványok, elvi kérdések, vezetői kinevezések, tudományos rendezvények, 
stb.). A jogszabály előírta, hogy az ETT együttműködve az MTA Biológiai és Orvosi 
Tudományok Osztályával dolgozza ki az egészségügy tudományos terveit, működjön közre a 
tervek végrehajtásában és ellenőrzésében. Ebben a tevékenységében szakbizottságok 
segíthetik, ill. azok segítségét veheti igénybe. 1954-ben az ETT feladatköre bővült, mert az 
igazságügyi kérdések megválaszolását is feladatul kapta és erre a célra Igazságügyi 
Bizottságot alakítottak ki. Kezdetben az MTA-n és a minisztériumban különböző párhuzamos 
profilú bizottságok működtek. Az 1960-as évek elején realizálta a helyzet fonákságát az MTA 
és tárgyalásokat kezdett a minisztériummal. Ennek eredményeképpen 1967-ben megszülettek 
azok a közös MTA-EüM bizottságok, melyek a továbbiakban működtek. Ezek között 
szerepelt a Mikrobiológiai, járványügyi és szérumvakcina Bizottság is. A fellelhető 
dokumentumok alapján megállapítható, hogy az ETT jelentősége az oktatást, a kutatást, 
valamint a gyógyítást végző egészségügyi intézmények életében döntő volt, mert nemcsak a 
kutatási tervek elfogadásánál, hanem a pénzügyi feltételek biztosítása szempontjából is döntő 
volt a szava (lásd a POTE Mikrobiológiai Intézet terveivel és finanszírozásával foglalkozó 
dokumentum másolatát a Függelékben.) 
Jelenleg az előbb felsorolt feladatok mellett, a különböző etikai kérdésekben való 
állásfoglalást is az ETT-nek kell megfogalmazni. 
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1.4.2. SZAKMAI KOLLÉGIUMOK (SZK) 
 
Az 1970-es években egyes országos intézetek igazgatója mellett kollégium működött, 
amelynek feladata volt az intézet igazgató munkájának segítése. Számunkra elsősorban az 
1974-ben megalapított Országos Laboratóriumi Intézet és az általa 1975-ben létrehozott 
Szakmai Kollégium a fontos. 1989-ben a Szociális és Egészségügyi Minisztérium (SZEM) az 
orvosi szakmákat figyelembe véve jogszabályban rendezte a SZK-ok működését. A tárca 
azóta is többször újraszabályozta ezeket a szakmai szervezeteket. Ettől kezdve a SZK-ok a 
miniszter tanácsadó szervezetei. A SZK-t a szakma legjobb hazai képviselői alkotják és 
rendszeresen üléseznek. Minden ülésen a minisztérium kompetens képviselője is megjelenik. 
(E sorok írója 1992-1999 között képviselte a főhatóságot többek között az Mikrobiológiai 
SZK (MSZK)/Orvosi Mikrobiológia SZK (OMSZK), valamint a Klinikai Laboratóriumi 
Vizsgálatok SZK (KLVSZK) ülésein is.) 
Az MSZK 1992-ben alakult meg és az irányító és adminisztratív központja az OKI volt. Első 
elnöke Lányi Béla, titkára Czirók Éva, a tagjai: Bán Éva, Baron Ferenc, Csiszár Károly, 
Emődy Levente, Ferencz Antal, Gacs Mária, Gergely Lajos, Jankó Mária, Mitró Erzsébet, 
Nagy Endre, Nagy Erzsébet, Pintér Miklós, Sedlák Mária, Szalka András, Szeness Ágnes, 
Zalai László. Ex officio tagok: Berencsi III György, Dömök István, Endrőczi Elemér, 
Mészáros János. A KLVSZK által javasolt személyek közül öten kerültek be a tagok közé. 
 
1995-ben újraalakult a bizottság. Az elnök ismét Lányi Béla, a titkár Czirók Éva, Magyar 
Orvosi Kamara (MOK) összekötő: Szücs György, A tagok: Bán Éve, Baron Ferenc, Berencsi 
III György, Csiszár Károly, Emődy Levente, Ferencz Antal, Fodor Tamás, Gacs Mária, 
Gergely Lajos, Jankó Mária, Ludwig Endre, Milch Hedda, Nagy Erzsébet, Nász István, 
Szalka András, Szikra Lenke (a dőlt betűvel írt nevű személyek az egyetemek delegáltjai). 
Lányi betegsége és halála után 1997-ben Czirók lett az elnök és Gacs Mária pedig a titkár. A 
tagok Milch Hedda, Jankó Mária, Gacs Mária, Berencsi III György, Nagy Erzsébet, Deák 
Judit, Bános Zsuzsa, Gergely Lajos, Emődy Levente, Horváth István, Szalka András, Ludwig 
Endre, Bán Éva, Szücs György, Széll Mária, Szikra Lenke voltak. 
2000-ben Nagy Erzsébetet választották elnöknek és Szücs Györgyöt titkárnak. Ügyvezető 
titkár Deák Judit lett. A tagok Berencsi III György, Füzi Miklós, Gergely Lajos, Hajdú Edit, 
Kenesei Éva, Kocsis Béla, Konkoly Thege Marianne, Kónya József, Mándi Yvette, Nagy 
Károly, Puskás Erzsébet, Szarka Katalin és Szikra Lenke. 
2005. november 29-óta az OMSZK a következő összetételben működik: elnök: Nagy 
Erzsébet, titkár: Deák Judit, tagok: Bán Éva, Berencsi III György, Emődy Levente, Füzi 
Miklós, Gergely Lajos, Konkoly Thege Marianne, Mándi Yvette, Minárovits János, Puskás 
Erzsébet, Rozgonyi Ferenc, Szalka András, Szarka Katalin, Szekeres Júlia, Szikora Levente, 
Szücs György, ügyintéző: Tenkes Edit. Kollégiumi delegált: Lakatos Ferenc, az OMSZK által 
tanácskozási joggal pedig: Nagy Károlyt és Ocsai Lajost kooptálták. 
 
A MSZK/OMSZK aktívan részt vett az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP) által 
finanszírozott vizsgálatok összeállításában és a térítési díjak meghatározásában, valamint 
folyamatosan karbantartotta a pontrendszert.  
A hazai klinikai laboratóriumi szakemberek szakmai szervezete a Magyar Laboratóriumi 
Diagnosztikai Társaság ( lásd később). E társaság mellett működik a LVSZK. Az OMSZK és 
a LVSZK együttműködve kidolgozta a mikrobiológiai laboratóriumok számára a 
minőségbiztosítási kézikönyv tervezetét, amelyet felváltottak a 2001-ben a NAT által kiadott 
NAR-20-IX. sz., MSz EN ISO/IEC 17025 szabvány szakma-specifikus követelményei. 
Meghatározta a minimum követelményeket. Foglalkozott a szakképzés, a továbbképzés 
kérdéseivel, a mikrobiológiai laboratóriumok kategorizálásával. 2006-ban elkészítette a már 
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említett „Az enterális kórképek bakteriológiai diagnosztikája” című szakmai irányelveket. 
Ezek mellett válaszolt az EüM megkereséseire és eleget tett a jogszabályokban előírt 
feladatainak (szakmai véleményezések, javaslatok elkészítése, pl.: 1993-ban 22 és 1994-ben 
10 szakvéleményt készítettek). 
 

1.5. A MMT ÁLTAL 1951-2011 ÉVEKBEN RENDEZETT 
ÜLÉSEK ÖSSZEFOGLALÓ ADATAI 
 
Rövidítések: E.sz.= Előadások száma, K.i.= Kiemelt téma, i.m.= in memoriam, P.= poszter, 
?= adat nem ismert vagy bizonytalan. 
Ha az adatok nem meghívóból vagy programból származtak, akkor a forrást megjelöltük. 
(Jegyzőkönyv=.’JE, Acta microbiol. Acad. Sci. hung.= ‘Ac1954; Népegészségügy=’N1951, 
Orvosi Hetilap= ‘OH1953, Annales Immunologicae Hungaricae=’An1958, Réthy Lajos 
akadémiai doktori disszertáció tézise=’R.L.1979) 
 
  1. 1952. január 6-12. I. Nemzetközi Kongresszus, Budapest, E.sz.:123 ‘N1951 
  2. 1952. szeptember 29. Tudományos ülés, Budapest, OKI, K.t.:virusok, antibioti-kumok, N-
anyagcsere, E.sz.: ?’JE 
  3. 1953. május 8-9. Tudományos ülés, Budapest, OKI, E.sz.:29 ’OH1953 
  4. 1953. szeptember 25-26. Tudományos ülés, Budapest, OKI, E.sz.:31 ‘OH1953 
  5. 1954. október 7-8. Tudományos ülés, Budapest, E.sz.:? ‘OH1954 
  6. 1955. május 5-6. Tudományos ülés, Budapest, OKI, E.sz.:38 
  7. 1955. november 3-4. Tudományos ülés, Budapest, OKI, E.sz.:30 ‘OH1955 
  8. 1957. október 30.-november 1. II. Kongresszus, Budapest, E.sz.:63, K.t.: Baktérium 
genetika, Poliomyelitis virus és diagnosztika. 
  9. 1958. november 10-11. MMT tudományos ülés, Budapest, E.sz.:? ‘Ac1969 
 10. 1959. június 9. MMT Mykológiai Szakosztályülés, Budapest, ?, E.sz.:? 
 11. 1959. szeptember 22-25. II. Kongresszus, Budapest, E.sz.:102, K.t.: Poliomyelitis, 
Antibiotikum rezisztencia (symposium) 
 12. 1960. október 4. Nagygyűlés, Budapest, E.sz.: ?, K.t.: ? ‘An1961 
 13. 1961. október 3-5. MMT, MTA III. Nemzetközi kongresszus, Budapest, MTA, E.sz.:119, 
K.t.: Védőoltások, E.sz.:57 
 14. 1962. október 15-17. Nagygyűlés, Budapest, E.sz.:54 ‘OH1962 
 15. 1963. október 28-30. Nagygyűlés, Budapest, E.sz.:62 ‘OH1963 
 16. 1964. szeptember 30.-október 3., MMT IV. Kongresszus, Budapest, MTA, E.sz.:194, 
K.t.: Enterobacteriaceae (symposium) 
 17. 1965. január 29. MMT Bakteriológiai és Virológiai Szekcióülés, Budapest, E.sz.:15 
‘OH1965 
 18. 1966. szeptember 5-7. Nagygyűlés, Debrecen, E.sz.:85 ‘Ac1967 
 19. 1966. november 8. MMT Mycológiai Szakosztály 14. szakülés, Budapest, ELTE, E.sz.:4 
 20. 1966. december 13. MMT Mykológiai Szakosztály 15. szakülés, Budapest, ELTE, 
E.sz.:3 
 21. 1967. április 25. MMT Mykológiai Szakosztály 16. szakülés, Budapest, ELTE, E.sz.:2 
 22. 1967. július 7-8. MMT Bakteriológiai és Virológiai Szekcióülés, Szeged, E.sz.:35 
 23. 1967. november 29-30. MMT tudományos ülés, Budapest, OKI, E.sz.:6+26 
 24. 1968. május 14-15. MMT és POTE, Pécs, K.t.: Lipopoliszacharid konferencia, E.sz.:? 
 25. 1968. június 4. MMT Mykológiai Szakosztály 17. szakülés, Budapest, ELTE, E.sz.:3 
 26. 1968. szeptember 2-5. Magyar Agrártudományi Egyesület Állatorvosok Társasága, MMT 
nemzetközi értekezlet, Mosonmagyaróvár, E.sz.:10 
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 27. 1968. október 17. MTA OTO, MMT ülés, H. Smith: Microbial Behaviour in vivo and in 
vitro, Budapest, OKI 
 28. 1968. november 11-12. MMT V. Kongresszus, Budapest, OKI, E.sz.:41, K.t.: ? 
 29. 1968. november 13. MMT Bakteriológiai és Virológiai Szakosztályülés, Budapest, OKI, 
E.sz.:14 
 30. 1968. november 14. MMT tudományos ülés, Budapest, OKI, E.sz.:9, K.t.: A fertőtlenítés 
aktuális kérdései (symposium) 
 31. 1969. május 16. MMT Bakteriológiai és Virológiai Szakosztályülés, Budapest, OKI, 
E.sz.:12 
 32. 1969. szeptember 3. MMT, MTA Állateü. Int., OKI, tudományos ülés, Budapest, B. E. 
Andrews: Mycoplasmak kórokozó jelentősége emberi és állati megbetegedésekben ‘OH1969 
 33. 1969. ?, MMT Mycológiai Szekció szakülés, Budapest, ?’JK 
 34. 1969. szeptember 4. MTA OTO, MMT, OSSKI tudományos ülés, L. J. Berry: Effect of 
Endotoxin on Metabolic Regulation in Mice, Budapest, OSSKI 
 35. 1969. október 27. MMT, Fertőzőbetegségek Orvosainak Társ., Magyar Hyg. Társ., 
Magyar Pathol. Társ. tudományos ülés, Budapest, E.sz.:10, K.t.: 1969. évi influenza járvány 
’OH1969 
 36. 1969. október 28. MMT tudományos ülés, Budapest, i.m. Aujeszky, E.sz.:9, K.t.: 
baktériumgenetika és biokémia 
 37. 1969. október 29. MMT Bakteriológiai és Virológiai Szekcióülés, Budapest, E.sz.:24 
‘OH1969 
 38. 1969. november 27. MMT Bakteriológiai és Virológiai Szekcióülés, Budapest, OKI, 
E.sz.:2 
 39. 1969. december 15. MMT és MTA Állateü. Kut. Int. tudományos ülés, Pesti L.: A 
csíramentes technika jelentősége a biológiában és az orvostudományban, R. D. Barnes: The 
first Germfree Baby, Budapest, OKI 
 40. 1970. szeptember 9. MMT tudományos ülés, J. L. Melnick: New Developments of Virus 
Research; Serum Hepatitis Antigens and Infectious Hepatitis Virus, Cancer Virus RNA, D. C. 
Burke: Biochemistry of RNA Viruses, Budapest, OKI 
 41. 1970. szeptember 17. OKI, MMT tudományos ülés, Budapest, OKI, O. V. Baroyan: 
Modern irányzatok a járványügyben, Az alkalmazott immunológia problémáinak járványügyi 
szempontjai 
 42. 1970. szeptember 23. MMT tudományos ülés, Z. Borowska: Biosynthesis of Polipeptide 
Antibiotics, Budapest, OKI 
 43. 1970. szeptember 30. MMT tudományos ülés, Veszprém, E.sz.:25 
 44. 1970. október 28. MTA, MMT tudományos ülés, W. Hayes: The Evolution and 
Significance of Extrachromosomal Genetic Elements in Bacteria, Budapest, OKI 
 45. 1970. december 9. Manninger Rezső emlékére rendezett tudományos ülés, Budapest, 
OKI, E.sz.:5 
 46. 1970. december 9. MMT Tudományos ülés, Budapest, OKI, E.sz.:6 
 47. 1970. december 10. MMT Bakteriológiai és Virológiai Szekcióülés, Budapest, E.sz.:16 
 48. 1971. június 27.-július 3. 2nd International Congress for Virology, Budapest, K.t: Viral 
nucleic acid (symposium, 10 előadó), Structure and function of viral components 
(symposium,6 előadó), Replication of viruses (symposium, 4 előadó), Moving frontiers in 
medical virology, (symposium, 7 előadó), Viruses related to cancer (symposium, 6 előadó), 
E.sz.:29 (workshop) 
 49. 1971. november 16-18. Nemzetközi konferencia a mikrobiológiai gyorsdiagnosztikáról, 
Budapest, E.sz.:? ‘Ac1972 
 50. 1972. január 12-13. MMT tudományos ülés, Budapest, OKI, E.sz.:29 
 51. 1972. január 17. MMT tudományos ülés, B. W. Holloway: The genetics of Pseudomonas 
aeruginosa, Budapest, OKI 
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 52. 1972. június 9. Az MTA, MMT, MÉTE Mikrobiol. Szakoszt. Tudományos ülés, V. 
Zalabák: A fehérje termelésének és ökonómiájának néhány problémája a Csehszlovák 
Szocialista Köztársaságban, Z. Hostálek: A tetracycline antibiotikumok bioszintézisenek 
genetikai ellenőrzése 
 53. 1972. október 19-21. Vándorgyűlés, Kőszeg, i.m. Pasteur, E.sz.:93, K.t.: Élelmiszeripari 
mikrobiológiai vizsgálati módszerek c. symposium, E.sz.:12, A bakteriológiai módszerek 
egységesítése c. kerekasztal-konferencia, E.sz.:8 
 54. 1973. január 13-14. MMT Bakteriológiai és Virológiai Szekcióülés, Budapest, OKI, 
E.sz.:24 
 55. 1973. március 13. MMT Mykológiai Szakosztály 22. szakülés, Budapest, ELTE, E.sz.:5 
 56. 1973. április 16. MMT Bakteriológiai és Virológiai Szekcióülés, Budapest, OKI, E.sz.:17 
 57. 1973. szeptember 4-8. VI. Kongresszus, Budapest, MTA, E.sz.:88, K.t.: Bakteriológiai 
genetika, Vírusos oncogenesis, Légúti vírusok, Látens és persistens vírusfertőzések, vegyes 
témák 
 58. 1973. szeptember 13-15. 13th Internat. Congress of Biological Standardization, Budapest, 
E.sz.:122 ’Ac1977 
 59. 1974. augusztus 22-24. MMT tudományos ülés, Ivánovics 70 éves, Szeged, E.sz.:117 
 60. 1974. szeptember 26. MTA Mikrobiol. Kut. Csop., MMT tudományos ülés, C. G. Hedén: 
Some Different Bioengineering Aproaches to the Optimization of Fermentation Processes, 
Budapest, MTA 
 61. 1974. október 1. MMT, Magyar Ideg és Elmeorvosok Társasága ülés, J. Fűrész: A 
kanyaróvírus és a subacut sklerotizáló panencephalitis, Budapest, SOTE 
 

 
 

Az MMT 1981. évi Pécsi Nagygyűlésének elnöksége.
 
 62. 1975. március 24. MMT tudományos ülés, Pécs, POTE, E.sz.:22 
 63. 1975. augusztus 27-29. Nagygyűlés, Sopron, E.sz.:129 
 64. 1976. szeptember ?. Symposium on Pyrogenecity of Biol. Preparations, Budapest, E.sz.:? 
‘Ac1977 
 65. 1976. szeptember 6-9. VII. Kongresszus, Budapest, E.sz.:? ’Ac1977 
 66. 1977. augusztus 29.- szeptember 1. Nagygyűlés, Gyula, E.sz.:88 
 67. 1978. ?. Nagygyűlés, Debrecen, E.sz.:? ‘R.J.1979 
 68. 1979. augusztus 27-29. VIII. Kongresszus, Budapest, E.sz.:101 
 69. 1980. augusztus 7-9. Nagygyűlés, Veszprém, E.sz.:152 
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 70. 1981. augusztus 27-29. Nagygyűlés, Pécs, E.sz.:157 
 71. 1982. augusztus 23-25. Nagygyűlés, i.m.: Koch, Debrecen, E.sz.:156 
 72. 1983. augusztus 23-25. IX. Kongresszus, Budapest, E.sz.:174 
 73. 1984. augusztus 22-24. Nagygyűlés, Nyíregyháza, E.sz.:127 
 74. 1985. augusztus 21-24. Nagygyűlés, i.m.: Preisz, Kecskemét, E.sz.:132 
 75. 1986. április 21. Tudományos ülés, Budapest, J. C. Chermann: LAV és az AIDS 
kórokozója, ‘OH1986 
 76. 1986. szeptember 1-3. Nagygyűlés, Gödöllő, E.sz.:169 
 

 
 

A MMT 1986. évi gödöllői Nagygyűlésének résztvevői. 

 
77. 1987. augusztus 26-29. X. kongresszus, Szeged. E.+P.sz.:120+47, K.t.: Biotechnology 
and Industrial Microbiology (symposium), E.+P.sz.:13+30, Biology of Interferon System 
(symposium), E.sz.:29, Latent and Persistent Viral Infections (symposium), E.sz.:6 
 78. 1988. augusztus 25-27. Nagygyűlés, Kaposvár, E.+P.sz.:102+18 
 79. 1988. szeptember 12. MMT Bakteriológiai Szekcióülés, Budapest, H. Hashimoto: 
Antibiotikum rezisztencia gének  
 80. 1989. április 18. Takátsy 75. születésnapi emlékülés, Budapest 
 81. 1989. június 23. Tudományos ülés, Budapest, Per-Anders Mardh: Chlamydia 
pneumoniae 
 82. 1989. július 24-28. MMT Mikológiai Szekció Trilaterális Élesztő Symposium, 
Sárospatak, E.sz.:?, K.t.:? 
 83. 1989. augusztus 24-26. Nagygyűlés, Eger, E.+P.sz.:111 
 84. 1989. november 22. MMT Bakteriológiai Szekció, Laboratóriumi Diagnosztikai Társaság 
tudományos ülés, Budapest, E.sz.:?, K.t.:? 
 85. 1990. augusztus 22-24. Nagygyűlés, Sopron, E.+P.sz.:114 
 86. 1991. június 6. Becton Dickinson tudományos ülés, Budapest, E.sz.:? 
 87. 1991. augusztus 22-24. XI. Kongresszus, i.m.: Preisz, Budapest, E.+P.sz.:150, K.t.: 
Vírusvakcinák ellenőrzése és termelése, Antibiotikumok és rezisztencia faktorok hatásának 
molekuláris mechanizmusa, MERCK Fluorocult symposium, Lactoferrin symposium 
 88. 1992. július 7-9. Jubileumi nagygyűlés, Székesfehérvár, E.+P.sz.:74+41 
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 89. 1992. augusztus 23-27. XI. European Meeting on Genetic Transformation, Budapest, 
E.sz.:53, K.t.: DNA transfer and gene expression in microorganisms 
 90. 1992. november 10. Tudományos ülés, Budapest, Elisabeth McFall előadása 
 91. 1992. november 19. MMT, Magyar Biofizikai Társaság Membrán Szekciója közös 
tudományos ülés, Budapest, E.sz.:?, K.t.:? 
 92. 1993. március 17. Tudományos ülés, Budapest, Marshall Horowitz: Adenovirus DNA 
Replication 
 93. 1993. augusztus 16-18. Nagygyűlés, Győr, E.+P.sz.:132 
 94. 1994. augusztus 23-25. Nagygyűlés, Szolnok, E.+P.sz.:100, K.t.: Gastrointestinalis 
fertőzések klinikai, epidemiológiai és mikrobiológiai jellemzése 
 95. 1995. augusztus 23-25. XII. Kongresszus, i.m.: Pasteur, Budapest, E.+P.sz:179, K.t.: 
Host parasite interactions 
 96. 1996. augusztus 21-23. Nagygyűlés, Nyíregyháza, E.+P.sz.:107, K.t.: New Pathogens - 
New Role of Old Pathogens 
 97. 1997. augusztus 25-27. Nagygyűlés, i.m.: Hőgyes, Szekszárd, E.+P.sz.:127, K.t.: A 
Shizosaccharomycesek mint a modern mikrobiológiai kutatások modellszervezetei 
 98. 1998. augusztus 24-26. Nagygyűlés, i.m.: Löffler és Frosch, Miskolc, E.+P.sz.:167, K.t.: 
Mikológia a molekuláris biológia szintjén 
 99. 1999. május 26-28. I. Magyar Mikológiai Konferencia, Budapest. E.sz.:23, P.sz.: 99, K.t.: 
? 
100. 1999. augusztus 29.-szeptember 1. XIII. Nemzetközi kongresszus, i.m.: Ivánovics, 
Budapest, E.+P.sz.:276 
101. 1999. szeptember 1-4. 3rd Annual Meeting of the European Society for Clinical 
Virology, Budapest, E.sz.:46, P.sz.:143, K.t.: ESCV Discussion Meeting on Proficiency 
Panels, 9 előadás (symposium), Pre-Congress Joint Meeting of the ESCV and of the 
Hungarian Society for Microbiology, 8 előadás (symposium), Organon Teknika Workshop, 4 
előadás (symposium) 
102. 2000. augusztus 24-26. Nagygyűlés, "First Joint Meeting of the Slovenian Society for 
Microbiology and the Hungarian Society for Microbiology", E.+P.sz.:164 és "Iternational 
Training Course for Young Scientists" 2000. augusztus 23-27. Keszthely 
 

 
 

Az MMT Balatonfüredi Jubileumi Nagygyűlésének résztvevői 2001-ben. 
 
103. 2001. október 10-12. Jubileumi nagygyűlés, Balatonfüred, E.+P.sz.:179 
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104. 2002. október 8-10. Nagygyűlés, Balatonfüred, E.+P.sz.:150 
105. 2003. október 5-8. NATO Advanced Research Workshop „Emerging Biological Threat”, 
Budapest, E.sz.:30 
106. 2003. október 9-11. XIV. Nemzetközi kongresszus a „European Society for Clinical 
Microbiology and Infectious Diseases” társasággal, Balatonfüred, E.+P.sz.:232, K.t.: 
Resurgence of Streptococcal Infections; Emerging Infections and Eradication Programmes; 
Molecular Physiology of Industrial Fungi 
107. 2004. október 7-9. Nagygyűlés, i.m.: Farkas és Dömök, Keszthely, E.sz.:208, K.t.: X. 
Fermentációs kollokvium 
108. 2004. ?? 5th Meeting of the European Society for Chlamydia Research, Budapest 
109. 2005. október 26-28. Nagygyűlés (I. Central European Forum for Microbiology 
“CEFORM”), i.m.: Rauss, Keszthely, E.+P.sz.:286, K.t.: Transforming Viruses and Neoplasia 
110. 2006. április 4. Előadóülés és rendkívüli közgyűlés, Amit egy mikrobiológusnak a 
(madár) influenzáról tudnia kell. MTA Székház, Budapest 
111. 2006. május 14. Tudományos ülés, Szintetikus biológia: az E.coli baktérium 
újratervezése; Human papillomavírus fertőzések a prevakcinációs érában, MTA Székház, 
Budapest 
112. 2006. október 18-20. Nagygyűlés, i.m.: Hőgyes, Rendszertan a mikrobiológiában, 
Keszthely, E.sz.:185 
113. 2007. ???. Előadóülés és közgyűlés, Budapest, E.sz.:?, K.t.: ? 
114. 2007. július 18-20. XV. Nemzetközi kongresszus, i.m.: Lányi, Budapest, E.+P.sz.:226, 
K.t.: Betalactamase 
115. 2008. április 24. Előadóülés és tisztújító közgyűlés, Kis RNS alapú antivirális 
immunitás, MTA Székház, Budapest, E.sz.:?, K.t.: ? 
116. 2008. október 15-17. Nagygyűlés, i.m.: Aujeszky és Farkas, Keszthely, E.+ 
P.sz.:115+64, K.t.: XI. Fermentációs kollokvium, Mikrobiális élelmiszerbiztonság 
117. 2009. április 27. Előadóülés és közgyűlés, Budapest, MTA, E.sz.:4, K.t.: Új 
antimikrobiális hatóanyag fejlesztési stratégiák 
118. 2009. október 7-9. 2nd Central European Forum for Microbiology. i.m.: Darwin, 
Keszthely, E.sz.:?, K.t.:? 
119. 2010. április 14. Eladóülés és közgyűlés, Herald Hansen:Cancer prevention by 
vaccination. MTA Székház, Budapest 
120. 2010. október 13-15. Nagygyűlés, i.m.: Váczi és Fehér, Keszthely, E.sz.:?, K.t.: A 
gazda-pathogén kölcsönhatások új vonatkozásai 
121. 2011. április 28. Előadóülés és közgyűlés, MTA Székház, Budapest 
122. 2011. július 20-22. 16th International Congress of the Hungarian Society for 
Microbiology, ELTE Kongresszusi Központ, Budapest 
 
Megjegyzés: A kongresszusok számozása a fellelhető írásokban sajnálatos módon 
következetlen. Mivel minden programot nem sikerült megszereznünk, a felsorolás nem teljes. 
Az MMT Mykológiai Szakosztály/Szekció a feltüntetetteknél bizonyosan több szakülést 
tartott, ezt jelzi a szakülések sorszáma, azonban meghívók hiányában csak egy részüket 
tudtuk a felsorolásban feltüntetni. Egyes adatok, mint publikációk lábjegyzetei jelentek meg 
és nem mindig pontosak. Nehezíti az egységes rendszer kialakítását, hogy az egyes 
rendezvényeket az alábbi megnevezésekkel illették: kongresszus, nemzetközi kongresszus, 
nagygyűlés, vándorgyűlés, tudományos ülés, szakülés, emlékülés, előadóülés, ülés, 
symposium, kerekasztal megbeszélés, kollokvium, konferencia, stb. Nász István közlése 
szerint 1956-ban elmaradt a szokásos éves ülés. 
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1.5.1. AZ MMT IMMUNOLÓGIA SZEKCIÓJA ÁLTAL 
RENDEZETT TUDOMÁNYOS ÜLÉSEK 
 
A Szekció 1958-ban alakult meg és a továbbiakban „saját életét élve” külön tartotta a 
tudományos üléseit. 

 
1. 1958. január ?. DOTE, Debrecen. A Szekció alakuló ülés. I. ülés. K.t.:?, E.sz.:? 
2. 1958. május 8-9. OKI, Budapest, II. ülés. K.t.:?, E.sz.:17 
3. 1959. január 23-24. SZOTE, Szeged, III. ülés. K.t.: Az autoimmunizáció és az 
isoimmunizáció kérdése. E.sz.:15 
4. 1959. szeptember 4-5. OKI, Budapest, IV. ülés. K.t.: Vírusimmunitástani kérdések. 
E.sz.:19 
5. 1960. január 29-30. POTE, V. ülés. Pécs,. K.t.:?, E.sz.:28 
6. 1960. május 27-28. DOTE, Debrecen, VI. ülés. K.t.: Antitestképzés és immunológiai 
diagnosztika. E.sz.:30 
7. 1960. október 4. OKI, Budapest, az MMT tudományos ülése keretében, VII. ülés. K.t.: Az 
enzimek antigenitása és immunkémiai vizsgáló módszerek. E.sz.: ? 
8. 1961. június 2-3. Miskolc, VIII. ülés. K.t.:?, E.sz.:27 
9. 1961. október 3-5. Budapest, az MTA, MMT III. kongresszusa keretében, IX. ülés. K.t.: 
Fertőző betegségek elleni védőoltások. E.sz.:? 
10. 1962. január 26-27. SZOTE, Szeged, X. ülés. K.t.: Az allergia és az immunitás 
összefüggései, valamint a plazmafehérjék immunkémiája. E.sz.:38 
11. 1962. június ?. Szolnok, XI. ülés. K.t.:?, E.sz.:? ‘An1963  
12. 1962. október 15-17. Budapest, az MMT nagygyűlése keretében, XII. ülés. K.t.:?, E.sz.:8 
13. 1963. január 11-12. Megyei Kórház, Szombathely, XIII. ülés. K.t.:?, E.sz.:30 
14. 1963. október 28-30. Budapest, az MMT nagygyűlése keretében, XIV. ülés. K.t.:?, 
E.sz.:15 + 5 
15. 1964. április 10-11. DOTE, Debrecen, XV. ülés. K.t.: A bélbaktériumok immunológiája, 
E.sz.:37 
16. 1964. szeptember 30.-október 1. Budapest, az MMT 4. kongresszusa keretében, XVI. 
ülés. K.t.:?, E.sz.:22 
17. 1965. január 29-30. OKI, Budapest, XVII. ülés. K.t.:?, E.sz.:25 
18. 1965. május 7-8. Balatonfüred, XVIII. ülés. K.t.:?, E.sz.:35 
19. 1966. szeptember 5-7. DOTE, Debrecen, az MMT nagygyűlése keretében, XIX. ülés. 
K.t.:?, E.sz.:35 
20. 1967. március 6-8. POTE, Pécs, XX. ülés. K.t.:?, E.sz.:59 
21. 1967. október 23-24. Sopron, XXI. ülés. K.t.:?, E.sz.:52 
22. 1968. május, 10-11. Veszprém, XXII. ülés. K.t.?, E.sz.:46 
23. 1968. október 11-12. DOTE, Debrecen, MMT Immunológiai Szekció I. Transzplantációs 
immunológiai kerekasztal konferencia, K.t.:?, Donorszelekció; Transzplantációs 
immunreakciók kivédése 
24. 1968. november 13. OVSZ, Budapest, XXIII. ülés. K.t.:?, E.sz.:28 
25. 1969. június 5-6. SOTE, Budapest, MTA Biz., MOT, MMT Immunológiai Szekciója II. 
Transzplantációs immunológiai kerekasztal konferencia, K.t.: Transzplantációs immunológia 
26. 1969. június 7. SOTE, Budapest, MMT Immunológiai Szekció XXIV. ülés. E.sz.:16 
27. 1969. június 26. HUMÁN, Budapest, MMT Immunológiai Szekció rendkívüli 
tudományos ülés, H. Ambrosius: Die Immunglobuline in die Sequenz der Antikörpertypen 
bei poikilothermen Wirbeltieren 
28. 1970. január 28-29. DOTE, Debrecen, XXV. ülés. K.t.:?, E.sz.:47 
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29. 1970. szeptember 25-26. DOTE, Debrecen, MGYT, MTA-ETT Bizottság ankét, XXVI. 
ülés. K.t.: A gyermekkori immunológiai problémák, E.sz.:? 
30. 1970. november 10. TIT Studió, Budapest, MMT Immunológiai Szekció, OVSZ KKI, 
MAT immunológiai módszertani kerekasztal konferencia 
31. 1971. február 4-5. DOTE, Debrecen, MGYT ankétja keretében, XXVII. űlés. K.t.: A 
gyermekkori immunológiai problémák. E.sz.:50 
32. 1971. május 10. MTA, Budapest, MMT Immunológiai Szekció rendkívüli tudományos 
ülés, Glauser: Immunstimulation der heutige Stand unserere Forschung 
33. 1971. október 25-27. MÁV Kórház, Szolnok, MMT Immunológiai Szekció utolsó ülés, 
XXVIII. ülés. K.t.:?, E.sz.:61 
 

1.6. AZ MMT KÜLFÖLDI KAPCSOLATAI 
 
Kezdetben a társaságnak a különböző, főleg szocialista országok hasonló társaságaival volt 
kapcsolata. A Társaság egy-egy neves szakembere, mint nemzeti küldött képviselte hazánkat 
nemzetközi rendezvényeken. Később a társaság belépett az Európai Poliomyelitis és egyéb 
Vírusbetegségek Elleni Társaságba, a IUMS-ba (a Mikrobiológiai Társaságok Nemzetközi 
Uniójába), a FEMS-be (a Mikrobiológiai Társaságok Európai Szövetségébe) és az ESCV-be 
(a Klinikai Virológia Európai Társaságába), stb., továbbá szorosan együttműködik több 
nemzeti mikrobiológiai társasággal is (pl.: észt, ukrán, szerb, szlovén, szlovák, horvát, stb.) 
közös rendezvények szervezése formájában. Az említett kapcsolatok mellett csatlakozott még 
a Consortium of Affiliates for International Programhoz és az American Association for the 
Advancement of Science-hez is.  
 

1.7. AZ MMT EGYÉB TEVÉKENYSÉGE 
 
Az MMT vezetése mindig a szívén viseli a fiatal kutatók támogatását. Pályázatokat ír ki a 
számukra, pénzzel segíti a hazai és a külföldi rendezvényeken való részvételüket. 
Fontos feladatának tekinti a tudománytörténeti kutatások támogatását és a nagy elődök 
emlékének ápolását. Ennek keretében emléküléseket rendez, emléktáblát és szobrot állít, 
nekrológot ad ki, gondozza az elődök sírját és koszorúzással fejezi ki tiszteletét. 
 

1.8. MIKROBIOLÓGUSOK TEVÉKENYSÉGÉNEK 
HAZAI ELISMERÉSE 
 

1.8.1. MANNINGER-EMLÉKÉREM ADOMÁNYOZÁSA 
 
A MMT az arra érdemes hazai tagjainak szakmai elismerést ad. Erre két lehetőség van: 
Manninger-emlékérem adása, melyet 1972-ben alapítottak. Először 1974-ben adományozták 
és 2011-ig 70 személy részesült ebben a kitüntetésben. 
 
  



377 
 

 
  



378 
 

 
  



379 
 

A másik a tiszteletbeli elnöki és főtitkári cím. Az előzőt eddig csak Manninger Rezső kapta 
meg, míg az utóbbival pedig csak Farkas Elek munkásságát ismerték el. 
 

1.8.2. ÁLLAMI KITÜNTETÉSEK 
 
A hazai mikrobiológusok tevékenységét nemcsak a társaság, hanem különböző hazai szervek 
is elismerik (Pl.: Kossuth-díj, Állami-díj, Akadémiai Aranyérem, Akadémiai-díj, Széchenyi-
díj, Akadémiai Ifjúsági díj, emlékérmek, kiváló orvos, érdemes orvos, stb.). 
 

1.8.3. TISZTELETBELI TAGSÁG KÜLFÖLDI 
KUTATÓKNAK 

Az MMT neves külföldi szakembereknek 
tiszteletbeli tagságot adományoz. Sajnos 
ezeknek a személyeknek a pontos számát, nevét, 
továbbá, hogy mikor és ki kapta az első 
diplomát, jelenleg nem ismerjük. Utólagosan a 
felkutatott és itt szereplő fényképeket megnézve 
(a kortárs Milch Heddának és Solt Katalinnak 
a segítségét most is köszönjük!) és az előkerült 
rendezvény-programokat átnézve (a tiszteletbeli 
taggá választott kutatók által tartott előadások 
alapján) a következő szakembereket ért ez a 
megtiszteltetés: Az időpontot nem ismerjük V. 
M. Zhdanov, A. A. Szmorodincev, H. Rische 

és D. Blaskovic esetében. 1979-ben Nógrády L. György, L. Boreczky, J., Jeljaszevicz; 
1983-ban F. Bürki; 
 

 
 

Zhdanov, Szmorodincev és Rische a Társaság tiszteletbeli tagja lett. 

 
1991-ban L. A. Babiuk, H. Hashimoto, T. Wadström, Sinkovics G. József; 1995-ben C. 
G. Gemmell, J. Hacker, Klein György, H.W. Moon; 1999-ben M. Degré, Fenyő É. Mária, 
P. Raspor; 2000-ben S.G. Oliver; 2003-ban E. Stackebrandt; 2005-ben Klein Éva; 2007-
ben R. Amann, S. G. B. Amyes, P. C. Vasavada; 2009-ben H. P. Klenk, Somkuti Gábor 
A.; 2010-ben H. zur Hausen, R. A. Samson és 2011-ben M. Wagner. 

 
 

A diploma átadása 1975 és 1983  között.
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R. A. Samson a IUMS főtitkára átveszi a diplomát 2010-ben.
 

 

1.9. NEMZETKÖZI SZERVEZETBEN TEVÉKENY-
KEDŐ MAGYAR MIKROBIOLÓGUSOK 
 
Az elmúlt évtizedekben és még napjainkban is számos magyar mikrobiológus 
dolgozott/dolgozik eredményesen a világ különböző országainak különböző intézményeiben 
és nemzetközi szervezetekben huzamosan vagy esetenként (European Society against Viral 
Diseases, IUMS-CIABS, ICBN, ICSB Subcommitee on Listeria, IUMS-ICFMH Working 
Party of Culture Media, WHO, KGST Bizottság, stb.) öregbítve hazánk hírnevét. 
 

 
 

Az MMT Budapesti Kongresszusának külföldi vendégei.
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1.9.1. MIKROBIOLÓGUSAINK TEVÉKENYSÉGÉNEK 
KÜLFÖLDI ELISMERÉSE 
 
Egyes mikrobiológusaink munkásságát külföldön is elismerték. Az elismerés formái: külföldi 
társasági tagság, tiszteletbeli tagság, tagság külföldi szakfolyóirat szerkesztő bizottságában, 
emlékérem (pl.: CDC-emlékérem vagy valamelyik nemzet tudományos társaságának az 
emlékérme, stb.). 
 

1.10. NEM AZ MMT ÁLTAL RENDEZETT MIKRO-
BIOLÓGIAI TÉMÁJÚ TUDOMÁNYOS ÜLÉSEK 
HAZÁNKBAN 
 

 
 

Az 1972. évi Listeriosis Symposium résztvevői a Pécsi MTA Székház előtt. 

 
Ralovich Béla két sikeres Nemzetközi Listeriosis Symposiumot rendezett Pécsett. Az elsőt az 
MTA Pécsi Akadémiai Bizottság és a Pécsi Orvostudományi Egyetem Mikrobiológiai Intézet 
égisze alatt 1972-ben. 
 
A másodikat az MTA-BTO-val, az MTA Délmagyarországi Csoportjával, a POTE 
Közegészségtani és Járványtani Intézetével, a Budapesti Állatorvostudományi Egyetemmel, 
az MMT-vel és az International Union of Microbiological Societies – International 
Committee on Food Microbiology and Hygienevel együttműködve a SZEM égisze alatt a 
WHO genfi hivatala támogatásával 1988-ban. A két rendezvény anyaga az 
Egészségtudomány 17., illetve az Acta Microbiol. Hung. 36. kötetében látott napvilágot. 
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A 10. Nemzetközi Listeriosis Symposium megnyitójának elnöksége. 
 
Béládi Ilona pedig 1994-ben Budapesten rendezte meg nagy elismerést kiváltva az Interferon 
Kutatók Nemzetközi Társaságának Kongresszusát. 
 
Deák Judit és a SZOTE, KMDI munkatársai közösen, továbbá a JATE Embertani Tanszéke 
és a Department of Anthropology, Université de la Mediterranée, Marseille megrendezték a 
The Evolution and Palaeoepidemiology of Tuberculosis, tudományos ülést Budapesten és 
Szegeden 1997-ben. 
 
2009. április 26. és 30. között Dobogókőn tartották a 9. Nemzetközi Adenovírus találkozót. A 
konferenciát Harrach Balázs vezetésével az MTA Állatorvostudományi Kutatóintézetének 
virológus munkatársai szervezték az NKTH Mecenatúra Pályázat támogatásával. Az Egyesült 
Királyság, Franciaország és Svájc után most először rendezték ezt a találkozót 
Magyarországon. A konferencián négy kontinens, 22 országából közel 200 résztvevő 
érkezett. A mintegy 80 előadásból és 40 poszter bemutatóból álló tudományos program, az 
állati betegségek kórokozóitól a humán génterápiás vektorokig, az adenovirológia teljes 
spektrumát felölelte. 
 
Az Állatorvos Virológusok Európai Társaságának (ESVV) 8. Nemzetközi Virológiai 
Kongresszusát is Budapesten tartották 2009. augusztus 23. és 26. között. A kongresszuson, 
melyre negyven országból több mint 300 résztvevő érkezett, 80 előadás hangzott el és 120 
posztert mutattak be. A kongresszus főszervezőjét, Benkő Máriát az ESVV vezetőségi 
tagjává választották. 
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2. A MAGYAR PATHOLÓGUSOK TÁRSASÁGA 
(MPAT) TÖRTÉNET 

 
A társaság hivatalos megalakulását a Buday Kálmán által elnökölt, 1932. június 6-án és 7-én 
tartott, első nagygyűlés időpontjára teszik, bár Entz Béla szerint már 1930-ban létezett a 
szervezet. 1933-ban Preisz Hugó (1933-1939) lett a társaság elnöke és Borsos-Nachtnebel 
Ödön (1933-1941), majd Bézi István (1941-1945) a titkára. Az 1939-40-es évek adatai 
szerint a társaságnak 150 tagja volt. 1939-ben Johan Bélát (1939-?) választották a Társaság 
elnökének és Jármai Károlyt (1939-1941) társelnöknek, Borsos-Nachtnebel Ödön pedig 
alelnök lett. A titkár személye nem változott. 
1945 után az Orvos-Egészségügyi Dolgozók Szakszervezetét bízták meg a tudományos 
szakképzéssel kapcsolatos kérdések intézésével. Az égisze alatt különböző szakcsoportok 
alakultak, közöttük az Anatómus-Patológus-Igazságügyi Orvostani Szakcsoport, melynek 
Baló József (1947-1948) lett az elnöke. Őt Zalka Ödön (1948-1951) követte, majd Kellner 
Béla és Haranghy László következett 1951 és 1958 között, mikoris Kiszely Györgyöt 
választották elnökké. 
1966-ban a MOTESZ keretében újjáalakult a Magyar Patológusok Társasága, melynek a mai 
napig elnöke volt: Jellinek Harry (1966-1981), Lusztig Gábor (1981-1990), Kendrey 
Gábor (1990-1995), Mikó Tivadar (1995-1998), Kádár Anna (1995-2001), Szentirmay 
Zoltán (2001-2003), Vass László (2003-2004) és Kopper László (2004-?). A főtitkári 
posztot hosszabb ideig Juhász Jenő, Bajtai Attila, Szende Béla (1981-1991) - őt akkor 
alelnöknek választották – és Sápi Zoltán töltötte be. 
A társaság 1932 és 2005 között 63 tudományos ülést tartott. 
A hazai pathológus szakemberek munkájának elismerésére Baló József-emlékérmet, Pro 
Patológia-emlékérmet és Romhányi György-emlékérmet alapítottak. 
 

2.1. A PATHOLÓGUSOK ÉS A MIKROBIOLÓGIA 
KAPCSOLATA 
 
Joggal kérdezheti az olvasó, hogy miért foglalkozunk a pathológusokkal. Erre a kérdésre 
részben már választ kaphattak, ha elolvasták a korábbi fejezeteket. Azokból ugyanis 
megállapítható, hogy kezdetben a mikroszkopizálás, a mikrobiológiai vizsgálatok és a 
kutatások, valamint a kapcsolatos ismeretek oktatása vonatkozásában, főleg az élettanászok / 
kórtanászok, a kórboncnokok, a közegészségtani és járványtani szakemberek, valamint a bőr- 
és nemibetegségekkel, továbbá az egyéb fertőző betegségekkel foglalkozók játszottak jelentős 
szerepet: mikrobiológiával is foglalkozó pathológus szakembereink közül itt csak néhány 
nevet sorolunk fel időrendi sorrendben, a teljesség igénye nélkül: Scheuthauer Gusztáv, 
Pertik Ottó, Genersich Antal, Galambos Márton, Hutÿra Ferenc, Rátz István, 
Veszprémy Dezső, Preisz Hugó, Buday Kálmán, Balogh Ernő, Baló József, Entz Béla, 
Haranghy László, Jármai Károly, Johan Béla, Dobos-Kovács Mihály, Vetési Ferenc, 
Rusvai Miklós, stb. A pathológusok nemcsak hazánkban végeztek mikrobiológiai 
vizsgálatokat, a környező országokban is hasonló volt a helyzet. 
Mivel 1936-ig csak pathológiai szakvizsga letételére volt lehetőség, ezért a 30-as évek végéig 
a klinikai laboratóriumi diagnosztikai munka, döntő mértékben, a pathológiai osztályok 
kötelékében folyt, és pathológus, ritkán belgyógyász vagy radiológus szakember végezte. Ez 
a megállapítás érvényes a korábban már felsorolt helyeken végzett bakteriológiai 
diagnosztikai munka esetében is. Az említett tény igazolására felsoroljuk a rendelkezésünkre 
álló, különböző kórházakra vonatkozó adatokat. Az első évszám a pathológiai osztály 
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megalapításának az éve, a második az önálló klinikai laboratórium működése kezdetének az 
éve (Egyes intézmények egyes évszáma vonatkozásában esetenként eltérő adatokat találtunk): 
Baján 1903-tól és 1966-tól, Balassagyarmaton 1926-tól és 1948-tól, Békéscsabán 1933-tól és 
1952-től, Egerben 1951-től és 1951-től, Debrecenben 1918-tól és 1955-től, Gyöngyösön 
1946-tól és 1952-től, Győrben 1927-től és 1953?-tól, Gyulán 1907-től és 1956-tól, 
Hódmezővásárhelyen 1912-től és 1955-től, Kalocsán 1957-től és 1966-tól, Kaposvárott 1909-
től és 1953-tól, Kecskeméten 1931-től és 1930-tól, Keszthelyen 1957-től és 1957 után, de az 
évszám nem ismert, Makón 1945-től és 1961?-től, Miskolcon a Semmelweis Kórházban 
1927-től és 1951-től, Nagykanizsán 1951-től és ?-tól, Nyíregyházán 1936-tól és 1954-től, 
Salgótarjánban 1967-től és 1959–től, Sátoraljaújhelyen 1927-től és 1959-től, Sopronban 
1927-től és 1958-tól, Székesfehérváron 1926-tól és 1952-től, Szegeden 1906-tól és 1949-től, 
Szekszárdon 1925-től és 1950-től, Szentesen 1931-től és 1950-től, Szolnokon 1947-től és 
1956-tól, Szombathelyen 1920-tól és 1952-től, Vácon 1970-től és 1970-től, Veszprémben 
1954-től és 1953-tól, Zalaegerszegen 1953-tól és 1950-től. Kivételt képez a Pesti Zsidó 
Kórház. Ott klinikai laboratórium 1889-től működött. A boncolásokat is ebben a 
laboratóriumban végezték áldatlan körülmények között. A független boncterem kialakítására 
1907 után került sor. 
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3. A MAGYAR MIKOLÓGIAI TÁRSASÁG (MMYT) 
TÖRTÉNETE 

 
Annak ellenére, hogy hazánk gombáiról, Európában először, 1601-ben C. Clusius írt és ezzel 
a művével a mikológia tudományát is megalapította, továbbá később több neves 
mikológusunk is volt, sőt 1930-ban a gombaszakoktatás is elindult Szemere László 
kezdeményezésére, 1948-ig a gombákkal foglalkozó személyek részére semmilyen 
szakmaspecifikus, szervezett, egyesületi jellegű tömörülés nem állt rendelkezésre. Akkor 
Kalmár Zoltán rendszeres összejöveteleket szervezett először a Budapesti Orvostudományi 
Egyetem Gyógyszerészeti Növénytani Tanszékén, majd az ELTE Növényrendszertani 
Intézetében, akkor már, mint a Magyar Biológiai Egyesület Gombászati Munkaközössége. 
Soó Rezső révén fórumhoz jutottak az Agrártudományi Egyesület Botanikai Szakosztályában 
is, mint Mikológiai Szakcsoport. A munkaközösség 1954-től a Tudományos Ismeretterjesztő 
Társulat Budapesti Gombászati Szakköreként folytatta életét. A szakkör elnöke kisebb 
megszakításokkal 8 évig Kalmár volt, és a vezetőségben többek között Bohus Gábor, Kárpáti 
Zoltán, Makara György és Schuszter Viktor is tevékenykedett. Főleg Kalmár és Schuszter 
erőfeszítéseinek köszönhetően 1962-ben az Országos Erdészeti Egyesület (OEE) elnökének, 
Madas Andrásnak és főtitkárának, Fekete Gyulának a támogatásával létrehozhatták az 
egyesület keretei között az OEE Mikológiai Szakosztályát. A szakosztály elnöke Haracsi 
Lajos, elnökhelyettese Kalmár Zoltán és titkára Schuszter Viktor lett. Az indulásnál 
kiemelkedő szerepet játszott Ubrizsy Gábor és Gyarmati/Kriszt Béla is, aki az OEE 
Faanyagvédelmi Szekció vezetője volt. Még ebben az évben elindították útjára a szakosztály 
folyóiratát a “Mikológiai Közleményeket”, melynek főszerkesztője is Kalmár Zoltán lett. A 
Szakosztály a makrogombákkal kapcsolatos tapasztalatcserét és az ismeretterjesztést tűzte ki 
feladatának. A faanyagvédelem fontosságára tekintettel és az ezzel a kérdéssel foglalkozó 
szakemberekkel való gyümölcsöző együttműködés eredményeképpen később a Szakosztály 
és a Szekció egyesült és a neve Mikológiai és Faanyagvédelmi Szakosztályra változott. 1963-
ban a beszámolót Schuszter Viktor tartotta, a Nomenklatura Bizottságot Bohus Gábor, a 
Térképezési Bizottságot Urai Pál, a Szerkesztő Bizottságot Kalmár Zoltán vezette. Haracsi 
Lajos visszavonulása után utódja 1966-ban Bánhegyi József lett, és őt követte 1970-ben 
Ubrizsy Gábor, aki egészen 1973-ig, haláláig volt elnök. 1964-ben már szaktanfolyamokat 
tartottak. Schuszter halála után 1970-ben a titkár Bányai Endre lett. 1966-tól a titkárságon a 
feladatokat Csukássy Lorántné/Győrffy Mária látta el több mint 10 éven keresztül, aki 
Bányai halála után titkár is lett. A szakosztály díszelnökévé Haracsi Lajost választották. 
1973. október 5-én a vezetőségválasztás alkalmával elnök: Kalmár Zoltán (1973-1978), 
titkár: Konecsni István, másodtikárok: Csukássy Lorántné és Urai Pál, az 1. szekció 
vezetői: Pozsár Béla, Cseri Zoltán és Törley Dezső; a 2. szekció vezetői: Babos Lorántné, 
Gálffy Zoltán és Kuklis Kálmán; a 3. szekció vezetői: Gyarmati Béla, Pagony Hubert és 
Vörös József; az Oktatási Bizottság vezetői: Mikes József, Jakab Albert és Kékedi Tibor, 
valamint a Szerkesztő Bizottság vezetői: Makara György, Dános Béla és Szili István lett. A 
már tiszteletbeli elnök Haracsi Lajos, Bánhegyi József és Bohus Gábor mellé még 
megválasztották Igmándy Zoltánt és Szemere Lászlót is, és így a vezetőség létszáma 24 fő 
lett. 1975. január 16-án a szakosztály Mikológiai és Fanyagvédelmi Társasággá alakult át. A 
zavartalan átalakulás és az új feladatok problémamentes megoldása érdekében az 1973-ban 
megválasztott vezetőség maradt továbbra is funkcióban. A társaság most már nemcsak a 
makrogombákkal való foglalkozást tekintette a feladatának, hanem kiterjesztette 
tevékenységét minden gombára (ehető, mérges, penész, tapló, élesztő/sarjadzó, növény-, 
ember- és állatpathogén), a gombasejt életműködésére és a hatóanyag termelésükre is. 
Ugyanekkor 3 szakosztályt (általános mikológiai kutatások; faanyagvédelmi, növényvédelmi 
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és fitopathológiai kutatások; ?) is létrehoztak. Ezek vezetőit az 1975. január 23-ai 
közgyűlésen választották meg. Kiemelt figyelmet kívántak fordítani a gombatermeléssel 
kapcsolatos kérdésekre is. 1976-ban Csukássyné halála után Büki Józsefné lett a titkár. 
1978-ban a társaság vezetősége a következő lett: elnök Konecsni István (1978-1983), 
elnökhelyettes Gyarmati Béla, adminisztratív titkár Büki Józsefné, ügyintéző titkár Urai 
Pál. Ugyanekkor Kalmár Zoltánt tiszteletbeli elnökké választották. 1982-ben a Társaság 
vezetősége a vezetőség tagjai közé kooptálta Benke Magdát, a térképezési bizottság titkári, 
Krepuska Istvánt, a faanyagvédelmi és fitopathológiai szakosztály titkári, Sarkadi Zoltánt 
a taxonómiai és ökológiai szakosztály titkári, Teszár Tibort a társaság szervezőtitkári, 
Vetter Jánost a citokémiai és fiziológiai szakosztály titkári és Vidovszky Ferencet a 
társaság könyvtárosi feladatainak ellátására. 1983-ban Konecsni lemondása után Vetter 
Jánost (1983-2007) választották elnökké. A vezetőség tagjai: Babos Lorántné, Kalmár 
Zoltán, Konecsni István, Kuklis Kálmán, Sarkadi Zoltán, Teszár Tibor, Törley Dezső, Urai 
Pál volt. 1985-ben annyi változás történt, hogy a vezetőségbe Koronczy Imrét, Szabó Lászlót 
és Véghelyi Klárát is beválasztották. 1987-ben a 25 éves évforduló alkalmával 16 alapító 
tagot (Babos Lorántné, Bányai Endréné, Igmándy Zoltán, Jakab Albert, Jobbágy Kálmánné, 
Kalmár Zoltán, Konecsni István, Konek Artur, Koronczy Imréné, Kuklis Kálmán, Mészáros 
Gyula, Miskó Sándor, Móor Gyula, Pagony Hubert, Törley Dezső és Urai Pál) tüntettek ki 
emléklappal. 1990-ben a vezetőséget ismét 5 évre választották. Az elnök Vetter János 
maradt. A vezetőség tagja Albert László, Jancsó Gábor, Koronczi Imréné, Rimóczi Imre, 
Teszár Tibor, Tóth László, Vasas Gizella és Véghelyi Klára, a szakmai tanácsadó testület 
tagja pedig Bohus Gábor, Igmándy Zoltán, Kalmár Zoltán, Babos Lorántné, Kuklis Kálmán, 
Törley Dezső, Urai Pál lett. A társaság 1992. január 29-től független társadalmi Egyesületként 
Magyar Mikológiai Társaság (MMYT) néven funkcionál. A megtartott vezetőségválasztó 
közgyűlésen az elnök ismét Vetter János, a két elnökhelyettes Szabó Sándor és Szántó 
Mária lett. A vezetőség tagjai közé Albert László, Dobolyi Csaba, Rimóczi Imre, 
Turcsányiné Siller Irén, Törley Dezső és Vasas Gizella került. A Mikológiai Közlemények 
szerkesztője és a társaság könyvtárának a kezelője Jancsó Gábor lett. 2007-ben a társaság 
elnöke Jakucs Erzsébet, titkárok Turcsányiné/Siller Irén és Dima Bálint és a vezetőségi 
tagok: Albert László, Kisné/Fodor Lívia, Pál-Fám Ferenc, Rimóczi Imre, Szántó Mária és 
Vasas Gizella lett. Közben a társaság szervezeti formája közhasznú társasággá alakult át, 
mely változást a Fővárosi Bíróság 2007. júniusában jegyzett be. 2009-ben a társaság elnöke 
Jakucs Erzsébet, a vezetőség tagjai: Albert László, Auer Péter, Dima Bálint, Kisné/Fodor 
Lívia, Locsmándi Csaba, Rimóczi Imre, Turcsányiné/Siller Irén és Vasas Gizella lett.  
 
A szakosztály és az előd szervezetek, a céljaiknak megfelelően, a kezdetektől fontos 
feladatuknak tekintették a különböző szintű gombaismertető tanfolyamok szervezését és 
tartását. 1930-ban Szemere László kezdeményezése eredményeként indult el az oktatás. 
1944-ben Kalmár Zoltán és Gerencséri Béla vett részt a szakoktatásban. Ebben a munkában 
szorosan együttműködtek a különböző oktatási intézményekkel, és 1947-től az FM is 
támogatta ezt a tevékenységet, valamint az EüM-mal is gyümölcsöző kapcsolat alakult ki 
Makara György révén. 1955-ben megalakult az országos hatáskörű, tárcaközi szervezet, az 
Országos Gombaszakoktatási Bizottság, mellyel a továbbiakban eredményesen dolgoztak 
együtt 1979-ben az MTA megbízta a társaság elnökét Konecsni Istvánt a 10 tagú 
Gombatérképezési Bizottság vezetésével. A titkári feladatokat Benke Magda látta el. 1981. 
januárjában jelentést készítettek az elvégzett munka eredményeiről az MTA-nak. 1984-ben a 
társaság tagjai közül a Országos Gombaszakoktatási Bizottság tagjai közé kinevezték 
Kalmár Zoltánt és Vetter Jánost. 1990-ben újjáalakult az Országos Gombaszakoktatási 
Bizottság élén az FVM vezetője által kinevezett Vetter Jánossal. Feladatuk volt a 
gombaszakellenőr képzés irányítása és felügyelete. 
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A hatékonyabb munka érdekében vidéki szakosztályokat is létrehoztak Esztergomban, 
Kaposvárott, Miskolcon, Pécsett, Sopronban, Szegeden, Szombathelyen, és Veszprémben. A 
vidéki szakcsoportoknak is van vezetősége (elnök, titkár, gazdasági vezető és tagok). A 
szakosztály és a vidéki szakosztályok rendszeresen szerveznek tudományos üléseket, 
valamint belföldi és külföldi tanulmányutakat is, melyeken a meglátogatott területek gomba- 
és növényvilágával is személyesen ismerkednek meg. 
Annak ellenére, hogy a MMT Mikológiai Szakosztályát Bánhegyi József alapította meg és 
hosszú évekig vezette is, továbbá ő fontos szerepet játszott a Magyar Mikológiai Társaság 
elődszervezetei vezetői között is, a két szerveződés csak egymás mellett, külön-külön végezte 
a munkáját. 
A szakosztály évente rendszeresen több tudományos ülést szervez. 1961-ben nemzetközi 
Clusius konferenciát tartottak. 1964-ben nemzetközi Mikológiai Vándorgyűlést rendeztek 
Keszthelyen. 1967-ben emlékoszlopot állítottak Clusius tiszteletére Körmenden. 1973-ban 
Moesz Gusztáv emlékülés rendezésében vettek részt. 1977-ben a MMT Mezőgazdasági és 
Ipari Mikrobiológiai Szekciója és a társaság Faanyagvédelmi és Fitopathológiai Szekciója 
közös tudományos ülést tartott Sopronban. 1978. szeptember 18-24. között megszervezték az 
OEE-vek közösen a VII. Európai Mikológiai Kongresszust Budapesten. 1984-ben a 
Nemzetközi Gombatudományi Társasággal (ISMS) és a Magyar Agrártudományi 
Egyesülettel közösen nemzetközi symposiumot rendeztek a fővárosban. 1994-ben Budapesten 
megszervezték a XII. Európai Cortinárius Kongresszust, 2009-ben pedig a 27. Európai 
Cortinárius Kongresszust Nyíregyházán. 
 
A társaság a kimagasló szakmai munkát végző hazai és külföldi szakemberek 
megbecsülésének kifejezésére Clusius-emlékérmet alapított 1967-ben. Eddig az alábbi 
személyek kapták meg ezt az emlékérmet: 1967-ben Bánhegyi József, Bohus Gábor, Igmándy 
Zoltán, Kalmár Zoltán, Szemere László, Schuszter Viktor; 1971-ben  Ubrizsy Gábor; 1973-
ban Albert Pilat (Csehszlovákia), Roger Heim (Franciaország),  1974-ben Babos Lorántné, 
Gyarmati Béla, Makara György; 1975-ben Komlóssy György; 1977-ben Csukássy Lorántné, 
Konecsni István, Mikes József; 1978-ban Hanns Kreisel (NDK), Walter Liese (NDK), 
George Melancan (Franciaország), Meinhart Moser (Ausztria); 1979-ben Gálffy Zoltán, 
Törley Dezső; 1980-ban Urai Pál; 1981-ben Jakab Albert; 1983-ban Firbás Oszkár, László 
Kálmán (Kolozsvár), Stephan Aumüller (Ausztria); 1984-ben Koronczi Imréné, Vörös József; 
1985-ben Bányai Endréné/Szecsey Katalin, Vass Anna; 1986-ban Lengyel Géza, néhai 
Sarkadi Zoltán; 1987-ben Büki Józsefné/Varju Jolán, F Wolkinger (Ausztria); 1988-ban 
Albert László, Kuklis Kálmán; 1989-ben Rimóczi Imre; 1991-ben Vetter János; 2008-ban A. 
Hausknecht (Ausztria), F. Bellu (Olaszország); 2009-ben Babos Lorántné, M. Noordeloos 
(Hollandia); 
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4. A MAGYAR PARAZITOLÓGUSOK TÁRSASÁGA 
(MPT) TÖRTÉNETE 

 
Az ember- és az állatgyógyászat, valamint a növényvédelem, az általános biológia területén 
dolgozó parazitológus, ökológus szakemberek az 1960-as években érezték úgy, hogy a 
hatékonyság és az eredményesebb érdekképviselet céljából szükség lenne egy szakmai 
társaság létrehozására. Kotlán Sándor és egy a szervezést lebonyolító intézőbizottság 
kezdeményezésére az MTA Agrártudományok Osztálya (MTA-AGO) 1963. december 16-ára 
összehívta a szakembereket, hogy megalapítsák a társaságot. A közgyűlésen mintegy 150-en 
voltak jelen. A megjelentek elfogadták a társaság nevét, ami MPT lett, és a társaság 
alapszabályzatát, továbbá megválasztották a 11 tagú elnökséget. A társaság elnöke Kotlán 
Sándor, titkára Nemeséri László lett. Az elnökség tagjai pedig: Babos Sándor, Kassai Tibor, 
Kobulej Tibor, Lőrincz Ferenc, Makara György, Pellérdy László, Soós Árpád, Szelényi 
Gusztáv és Zoltai Nándor voltak. A társaság célja támogatni a parazitológia művelését, 
elősegíteni a szakterület iránti érdeklődést, a közös gondolkodást és vitát, segíteni a képzést, 
terjeszteni az eredményeket, s fenntartani a kapcsolatot a hazai és a nemzetközi szakmai 
szervezetekkel. A társaság a kezdetektől az MTA felügyelete alatt működik. 
Az MTA-hoz tartozás biztosítja a társaság önállóságát és segíti törekvéseinek a 
megvalósulását. 1994 elején a társaság változatlan jogviszony mellett csatlakozott a Magyar 
Országos Állatorvos Egyesülethez. 
A társaság 3 évente tart vezetőségválasztó közgyűlést. Az elmúlt időszakban a társaság 
elnöke volt: Kotlán Sándor (1964-1966), Lőrincz Ferenc (1967-1972), Kassai Tibor 
(1972-1999), Farkas Róbert (1999-). Titkár/főtitkár volt: Nemeséri László (1964-1977), 
Várnai Ferenc (1977-1978), Redl Péter (1978-1984), Matskási István (1984-1987), 
Majoros Gábor (1987-1988), Bajomi Dániel 1989-1999), Véghné Szénási Zsuzsanna 
(2000-2007), Fok Éva (2007-2008) és Székely Csaba (2009-). 
A társaság a kiemelkedő munkát végzett elnökei tevékenységének elismerése céljából 
„Tiszteletbeli Elnök” pozíciót alapított. Eddig tiszteletbeli elnök volt Kotlán Sándor (1966-
1967), Lőrincz Ferenc (1972-1986) és Kassai Tibor (2001-). 
 
A MPT évente rendszeresen 2-3 tudományos ülést szervez. Ezeken kívül 1981-ben 
megrendezte az Állatorvos Parazitológusok Világszövetsége (WAAVP) 9. Nemzetközi 
Konferenciáját Budapesten. 1987-ben nemzetközi részvétellel Kotlán Sándor Centenáriumi 
Tudományos Ülést tartottak ugyancsak a fővárosban. 1988-ban az 5. Európai Parazitológiai 
Multikollokviumot (EMOP V.) rendezték meg Budapesten. 1991-ben a Vektor Ökológiai 
Társaság Európai Régiójának a 6. Konferenciáját (SOVE VI.) pedig Gödöllőn szervezték 
meg. További jelentős rendezvények voltak azok, amelyeket más társaságokkal közösen 
szerveztek egy-egy háziállatfaj vagy csoport (lovak, kérődzők) parazitózisaival kapcsolatosan 
vagy a parazitózisok gyógyítására és megelőzésére használható gyógyszerekkel 
összefüggésben. 
 
A MPT együttműködik a Magyar Országos Állatorvos Egyesület (MOÁE) különböző 
társaságaival, a Magyar Infektológiai Társasággal, a Magyar Biológiai Társaság állattani és 
protozoológiai szakosztályával, továbbá a Magyar Zoonozis Társasággal. 
 
Az MPT tagja a Parazitológusok Világszövetségének (WFP) és a Parazitológusok Európai 
Szövetségének. Kassai Tibort, az MPT elnökét, 1980-ban az EFP elnökévé és 1982-ben a 
WFP alelnökévé választották 4-4 évre, majd 1984-ben az EFP tiszteletbeli elnökévé, 1999-
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ben  pedig  az  Állatorvos  Parazitológusok  Világszövetsége  (WAAVP)  tiszteletbeli  tagjává 
választották. 
 

 
 

Az MPT által 1988-ban, Budapesten megrendezett EMOP nemzetközi kongresszus résztvevői.  
 

A társaság az eddig felsoroltak mellett széles körű szakmai javaslattevő és véleményező
szerepet is betöltött. Így 1975-ben az MTA-AGO részére átfogó elemzést és 12 pontos
javaslatot készített a parazitológia hazai helyzetéről. 1985-ben egy figyelmeztető
elaborátumot állítottak össze az állategészségügyi szolgálat működésével kapcsolatban észlelt
kedvezőtlen elképzelések veszélyeire figyelmeztetve. 1989-ben foglalkoztak a legyek elleni
védekezés időszerű kérdéseivel. Ebben az időszakban részt vettek a balatoni angolnapusztulás
okainak kivizsgálásában. 1990-ben elemezték az állategészségügyi szolgálat parazitológiai
diagnosztikai laboratóriumainak felszámolásával kialakult helyzetet. 1992-ben megbeszélést
tartottak az antiparazitikumok hazai forgalmazásának kérdéseiről. 1993-ban állásfoglalást
tettek közzé a szúnyogok elleni korszerű védekezés elvéről.
A társaság 1974-ben MPT-emlékérmet alapított a kiemelkedő szakmai munkát végzettek
tevékenységének elismerése céljából. Az elmúlt időszakban az alábbi személyek részesültek a
kitüntetésben: 1974-ben Lörincz Ferenc, 1975-ben Kobulej Tibor és Nemeséri László, 1977-
ben Bohumil Rysavy (Csehszlovákia), Kassai Tibor, Holló Ferenc, Makara György, 1978-ban
Nyikolaj Vasziljevics Demidov (Szovjetunió), Zlatibor Petrovic (Jugoszlávia), 1981-ben
Udvarhelyi József, 1984-ben Jan Hovorka (Csehszlovákia), Murai Éva, Koltai László,
Frantisek Tenora (Csehszlovákia), 1987-ben Jankó Mária, Varga István, Emiljan Ossikovski
(Bulgária), 1989-ben Molnár Kálmán, Matskási István, 1997-ben Bajomi Dániel, Martonné
Erőss Judit, 2000-ben Boray József (Ausztrália), 2007-ben Véghné Szénási Zsuzsanna és
Farkas Róbert.
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A Kotlán-díj átadása 2011. februárjában. Középen a három díjazott, 
körülöttük az MPT elnökségének tagjai.

 
Kotlán Sándor-díjat alapított a társaság elnöksége azért, hogy a szakmai utánpótlást 
támogassa. Pályázati rendszert is kidolgoztak, ami lehetőséget teremt a fiatal, kiemelkedő 
tevékenységű személyek szakmai és anyagi támogatására. 
Megteremtették annak a lehetőségét is, hogy neves külföldi szakembereket a társaság 
„tiszteletbeli tagjává” fogadjanak. Az első tiszteletbeli tag Jan Hovorka (Csehszlovákia) lett 
1974-ben. Őt követte 1981-ben Nyikolaj Vasziljevics Demidov (Szovjetúnió), 1984-ben 
Theodor Hiepe (Német Demokratikus Köztársaság) és Ivan Vassilev (Bulgária), 1987-ben 
Boray József (Ausztrália), 1992-ben Fazakas Béla (Románia) és Müller Miklós (Észak-
amerikai Egyesült Államok), 2005-ben Horst Aspöck (Ausztria) és Santiago Mas-Coma 
(Spanyolország). 
 
A társaság tagjai állatorvosok, biológusok, orvosok és egyéb szakemberek. A taglétszám 150 
és 232 fő között változott az elmúlt években. 
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5. A MÉTE MIKROBIOLÓGIAI-
BIOTECHNOLÓGIAI-HIGIÉNIAI SZAKOSZTÁLY 

TÖRTÉNETE ÉS TEVÉKENYSÉGE (1962-2007) 
 
A Mezőgazdasági Ipari Tudományos Egyesület (MITE) 1949. február 23-án alakult, hogy a 
magyar élelmiszeripar műszaki fejlődését segítse. Az egyesület célja volt, hogy egy korszerű, 
az ország lakosságát egyre jobb színvonalon és minőségben ellátó és exportra is sikeresen 
termelő élelmiszeripar alakuljon ki. 1961-ben a neve Magyar Élelmiszeripari Tudományos 
Egyesületre (MÉTE) változott, majd 2009-ben Magyar Élelmiszer-tudományi és Technológiai 
Egyesületre (MÉTE) módosult. A MITE-MÉTE elnöke volt: Szobek András (1949-1950), 
Altomare Iván (1950-1958), Babos Zoltán (1958-1981), Holló János (1981-1990), Biacs 
Péter (1990-1995, 2000-2008), Deák Tibor (1995-2000) és Szabó Gábor (2000-). 

A különböző szakterületek feladatainak megfelelően egyrészt iparági (gabona-, hús-, tej-, 
stb.), másrészt olyan átfogó/központi szakosztályokat (közgazdasági-, stb.) hoztak létre, 
amelyeknek tevékenysége több iparág területét is érintette. 

Az egyesület munkájában közép- és felsőfokú végzettséggel rendelkező szakemberek vesznek 
részt, akiknek a száma az 1960-as években elérte a tízezret. A célok megvalósításához jól 
képzett szakember gárdára volt szükség. Ezért az egyesület feladatának tekintette a 
szakemberek mind tudományos, mind pedig gyakorlati továbbképzését. Ennek érdekében 
nemcsak hazai és nemzetközi tudományos üléseket szervezett, hanem az 1950-es évektől 
kezdve az egyesület kiadta saját kiskönyvtári köteteit, és folyóiratokat is megjelentetett, 
emellett a jól dolgozó tagjait kitüntetések adásával jutalmazza (Sigmond Elek-emlékérem, 
Kosutány Tamás-emlékérem, Török Gábor-emlékérem, MÉTE Társadalmi Munkáért 
Emlékplakett, 25 éves MÉTE Társadalmi Munkáért Emlékplakett és a Magda de Saint Rat 
asszony által létrehozott Louis de Saint Rat-Díj). 

1962. március 2-án került sor a Mikrobiológiai Szakosztály (MSZ) megalakítására. A 
szakosztály elnöke Vas 2 Károly (1962-1981), titkára Nagy Gyula, és a vezetőség tagjai 
pedig Görög Jenő, Kiss István Ferenc (1962-1985), Nagy Emil (1962-1981), Pulay Gábor 
(1962-?), Simek Ferenc (1962-2006), Timkó Iván (1962-1985) és Vajda Ödön (1962-1991) 
lettek. Az MSz alapító vezetőségi tagjain kívül, információk hiányában a teljesség igénye 
nélkül, a vezetőség tagja volt még az elmúlt időszakban: Andor Ernő, Ásvány Ákos, Beczner 
Judit, Biró Géza, Czakó Mihály, Deák Tibor, Farkas József, Fábri Ilona, Forray Antal, Incze 
Kálmán, Janzsó Béla, Kántor Dezső, Kellner Ibolya, Kiss Réka, Kovács Sándor, Krász Ádám, 
Krommer Judit, Mészáros László, Mohácsiné Farkas Csilla, Nágel Vilmos, Nyeste László, 
Ormai László, Prokopp László, Reichardt Judit, Reichart Olivér, Szigeti Jenő, Szita Géza, 
Tabajdiné Pintér Vera, Téren József, Tóth Attiláné, Vámos Endréné. 

A MSZ megalakulásakor Vas 2 elnök bevezető előadásában körvonalazta az élelmiszeripari 
mikrobiológusokra váró legfontosabb jövőbeni feladatokat. Ezek közé tartoztak a 
mikrobiológiai szemlélet terjesztése (a gyártási veszteségek csökkentése, a készítmények 
minőségének javítása és a fogyasztók egészségének védelme céljából), az élelmiszeripari-
mikrobiológusi hálózat fejlesztésének szorgalmazása és az élelmiszeriparban dolgozó 
mikrobiológusok tudományos és technológiai felkészültségének a fokozása. E feladatokat 
előadások tartásával, kutatási eredmények és ipari tapasztalatok ismertetésével, vita 
fórumokkal, tapasztalatcserékkel, üzemek, valamint laboratóriumok látogatásával, 
közlemények-, szakvélemények-, kiadványok írásával kívánták megvalósítani. Fontos 
feladatnak tekintették a fiatal szakemberek fejlődésének az elősegítését fórum biztosításával, 
ahol beszámolhattak munkájukról és számíthattak a tapasztaltabbak véleményére, segítségére. 
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A szakosztály tagjainak zöme kettős tagsággal (iparági és Mikrobiológiai Szakosztályi) 
rendelkezett. Ennek köszönhetően különböző tapasztalatok és vélemények találkoztak, 
melyek egyeztetése, a közös megoldás megtalálása a fejlődést elősegítette. Figyelemre méltó 
volt az állatorvosok aktív részvétele, akik mind a Magyar Agrártudományi Egyesület (MAE) 
Állatorvosok Társaságában, mind pedig a MÉTE Húsipari Szakosztályában is tagok voltak. A 
szakosztály rendezvényeit népszerűségük és hasznosságuk miatt sokan látogatták. A 
vezetőségében kiváló szakemberek dolgoztak az ipar, az ellenőrzés, a kutatás és az oktatás 
területéről. A vezetőségi tagok egy részének rendszeres rotációja elősegítette a különböző 
szakemberek közötti együttműködést. Fontos célkitűzésük volt elősegíteni a személyes 
kapcsolatok kialakulását, azok ápolását, egy kollegiális légkör létrehozását, ami sikerült. 

A szakosztály a rendezvényeit általában kéthavonta tartotta. Az első években a vizsgálati 
módszerek kritikai felülvizsgálata, a technikák pontosítása, az eredmények matematikai-
statisztikai értékelése, a körvizsgálatok eredményeinek ismertetése szerepeltek a napirenden 
és javaslatok készültek az egységes vizsgálati módszerek bevezetésére.  

1963. májusában került sor a három napos, nemzetközi részvételű IV. Élelmiszeripari 
Tudományos Ülésszak megrendezésére. Az előadók élelmiszer-mikrobiológiai előadásokat 
(különböző tartósítási eljárásokról, enzim-készítmények előállításáról, starter tenyészetekről) 
tartottak. Az előadások teljes szövege megjelent a Szakosztály kiadványaként. A következő 
jelentős erőpróba a VI. Élelmiszeripari Tudományos Ülésszak megszervezése volt, amelyre öt 
országból érkeztek előadók és az enzimkészítmények előállításával, valamint ipari 
alkalmazásával foglakoztak. A szakosztály a működése során megállapította, hogy a termelés 
során jelentkező gondok sok esetben mikrobiológiai, higiéniai hiányosságokra vezethetők 
vissza. Az is nyilvánvalóvá vált, hogy foglalkozni kell a mezőgazdasági termelést és az 
élelmiszeripart egyaránt érintő mikrobiológiai problémákkal és azok megoldásához jól 
képzett szakemberekre van szükség. Ezért 1964 és 1977 között csoportos kétnapos 
tapasztalatcseréket szerveztek vidéki élelmiszer előállító üzemekben és egyetemeken, ahol a 
problémákról személyes tapasztalatokat szereztek a résztvevők. Az ismeretek gazdagítására 
Európából, Japánból és az Egyesült Államokból előadókat hívtak meg. 1969-től pedig 
rendszeresen szerveztek Tartósítóipari Mikrobiológiai Ankétokat. Megrendezték A termelés 
higiéniai kérdései c. konferenciát és megtartották a Konzervipari Szakosztállyal, valamint a 
Nagykőrösi Konzervgyárral közösen az I. Nagykőrösi Higiéniai Ankétot sikerrel. Ez a 
tudományos ülés rendszeressé vált és 2007-ben már a XXXIX. Konzervipari Napok 
megrendezésére került sor. 1977-ben a Szakosztály keretei között megvitatták az 
élelmiszeripari termelés higiéniai szabályzat tervezetét elősegítve a végleges változat 
kialakítását. A továbbképzés egy új formájával is próbálkoztak. A Központi Élelmiszeripari 
Kutató Intézetben (KÉKI) és a Élelmiszeripari Higiéniai Ellenőrző Szolgálat (ÉHESZ) 
Központi Laboratóriumaiban tartott nyílt napokat is szerveztek. 

1970-ben megvitatták az Ormay László által készített „Az élelmiszerek bakteriális 
szennyezettsége egészségügyi elbírálása” szabályzat tervezetet, amivel hozzájárultak a 
megfelelő élelmiszermikrobiológiai normák kialakításához. 

Fontos feladatuknak tekintették, hogy kialakuljon az élelmiszeriparban és ellenőrzésben az 
egységes élelmiszer-mikrobiológiai és -higiéniai szemlélet. A társszakosztályokkal való 
együttműködés, a közös programok kialakítása és az eredmények közös értékelése az 1972-
1973-as években kezdte meghozni a gyümölcsét a mikrobiológiai szabványok átdolgozásának 
megkezdésével. Az előadások és viták során kezdett a kép tisztulni, a szakemberek azonos 
nyelven kezdtek beszélni, a jelenségeket azonos módon kezdték értékelni. A szakcikkek 
mellett megjelentek a szakosztály kiadványai is. 1970-1975 között pályázatokat írtak ki 
főiskolások, egyetemisták részére mikrobiológiai témájú dolgozatok elkészítésére, nem nagy 
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sikerrel. Ezután az eredeti szándék fenntartásával a Tudományos Diákköri Konferenciák 
(TDK) nyerteseit rendszeresen jutalmazták. 

1974-1983 között négy Enzimológiai Ankétot rendeztek. 1973-tól egymás után alakultak meg 
a szakosztály Munkabizottságai és Szakcsoportjai Budapesten és vidéken, amelyek 
különböző kérdésekkel (módszertani, mikotoxin, higiéniai, élelmiszer-biotechnológiai, stb.) 
foglalkoztak. 

1975-ben a szakosztály néhány vezetőségi tagjának közreműködésével megindult az 
élelmiszer-mikrobiológus szakmérnök képzés a Kertészeti Egyetemen. 

Az MMT-vel közösen szervezte meg a szakosztály 1977-ben az V. Nemzetközi Speciális 
Élesztő Szimpóziumot és 1981-ben a Trilaterális Élesztő Szimpóziumot. Az MTA-ÉKB 
felkérte a Szakosztályt közös mikrobiológiai témájú rendezvények szervezésére. 1981-ben 
Vas 2 Károly halála után a vezetőség Nagy Emilt (1982-1985) választotta meg elnöknek. 
 

 
 

A vendégek fogadása az 1983. évi IUMS-ICFMH Sympoziumon.
 
Az International Union of Microbiological Societies-International Committee on Food 
Microbiology and Hygiene (IUMS-ICFMH) felkérésére a szakosztály 1983-ban megszervezte 
a 12. Nemzetközi Élelmiszer-mikrobiológiai Symposiumot. Ezt a munkát az MMT, mint a 
IUMS tagja, segítette. A rendezvény fő témája a Mikrobiológiai társulások és kölcsönhatások 
élelmiszerekben téma volt. 20 ország 104 résztvevője 75 előadást tartott. A sikerre való 
tekintettel az ICFMH 1986-ban felkérte a MÉTE-t, hogy rendezze meg a 16. Symposiumot 
(Food Micro96), melynek témája „Technológia, biztonság, stabilitás” volt 35 országból 262 
résztvevővel. 
 
1985-ben a szakosztály Kiss István Ferencet választotta meg elnöknek, aki a titkári teendők 
ellátására felkérte Tabajdiné Pintér Verát. A szervezet neve a széleskörű tevékenységének 
megfelelően ebben az évben Mikrobiológiai-Biotechnológiai-Higiéniai Szakosztályra 
változott. A szakosztály élete új színfolttal gazdagodott az Enzimanalitikai és Immunológiai 
Ankét megrendezésével. Ebben az évben került sor az első Vas 2 Károly Emlékülés 
megtartására is. 
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Az IUMS-ICFMH 1983. évi Budapesti Symposiumának elnöksége.
 
1989-től szerepeltek a Hazard Analysis of Critical Control Points (HACCP) problémáival 
kapcsolatos előadások a szakosztály rendezvényén. Az ICFMH Editorial Committee 
budapesti 1992. évi ülését követően a szakosztály megrendezte a „HACCP és élelmiszer-
mikrobiológia” konferenciát, ahol a bizottság tagjai tartottak előadásokat. 
A szakosztály és az Oktatási Szakbizottság ad hoc testületet hívott össze annak 
megvizsgálására, hogy a fogyasztók egészsége és az élelmiszerbiztonság szempontjából 
megfelelő súllyal szerepe- e a biológia, a mikrobiológia és a higiénia az alap-, a közép- és a 
felsőfokú oktatás területén. A bizottság írásban nyújtotta be javaslatait a MÉTE 
vezetőségének 1989 elején, amelyben kifejtették, hogy az oktatás teljes területén, a biológia 
tárgy keretében szükséges lenne fejlesztéseket eszközölni. Így szerepelni kellene a 
mikrobiológiai és a higiéniai ismereteknek alap- és középfokon, továbbá az élelmiszer 
előállítás és kereskedelem oktatása keretében pedig bővíteni kell az ezekkel a témákkal 
kapcsolatos anyagrészeket. 
1994-ben Tabajdiné Pintér Vera kérte felmentését és az elnök Mohácsiné Farkas Csillát 
(1994-) kérte fel a teendők ellátására. 
1996-ban a FAO-ILSI budapesti ülésén a szakosztály vezetőségi tagjai is részt vettek. A 
szakosztály 1998-ban a IV. Élelmiszer-mikrobiológiai Ankétot, az élelmiszer-biztonság 
jegyében, majd 1999-ben az élelmiszerekben előforduló mikrobiológiai szennyeződések 
megengedhető mértékével foglalkozó ankétot rendezte meg. E kérdéskör jogi szabályozása 
döcögve haladt. Még ebben az évben a Tejipari Szakosztállyal közösen Pulay Gábor 
Emlékülést tartottak. 
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A FAO-ILSI ülése 1996-ban Budapesten.
 
2002-2007 között a szakosztály és a Gépipari Tudományos Egyesület (GTE) 
Tisztítástechnológiai Klub Békés megyei szervezete között jó együttműködés alakult ki a 
közös konferenciákon. 2004-ben „szakmai műhelyt” rendeztek 35 résztvevővel a kockázat 
becslés és annak gyakorlati megvalósítása témakörben, ahol a „ComBase” nemzetközi 
élelmiszer-mikrobiológiai adatbázist és annak szoftver-csomagjai használatát ismertető 
előadásokat és gyakorlati bemutatót tartottak külföldi előadók. A Magyar Tudomány 
Ünnepén 2006-ban Emlék Kollokviumot tartottak Vas I. Károly halálának 25. évfordulója 
alkalmából. 2007. októberében Kiss István Ferenc lemondott elnöki tisztéről és a 
szakosztály vezetője Szigeti Jenő (2007-) lett. 
Az elmúlt évtizedek során a szakosztály tevékenységének köszönhetően jelentős eredmények 
születtek az egységes mikrobiológiai szemlélet kialakítása, a vizsgálati módszerek 
egységesítése területén (a követelmények szabványokban, továbbá kézikönyvekben kerültek 
leírásra), továbbá erőfeszítései segítették, hogy mind többen megértették a kvantitatív 
szemlélet, a módszerek elfogadása és az élelmiszeriparban végzett ellenőrzések fontosságát. 
Az ország életében bekövetkezett változások azonban nyomokat hagytak a szakosztály 
életében is. A 80-as évek második felétől az állatorvosok részvétele a szakosztály 
munkájában csökkenni kezdett. A nyolcvanas évek elején az élelmiszeripar és az ellenőrzés 
területén még mintegy 800 mikrobiológus dolgozott (diplomás és technikus). A 90-es évek 
elejére ez a szám erőteljesen csökkent. Míg a szakosztály által rendezett ülések és az ott 
elhangzott előadások száma az első húsz esztendőben fokozatosan emelkedett, és az utóbbiak 
száma éves átlagban elérte a százat, a 90-es évek elején ez negyvenre, majd fokozatosan a 
jelenlegi húszra csökkent. Hasonló csökkenés történt a rendezvények látogatottságát illetően 
is. Ezek a számok tükrözik azokat a kedvezőtlen folyamatokat, amelyek mind az 
élelmiszeriparban, mind pedig a szakemberek számában végbement. 
A MÉTE Mikrobiológiai Szakosztály Módszertani Munkabizottsága nagy fába vágta a 
fejszéjét akkor, amikor „célul tűzte ki, hogy összeállítsa az élelmiszeripari mikrobiológia 
területén dolgozó hazai kutatók magyar és idegen nyelvű közleményeinek jegyzékét.” A két 
kötetben megjelent bibliográfiát Deák Tibor szerkesztette. A munka tudománytörténeti 
értéke felbecsülhetetlen, még akkor is, ha tudjuk, hogy hiányos és pontatlanságok is 
találhatók benne. Ezért egyes személyek munkásságát illetően csak óvatos következtetések 
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tehetők az előforduló pontatlanságok miatt. Az minden esetre megállapítható, hogy „míg 
1945 és 1949 között összesen 15 cikk foglalkozott mikrobiológiával, tehát éves átlagban 5, 
addig 1950-1954 között 19,6, 1955-1959 között 47,2, 1960 és 1964 között 71,6, 1965 és 1969 
között 79,2 és 1970 és 1974 között 90,4 volt….A cikkek összes számából (közel 1200) 4,7% 
esik a borászatra (szőlészetre), 0,8% a söriparra, 8,3% a szesz (erjesztési) iparra, 14,9% a 
hús-, 2,7% a baromfi-, 12,9% a tej-, 41,1% a konzerv-, 4,7% a hűtő-, 5,4% a cukor-, 0,2% az 
édes-, 0,7% a gabona-, 1,8% a sütő-, 0,5% a növényolaj- 1,3% a dohányipar területére.” Az 
1945-1974 közötti időszakban 434 személy neve (első- vagy társszerzőként) szerepel az I. 
kötetben, akik összesen 1555 publikációt jegyeztek. A második kötet, az 1975 és 1977 közötti 
időszak szakirodalmi termését, valamint az 1945 és 1974 közötti évekre vonatkozó pótlásokat 
tartalmazza. Így ebben a kötetben olyan személyek neve is szerepel, akiket már az I. kötetben 
felsoroltak. Ezért a II. kötetben szereplő személyek számát már nem adjuk meg. A II. 
kötetben szereplő közlemények száma 574. 
 
A szakosztály tagjai komoly publikációs tevékenységet végeztek az oktatás és a továbbképzés 
elősegítésére. Az általuk kiadott munkák az Irodalomjegyzékben szerepelnek. 
 



397 
 

6. A MAGYAR ZOONÓZIS TÁRSASÁG (MZT) 
TÖRTÉNETE 

 
A zoonózisokkal foglalkozó szakemberek 1992. szeptember 14-én a Tengelicen összehívott 
tudományos ülésükön határoztak úgy, hogy megalapítják a MZT. A társaság megalapításának 
előzménye volt, hogy 1981-ben Szekszárdon Kováts Jenő Nemzetközi Zoonózis 
Konferenciát szervezett, amelyen 31 külföldi szakember is részt vett. 
Meghatározták azokat a célokat és feladatokat, melyeket a társaságnak a jövőben el kell érni, 
ill. meg kell valósítani. Ezek a következők: 
Az MZT-nek folyamatosan részt kell venni abban a gyakorlati, tudományos és 
ismeretterjesztő munkában, amely a zoonózisok előfordulását tanulmányozza, ezen fertőzések 
diagnosztikájával, gyógykezelésével és megelőzésének megszervezésével kapcsolatosak mind 
az egészségügy, mind pedig az állategészségügy területén. Tudományos üléseket és 
továbbképzéseket szervez. Elősegíti tagjai részvételét külföldi rendezvényeken és 
ösztöndíjakat nyújt. Létrehoz olyan szakmai kiadványokat, amelyek a szakemberek 
tudásszintjét emelik. Aktívan részt vesz a közvélemény tájékoztatásában és annak 
formálásában. Intézkedéseket kezdeményez állami szerveknél zoonósisok felderítésére 
irányuló vizsgálatok elindítása, az orvosi és az állatorvosi munka összehangolása céljából. 
 

  

 Tuboly Sándor Mikola István  

 
Krisztalovics Katalin Korzenszky Emőd Melles Márta 

 
Javaslatokat tesz a diagnosztikai vizsgálatokat végző laboratóriumok tevékenységének 
koordinálására, az alkalmazott módszerek, valamint a kapott eredmények értékelése 
egységesítése érdekében. Aktívan részt vesz a közvélemény tájékoztatásában és annak 
formálásában. Ezeknek a céloknak az elérése érdekében, a tagsággal egyeztetett formában, 
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javaslattevő és véleményező tevékenységet folytat a zoonósisokkal kapcsolatos 
koncepciókkal, döntésekkel, fejlesztésekkel és a jogi szabályozással kapcsolatosan. 
 
Az alakuló ülésen megválasztották a társaságot irányító választmány tizenhárom tagját. Ezek 
közül: Mikola István (elnök), Nagy Attila és Ócsai Lajos (alelnökök), továbbá Korzenszky 
Emőd (főtitkár). 
 
2002 óta az MZT elnöke Tuboly Sándor, alelnökök Melles Márta és Krisztalovics Katalin, 
főtitkára Korzenszky Emőd. 
Az MZT-nek több mint 400 orvos, állatorvos, gyógyszerész, biológus és egyéb felsőfokú 
végzettséggel rendelkező szakember tagja van. 
 
Az MZT az első tudományos ülését 1993-ban Komárom-Esztergom megyében tartotta. Azóta 
évente két tudományos ülést szerveznek, mindig más megyében. Az első ülést Szent-Iványi – 
Binder Napok, a másodikat Rudnai-Kemenes Nap néven hirdetik meg. Az elnevezésekkel a 
nagy tudású elődök emléke előtt tisztelegnek. A rendezvények általában egy-két naposak, és 
társadalmi program is csatlakozik a tudományos előadásokhoz. 
 
Az MZT 2003-ban Hőgyes-Aujeszky-emlékérem alapítása mellett döntött, melyet évente 1-1, 
a humán- ill. az állategészségügy területén működő tagjának ítél oda, a szakmai, ill. a társaság 
életében jelentős tevékenységet végző munkásság elismeréseként. Az elismerésben eddig a 
következők részesültek: 
 
2003: Szentgáliné Csórián Erzsébet, Nagy Attila, Mikola István, Ferencz Adrienn, 
Korzenszky Emőd 
2004. Lontai Imre, Rády Marietta, Tanyi János, Ócsai Lajos 
2005: Melles Márta, Hajtós István 
2006: Szénási Zsuzsanna, Molnár Tamás 
2007: Krisztalovics Katalin, Tuboly Sándor 
2008: Kissik Imre, Ferenczi Emőke, Merényi Lásztló 
2009: Varga János, Mészáros Endre 
2010: Vidáné Szűcs Mária, Fodor László 
 
Az MZT megalakulása óta 37 tudományos ülést rendezett a következő témakörökben: 
1992: Q-láz, influenza, salmonellosis, leptospirosis, toxoplasmosis, gümőkór, BSE. 
1993: Fontosabb zoonosisok hazai járványhelyzete. 
1994: Ízeltlábú vektorok terjesztette zoonosisok. A TBC-s megbetegedések alakulása 
Magyarországon. 
1995: Lyssa – 95., Foglalkozási zoonosisok.  
1996: Spongiform encephalopathiák, magzatkárosodással és vetéléssel járó zoonosisok. 
1997: Kedvtelésből tartott állatok fontosabb zoonosisai. Zoonosisok immunprophylaxisa és 
terápiája. 
1998: Helicobacter okozta fertőzések emberben és állatokban. Mycobacteriosisok. 
1999: A baktériumok rezisztencia változása az antibiotikumok humán és állategészségügyi 
felhasználása során. Parazitozoonosisok. 
2000: Természeti katasztrófák és a zoonosisok. Új és ritkább zoonosisok. 
2001: Élelmiszerbiztonság - a humán és az állategészségügy stratégiai kérdései. 
2002: Biológiai hadviselés és a zoonosisok. Zoonosisok eradikációs programjai, ezek 
gazdasági és közegészségügyi kihatásai. 
2003: A zoonosisok immunprophylaxisa és terápiája. 
2004: Zoonosisok Magyarországon és az európai országokban. 
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2005: Társállatok szerepe a zoonosisok közvetítésében. Veszettség. 
2006: Madárinfluenza. Tuberculosis. 
2007: Zoonosisok az Európai Unióban. Zoonosisok járványügyi helyzetének ellenőrzési 
rendszere. 
2008: Élelmiszerbiztonság a shengeni határokon belül. Környezetváltozások hatása a 
zoonotikus kórformák előfordulására. 
2009: Idegenforgalom és a zoonosisok. Élelmiszerek közvetítette zoonosisok, a prevenció 
lehetőségei és korlátai. 
2010: Vektorokkal terjedő zoonosisok (közös rendezvény a MPT-vel). Food-borne zoonosiok 
(A Fenntartható Élelmiszerlánc Világtalálkozó keretében). Arbovirusok, rágcsálók terjesztette 
zoonosisok, denevér veszettség. 
A rendezvényeken elhangzott előadások teljes anyagát könyv alakú kiadványban a társaság 
évente megjelenteti, és azt a résztvevőknek, valamint a szakkönyvtáraknak eljuttatja. 
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7. A MAGYAR INFEKTOLÓGIAI ÉS KLINIKAI 
MIKROBIOLÓGIAI TÁRSASÁG (MIKMT) 

TÖRTÉNETE 
 
1962-ben a fertőző betegségekkel foglalkozó szakemberek - akik már évek óta az Orvos-
egészségügyi Dolgozók Szakszervezete Fertőzőbetegségek Orvosainak Szakcsoportjában 
tevékenykedtek - erőfeszítéseit siker koronázta. Megalakult a Fertőzőbetegségek Orvosainak 
Társasága, mint a MOTESZ tagja. A társaság első elnöke Román József, a főtitkára pedig 
Binder László lett. Bindernek komoly szervező szerepe volt a társaság létrejöttében. Az első 
vezetőség további tagjainak a nevét nem ismerjük, és azt sem tudjuk, hogy kinek milyen 
tisztsége volt. Az 1968. december 6-ai vezetőség választás szavazó lapján az alábbi 
személyek közül lehetett kiválasztani a vezetőségi tagokat: Barna Kornél, Binder László, 
Boda Domokos, Csapó József, Darvas György, Farkas Éva, Gyüre Dezső, Keleti Béla, 
Münnich Dénes, Pánczél Dezső, Roman József, Szanyi Ernő, Voltay Béla, továbbá a 
póttagokat: Hargitai Rezső, Nyerges Gábor (pénztáros), Simon Lajos (pénztári ellenőr), 
Székelyföldi József. Valószínű, hogy az alapító vezetőség tagjai is szerepelnek ebben a 
névsorban. 
A társaság alapszabályban meghatározott célja: a fertőzőbetegségek tudományának 
fejlesztése, a tagok tudományos ismereteinek bővítése és orvosetikai nevelése. További 
feladata a tudományág modern szemléletének és módszertanának terjesztése, a hazai és a 
külföldi eredmények bemutatása, azok gyakorlati felhasználásának elősegítése, szakmai 
folyóirat szerkesztése, a magyar kutatási eredmények minél szélesebb körű terjesztése 
belföldön és külföldön egyaránt. Szakfolyóiratot adhat ki, és orvostudományi könyvek 
kiadását javaslataikkal vagy mint szakbíráló segítheti. A szakoktatást figyelemmel kíséri, és a 
felmerülő problémák megoldására javaslatot tesz. A szakterületükkel kapcsolatos 
kérdésekben véleményező és javaslattevő szerepet játszik. Pályázatokat hirdethet, jutalmakat 
tűzhet ki, emlékérmet és díjakat alapíthat, továbbá kiállításokat rendezhet. A fenti célok 
érdekében negyedévente tudományos ülést tartanak és kongresszust, ill. nagygyűlést, 
valamint nemzetközi konferenciát szerveznek. A társaság a céljait szekciói és területi szervei 
segítségével valósítja meg. 
 
Az elmúlt évtizedek alatt a társaság életében változások következtek be. A kezdeti 
kétévenkénti vezetőségválasztás 3 évenkéntire módosult. 197?-ban a társaság neve Magyar 
Infektológiai Társaságra változott és végül, a tevékenységi területének hívebb kifejezése 
céljából, 2006-ban Nagy Erzsébet és egyes klinikai mikrobiológusok kezdeményezésére 
Magyar Infektológiai és Klinikai Mikrobiológiai Társaság lett. Természetesen ezek a 
változások mindig alapszabály változással is együtt jártak. Jelenleg, mint közhasznú, kutatási 
tevékenységet folytató szervezet működik három szekcióval. Ezek a következők: 
1.) Klinikai Mikrobiológiai Szekció, vezetője: Nagy Erzsébet (2006-) 
2.) Migrációs és Utazásegészségügyi Szekció, vezetője: Vass Ádám (2006-?) 
3.) Gyermek-infektológiai Szekció, vezetője: Mészner Zsófia (2006-) 
 
A társaság elnökei voltak: Román József (1962-1970), Binder László (1970-198?), Budai 2 
József (198?-19??), Ribiczey Pál (19??-1997), Ternák Gábor (1997-2003), Rókusz László 
(2003-2009) és Schneider Ferenc (2009-). 
Főtitkárok voltak: Binder László (1962-1970), Nyerges Gábor (1970-19??, aki közben a 
MOTESZ főtitkára lett), Budai 2 József (19??-19??), Telegdy László (19??-19??), Rókusz 
László (1997-2003), Schneider Ferenc (2003-2009) és Prinz Gyula (2006-). 
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1970-ben alelnök Pánczél Dezső, titkár Barna Kornél, jegyző Szanyi Ernő, és pénztáros 
Budai 2 József volt. 1973-ban titkár Hargitai Rezső, jegyző Budai 2 József és pénztáros 
Hajdi György lett. 
2000-ben a vezetőségválasztás jelölő lapján a következő nevek kaptak helyet: Bán Éva, Budai 
2 József, Dalmi Lajos, Ferdinándy Kond, Kárászi Julia, Ludwig Endre, Maródi László, 
Magyar Tamás, Mészner Zsófia, Mihály Ilona, Nagy Erzsébet, Ozsvár Zsófia, Prinz Gyula, 
Ribiczey Pál, Rókusz László, Schneider Ferenc, Sinkó János, Szalka András, Telegdy László, 
Ternák Gábor, Timár László, Trethon András és Lakos András. Telegdy László javasolta, 
hogy Budai 2 József és Nyerges Gábor legyen örökös meghívott vezetőségi tag, amit a 
közgyűlés egyhangúlag elfogadott. Végül a vezetőség tagjának Bán Évát, Budai 2 Józsefet, 
Dalmi Lajost, Mészner Zsófiát, Nagy Erzsébetet, Prinz Gyulát, Ribiczey Pált, Rókusz 
Lászlót, Schneider Ferencet, Szalka Andrást, Telegdy Lászlót, Ternák Gábort és Timár 
Lászlót választották meg. 
 
A társaság a története során eredményesen együttműködött a Magyar Gyermekorvosok 
Társaságával (védőoltások szövődményei, stb.), az Állatorvostudományi Egyetem 
Járványtani Tanszékével (brucellosis és mycoplasma fertőzések, stb.), a Magyar 
Kardiológusok Társaságával, az OKI-val, az OMÜI-vel, az MTA Állatorvostudományi 
Kutató Intézetével, stb. 
 

 
 

A társaság vezetőségének egy része a Miskolci Tudományos ülés alkalmával. 
 
A Fertőző Betegségek Orvosainak Szakcsoportja 19?? óta szervezett tudományos üléseket. A 
társaság által rendezett tudományos ülések ismert helye és időpontja: ?, Siklós (1972, I. 
Kongresszus), Székesfehérvár (1974, 1986, 1996, 2008), Szolnok (1975, 1985, 2007), 
Dunaújváros (1976, 1984), Eger (1977, 2005), Győr (1978), Szeged (1979, 1998, 2009), 
Miskolc (1980, 2004), Zalaegerszeg (1981, 1995, 2002), Budapest (1982, összevont, 1987 a 
25. évi jubileumi, 1994, 2000), Nyíregyháza (1963), Szekszárd (1988), Debrecen (1989, 
1999, 2010), Ajka (1990), Nagykanizsa-Zalakaros (1991), Szombathely (1992, 2001), 
Karcag-Beregfürdő (1993), Pécs (1997, 2006), Gyula (2003). 
A társaság tagjai aktívan részt vettek a nemzetközi tudományos életben és rendezvényeken is. 
Pl.: a Fertőző és Parazitás Betegségek IV. Nemzetközi Kongresszusán Münchenben 1966-
ban, az V. Kongresszusán Bécsben 1970-ben, majd a VI. Kongresszusán Varsóban, 1974-ben. 
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Binder László a Nemzetközi Fertőző és Parazitás Betegségek Társasága vezetőségének 
tagjaként is tevékenykedett. 
A magyar társaság munkájának elismerését jelenti, hogy az Európai Klinikai Mikrobiológiai 
és Fertőző Betegségek Társaságának (ESCMID) a tagjává fogadták az 1990-es évek végén. A 
szakma hatékonyabb érdekképviseletét segíti az MTA keretei között megalakult Infektológiai 
Szakcsoport. Az egészségügyi tárca mindenkori vezetőjének szaktanácsadó testületeként 
létrehozták az Infektológiai Szakmai Kollégiumot is. 
 
A fiatalok számára a vezetőség rendszeresen évente ír ki pályázatokat, melyek nyerteseit 
pénzjutalomban is részesíti. 
 
A társaság vezető szakemberei és egyes tagjai az egyetemi hallgatók oktatásában, az orvosok 
szakképzésében és továbbképzésében mindig aktívan részt vettek (Pl.: Barna Kornél, Budai 
2 József, Nyerges Gábor, Mészner Zsófia, Ludwig Endre, Prinz Gyula, Ternák Gábor, 
Trethon András, Nagy Erzsébet, stb.) 
1980 nyarán Binder László kezdeményezésére a társaság vezetése a nagy magyar 
infektológus, a Szent László Kórház első főorvosa, majd igazgatója tevékenységének méltó 
megörökítése céljából Gerlóczy Zsigmond-emlékérmet alapított az arra érdemes hazai és 
külföldi szakemberek munkásságának elismerésére. A jutalmazandók kiválasztása a 
vezetőség tiszte. Az érmet először 1981. december 18-án adták át. Eddig az éremmel a 
következő személyeket tüntették ki: 1981-ben: Barna Kornél, Boda Domokos, Nyerges 
Gábor, Bertold Kassur (Varsó), továbbá posztumusz kitüntetettek: Augusztin Vince, Csapó 
József, Ferencz Pál, Kalocsay Kálmán, Kovács Ferenc, Lévai János, Román József, Jaroslav 
Prohaszka (Prága). 1982-ben: Binder László, Dudás Béla, Farkas Éva, Gyurkicza Blanka, 
Hargitai Rezső, Jakics József, Nagy Buza Erzsébet, Papp Gábor (posztumusz), Pánczél 
Dezső, Ribiczey Pál, Szerdahelyi Ferenc. 1984-ben: Budai 2 József, László Barna, Münnich 
Dénes, Rudnai Ottó, Vass Ádám, Várnai Ferenc. 1985-ben: Baranyai Elza, Kendrey Gábor, 
Losonczy György. 1986-ban: Gyüre György (86 év). 1994-ben: Kégl Andrea. 1999-ben: 
Keleti Béla (75 év), 2004-ben: Szalka András, 2006-ban: Budai 2 József, 2007-ben: 
Ferdinandy Kond, 2008-ban: Tímár László, Kíssik Imre (posztumusz), 2009-ben: Dalmi 
Lajos (posztumusz), Ribiczey Pál, 2010-ben: Bán Éva. 
 
Nyerges Gábor kezdeményezésére 1994 év elején megjelent a társaság tudományos és 
továbbképző folyóirata az „Infektológia és Klinikai Mikrobiológia” A folyóirat kiadását a 
GLAXO Kft. is támogatta. Jelenleg anyagi okok miatt a folyóirat kiadása ideiglenesen 
szünetel. Az induláskor a főszerkesztő Nyerges Gábor lett, a szerkesztőbizottságnak pedig 
Bán Éva, Csepregi Gyula, Hajdi György, Konkoly Thege Marianne, Ludwig Endre, Makara 
Mihály, Mészner Zsófia, Mihály Ilona, Nyerges Gáborné, Prinz Gyula, Pulai István, Rókusz 
László, Soós Gyöngyvér, Straub Ilona, Szalka András és Telegdy Gyula lett a tagja. 
 

7.1. KLINIKAI MIKROBIOLÓGIAI SZEKCIÓ RÖVID 
TÖRTÉNETE 
 
A klinikai mikrobiológiai diagnosztikai munkát végző szakemberek, legnagyobb része a 
MMT tagjaként, annak különböző rendezvényein vesz részt és prezentálja eredményeit. Ezzel 
párhuzamosan más társaságok rendezvényein is vannak szereplési lehetőségek (Pl.: a Magyar 
Parazitológusok Társasága, a Magyar Mikológiai Társaság, a Magyar Dermatológiai Társulat, 
stb.). A klinikai bakteriológusok, beleértve a járványügyi bakteriológiával foglalkozókat is, 
hosszú ideig a Lányi Béla nevével fémjelzett Bakteriológus Vándogyűléseken is találkoztak. 
A 2000-es évek elejétől nyilvánvalóvá vált, hogy a klinikai mikrobiológusok részére egy 
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önálló társaság létrehozása nem célszerű. Korábban már az is kiderült, hogy a MMT vezetése 
nem támogatta a társaságon belül egy új szekció létesítésének gondolatát. Ekkor, külföldi 
példák alapján, [European Society of Clinical Microbiolgy and Infectious Diseases 
(ESCMID)] elsősorban Nagy Erzsébet és Bán Éva, de mások figyelme is a Fertőző 
Betegségek Orvosainak Társasága felé fordult. 2006-ban a tárgyalások sikerre vezettek, és a 
társaságon belül a szükséges átalakítások mellett három szekció is létrejött, és az 
anyaegyesület neve Magyar Infektológiai és Klinikai Mikrobiológiai Társaságra változott. A 
Klinikai Mikrobiológiai Szekció/Szakcsoport vezetője Nagy Erzsébet (2003-tól az ESCMID 
vezetőségi tagja, mint Professional Affairs Officer for Clinical Microbiology) lett. A társaság 
vezetőségében pedig rajta kívül még Bán Éva képviseli a klinikai mikrobiológiát. A szekció 
a társaság éves kongresszusain túl negyedévenként rendez tudományos ülést. A tavaszi 
rendezvényen elsősorban a klinikai és járványügyi mikrobiológia kérdései kerülnek terítékre. 
A szekció a társasághoz hasonlóan aktívan részt vesz a szakképzésben. Segítik a szakorvos 
jelöltek részvételét a társaság életében és csatlakozásukat az ESCMID hasonló szervezetéhez 
(Trainee Association of ESCMID – TAE). Emellett segíti a szakemberek szakmai fejlődését 
akkreditált továbbképzésekkel. 
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8. A MAGYAR DERMATOLÓGIAI TÁRSULAT 
(MDT) TÖRTÉNETE 

 
A MDT dermato-venerológiával és dermato-venerológiai kutatásokkal foglalkozó természetes 
és jogi személyek önkéntes társulásán alapuló szervezet, melyet 1928-ban alapított Nékám I 
Lajos és Gusman József. Az MDT a MOTESZ tagja. 
 
A társulat elnökei: Nékám I Lajos (1928-1940), Neuber Ede (1940-1944), Szodoray Lajos 
(1944-1947), Gusman József (1947-1948), Rajka Ödön (1948-1950), Földvári Ferenc 
(1950-1969), Pastinszky István (1969-1976), Szodoray Lajos (1976-1980), Simon I Miklós 
(1980-1984), Rácz István (1984-1992), Dobozy Attila (1992-1995), Schneider Imre (1995-
1998), Hunyadi János (1998-2001), Horváth Attila (2001-2004), Husz Sándor (2005-
2006), Kárpáti Sarolta (2007-2008), Kemény Lajos (2009-2010), Remenyik Éva (2011-). 
 
1935. szeptemberében az MDT volt a fő szervezője a IX. Bőrgyógyászati 
Világkongresszusnak. A kongresszus főtitkára Rothman István, az elnöke Nékám I Lajos 
voltak.  

 
A társulat célja: a dermo-venerológia és a kozmetológia fejlesztése, a tagok tudományos 
ismeretének bővítése és orvosetikai nevelése. A társulat feladata a tudományág 
módszertanának terjesztése, a hazai és a külföldi tudományos eredmények ismertetése, 
terjesztése és azok felhasználásának elősegítése szakmai folyóiratok szerkesztésével 
belföldön és külföldön egyaránt. 
 
A társulat a céljai megvalósításának érdekében rendszeresen előadásokat, vitaüléseket, hazai 
és nemzetközi konferenciákat rendez. 1928 óta évenként megrendezi Bőrgyógyászati 
Nagygyűlést és Dermato-Pharma Szakkiállítást. Emellett minden évben részt vesz az Euro 
Melanoma Day programjában, a Pikkelysömör Világnap eseményein, és rendszeresen szervez 
gyermekbőrgyógyászati, valamint kozmetológiai konferenciát, továbbá kétévenként sort kerít 
a DUDG (Német-Magyar Bőrgyógyászati Társaság) kongresszusára, váltakozva 
Németországban és Magyarországon. 
 
A Magyar Dermatológiai Társulatban 14 szekció működik. Ezek közül itt a témának 
megfelelően csak a Dermato-infektológiai Szekciót és a Mykologia Szekciót említjük meg. 
 
A társulat hivatalos lapja a Bőrgyógyászati és Venerológiai Szemle, amely évente 6 
alkalommal jelenik meg. A társulat hivatalos honlapja: www.derma.hu. 
A társulat feladatának érzi a fiatal bőrgyógyászok támogatását. Ennek keretében pályázatokat 
ír ki és jutalmaz, TDK Konferenciákat szervez és segítséget nyújt a fiatal tagjainak, hogy 
külföldi ösztöndíjhoz juthassanak. A Fekete Zoltán Alapítvány minden évben díjat 
adományoz egy fiatal bőrgyógyásznak. 
 
 A MDT különböző kitüntetéseket és tiszteletbeli tagságot adományoz hazai és külföldi 
szakembereknek. 
- A Kaposi Mór-emlékérem a dermato-venerológia területén elért kiváló teljesítményért 
adható. Megkapták: Rácz István 1984, Károlyi István 1985, Gerd-Klaus Steigleder 1986, Otto 
Paul Hornstein 1987, Dobozy Attila 1988, Török Ibolya 1988, Pastinszky István 1989, 
Schneider Imre 1990, Kocsis András 1994, Horváth Attila 1994, Török László 1994, Baló J. 
Mátyás 1996, Husz Sándor 1996, Hunyadi János 1996, Várkonyi Viktória 1996, Daróczy 
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Judit 1997, Török Éva 1997, Temesvári Erzsébet 1998, Lengyel Bertalan 1998, Nagy Gyula 
1999, Marghescu Sándor 1999, Farkas Beatrix 2001, Karl Holubar 2002, Horkay Irén 2002, 
Mészáros Csilla 2002, Simon II Miklós 2003, Berecz Margit 2005, Juhász István 2005, 
Marschalkó Márta 2007, Korom Irma 2007, Kárpáti Sarolta 2009, Remenyik Éva 2009, 
Szalai Zsuzsanna 2009, Somlai Beáta 2010, Bata Zsuzsanna 2010, Károlyi Zsuzsanna 2010 és 
Joseph Söltz-Szőcs 2010. 
 
- Tiszteletbeli tagság: olyan külföldi szakembernek adható, aki sokat tett a magyar 
bőrgyógyászat elismertségéért: Georg Stingl (Wien, Austria), Simon II Miklós (Erlangen, 
Germany), Rachel Friedman-Birnbaum (Haifa, Israel), Michael Landthaler (Regensburg, 
Germany), Wilhelm Stolz (Regensburg, Germany), Thomas Krieg (Köln, Germany), Stephen 
Katz Bethesda (Boston, USA, 1998), Helmut Hintner (Salzburg, Austria, 1999), Carl Schirren 
(Hamburg, Germany, 2000), Thomas Bieber (Bonn, Germany, 2000), Constantin E. Orfanos 
(Berlin, Germany, 2001), Lasse R. Braathen (Bern, Switzerland, 2002), Kevin Cooper 
(Cleveland, USA, 2002), Takeji Nishikawa (Tokyo, Japan, 2002), Luigi Leonardo Polla 
(Geneva, Switzerland, 2002), Jana Hercogova (Prague, Czech Republic, 2003), Dan Forsea 
(Bucharest, Romania, 2003), Nikolai Tsankow (Sophia, Bulgaria, 2003), Meenhard Herlyn 
(Philadelphia, USA, 2004), Timo Reunala (Tampere, Finland, 200?), Rainer Rompel (Kassel, 
Germany, 2008), Andreas Katsambas (President of EADV, Greece, 2009), Alexander Enk 
(Heidelberg, Germany, 2009), Gregor Jemec (Copenhagen, Denmark, 2009), Frank Powell 
(Dublin, Ireland, 2010), Gillian Murphy (Dublin, Ireland, 2010). 
 
- Gruby Dávid ezüst emlékérem: Johannes Müller (Freiburg, Germany, 2002), Török Ibolya 
(Budapest, 2004), Simon I Miklós (Szeged, 2005), Galgóczy József (Budapest, 2008). 
 
- Nékám Lajos-emlékérem: Stephania Jablonska (Warsaw, Poland, 2008), Otto Braun-Falco 
(München, Germany, 2008), Stephen Ira Katz (Bethesda, USA, 2009), Georg Stingl (Wien, 
Austria, 2010). 
 
- Simon I Miklós-emlékérem: Gerd-Klaus Steigleder (Cologne, Germany, 2007). 
 
A társulat az alábbi külföldi szervezetekkel tart kapcsolatot: International League of 
Dermatological Societies (ILDS), European Union of Medical Specialists (UEMS) Dermato-
Venerológiai szekciója. A Társulat rendszeresen delegál tagokat a European Academy of 
Dermatology and Venerology (EADV), a European Society for Dermatological Research 
(ESDR), az International Society of Cutaneous Lymphomas (ISCL), az International Society 
for Human and Animal Mycology (ISHAM), valamint a European Confederation for Medical 
Mycology (ECMM) szervezetekbe. 
 
A társulat szakmai szervezetei és szekciói – a vezetőség egyetértésével - más nemzetközi 
társaságok és szervezetek tagjai is lehetnek. 
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9. A MAGYAR ORSZÁGOS ÁLLATORVOS 
EGYESÜLET (MOÁE) TÖRTÉNETE 

 
A MOÁE magja, a legtöbb hazai tudományos társasághoz hasonlóan, a Bene I Ferenc által 
1841-ben megalapított Magyar Orvosok és Természetvizsgálók Vándorgyűlése (MOTV) nevű 
társulatban alakult ki. Ugyanis ennek Állandó Központi Választmánynak két állatorvosi 
ismereteket oktató szakember, Szabó Alajos és Tormay Béla is tagja lett. A MOTV XX. 
Nagygyűlésén a „Veterinarius” c. folyóiratot megalapító Nádaskay Béla felhívására a 
Gazdasági és Állatgyógyászati Szakosztály ülésén, amelyen Zlamál Vilmos elnökölt, 24-en 
jelentek meg. Jegyzőnek Nádaskayt választották. Ezen az ülésen indítványozta Tormay Béla 
az Állatorvos Egyesület létrehozását. Javaslatát elfogadták és létrehoztak egy bizottságot 
Tormay Béla, Szabó Alajos, Varga Ferenc, Nyíri Sándor, valamint Nádaskay Béla 
részvételével, melynek feladata volt a részletek kidolgozása. A szakosztály résztvevői 
megvitatták a Tormay által kidolgozott alapszabály-tervezetet, továbbá megtárgyalták a 
keleti marhavésszel, az állami állatorvosok kinevezésével, a tüdővész („ragadós tüdőlob”) 
behurcolásával és szavatossági törvényjavaslat készítésével kapcsolatos feladatokat is. A 
Veterinarius-ban közzétett felhívás alapján 1880. február 15-én a M. Kir. Állatorvosi 
Tanintézetben harminchárman gyűltek össze a Magyar Országos Állatorvos Egyesület 
megalapítására, melynek elnökévé Tormay Bélát, alelnökévé Varga Ferencet, titkárává 
Nádaskay Bélát választották. Tormay, mint az Állatorvosi Tanintézet igazgatója, helyiséget 
bocsátott az egyesület rendelkezésére, és az akkori földmívelés- ipar- és kereskedelmi 
minisztertől évi segélyt szerzett a szakfolyóirat kiadására.  
 
Az új egyesület célja volt: a kari összetartás ápolása, a magyar nyelvű állatorvosi 
szakirodalom fejlesztése, az állatorvosok anyagi és erkölcsi érdekeinek képviselete és 
támogatása. Tormay 24 éven át tartó elnöklete alatt a MOÁE taglétszáma a kezdeti 103-ról 
közel 1000-re emelkedett. Az egyesület Nádaskaytól ajándékul megkapta és saját 
tulajdonába vette a Veterinarius szakfolyóiratot (1881). Megkezdte szakülések szervezését az 
állatorvosok szakmai továbbképzése érdekében. Felkeltette az állatorvosokban a tudományos 
munkálkodás iránti érdeklődést. A hatékonyabb munka érdekében az egyesület és a 
szerkesztőség tevékenységének különválasztása is megtörtént. Tormay megalapította az 
Állatorvosi Kézi Könyvtár nevű könyvkiadó vállalatot, amely az ő elnöksége idején 10 
szakkönyvet bocsátott térítésmentesen az egyesület tagjainak rendelkezésére és 
segélyalapokat létesített az állatorvosok özvegyei és árvái megsegítésére, ill. támogatására. 
Ekkor indult meg: az egyesület vidéki osztályainak megalakítása (1891-től), az 1896-ban 
tartott Ezredévi Kiállításon az állategészségügy bemutatkozása, jutalomdíjak kitűzése 
tudományos feladatok megoldása céljából, külföldi kapcsolatok ápolása, neves külföldi 
orvos- és állatorvos tudósok levelező taggá választása. 1902-ben a MOÁE-nek már 52 
alapító, 803 rendes, 20 külföldi levelező, és 2 tiszteletbeli, azaz összesen 877 tagja volt. Az 
1905-ben megalkotott új Alapszabály szerint „Az Egyesület czélja: az állatorvosi kar erkölcsi, 
anyagi és társadalmi érdekeit minden irányban védeni és lehetőleg fejleszteni, valamint 
támogatni és elősegíteni minden olyan törekvést, mely az állatorvosi tudomány és a vele 
kapcsolatos tudományszakok mívelését, a szakismeretek terjesztését és az állategészségügyi 
rendészet fejlesztését czélozza.”  
 
Tormayt az elnöki székben Hutÿra Ferenc (1905-1920) követte. A MOÁE ekkor már teljes 
súlyával részt vett az állatorvosi közszolgálat államosításának; a fővárosi és állami 
állatorvosok rangviszonya szabályozásának, kedvezőbb előmenetelének; a katonai állatorvosi 
szolgálat rendezésének; a helyhatósági állatorvosok szolgálati viszonya és javadalmazása 
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rendezésének; az állatorvosi tiszti vizsga újjászervezésének, továbbképző tanfolyamok 
rendezésének; a tejtermelés ellenőrzésének; a húsvizsgálat országos rendezésének, az 
állatbiztosítás, az állattenyésztési törvényjavaslat-tervezet kidolgozásának előkészítésében és 
megvalósításában. 1905-ben megszervezték Budapesten a VIII. Nemzetközi Állatorvos 
Kongresszust, amelynek nemzetközi sikere nagymértékben a MOÁE kiváló munkájának az 
eredménye volt. Az egyesület otthonának megteremtésére pénzalapot hoztak létre.  
 
Az 1914-1920 közötti évek nehézségekkel jártak. A Tanácsköztársaság ideje alatt a MOÁE 
működését felfüggesztették. Állatorvosi Kamara létrehozására született javaslat, de ennek 
megvalósulására nem került sor. Az egyesület vagyonát és feladatait Állatorvosok 
Szakszervezete vette át. Az egyesület hadikölcsönbe fektetett vagyona semmivé vált. A 
Tanácsköztársaság bukása után Hutÿrát tiszteletbeli elnökké választották, és az elnöki tisztet 
előbb Krompecher Szilárdra (1921-1923), majd Köves Jánosra (1924-1941) ruházták. 
Köves elnöksége alatt vette birtokba az egyesület a székházát. A bútorzatot Köves 
ajándékozta az egyesületnek. Itt volt az egyesület szépen gyarapodó könyvtára is. Köves után 
Mócsy János (1942), majd Szekeres Vince (1942-1945) lett az elnök. Ennek az időszaknak a 
legfontosabb teendői a hadba vonult állatorvosok hozzátartozóinak, valamint az állatorvosok 
özvegyeinek és árváinak segélyezése, az állatorvosok továbbképzését szolgáló szakülések 
rendezése volt, amelyek keretében sokat foglalkoztak a szaknyelv fejlődésének kérdéseivel is. 
1943-ban újból előtérbe lépett az Állatorvosi Kamara létesítésének terve, de a megvalósítás 
ismét elmaradt. Az egyesület székházát 1944-ben bombatalálat érte. Budapest 
(fő)polgármestere kárpótlásul a megszüntetett Orvosi Kaszinó I. emeleti helyiségeit adta az 
egyesületnek.  
 
A II. világháború befejezése és Magyarország szovjet katonai megszállása után 1945-ben az 
Egyesület rendeletileg megszűnt. Ezután az állatorvosok érdekképviseletét a Magyar 
Állatorvosok Szabad Szakszervezete, majd az Orvos-Egészségügyi Dolgozók Szakszervezet 
látta el. 1947-ben a korábban megszüntetett egyesület az Állatorvosok Szakszervezetének 
tudományos szakosztályaként alakult meg ismét. 1952-től a Közalkalmazottak 
Szakszervezetének Állatorvos Csoportja, illetve a Mezőgazdasági Dolgozók Országos 
Szövetsége (MEDOSZ) szakosztályának állatorvosi tagozata nyújtott szervezeti keretet az 
állatorvosok társadalmi és tudományos tevékenységéhez. Az 1951-ben megalapított MMT 
tudományos fórumot biztosított az állatorvosok számára is. 1952-ben megalakult a Micsurin 
Agrártudományi Egyesület, melynek keretében létrejött az Állattenyésztési és 
Állategészségügyi Szakosztály (1953), mely később (1955-ben) az Állattenyésztők és 
Állatorvosok Társaságává alakult. Végül 1961-ben az utóbbiból megalakult a Magyar 
Agrártudományi Egyesület Állatorvosok Társasága (MAEÁT), mely gyakorlatilag 1963-ban 
különült el teljesen a szakszervezeti érdekvédelmi és politikai vonaltól. 
A MOÁE a jelenlegi formájában az 1990-ben történt újraalapítása óta működik, és továbbra 
is követi az alapításkor megfogalmazott irányelveket. A régi nevét is ekkor vette vissza. Az 
állatorvosi szakma független civil szervezete, amely a főbb szakmai irányoknak megfelelő 13 
szakmai társaság ernyőszervezeteként működik. Az egyesület elsődleges célja, hogy 
összefogja a magyar állatorvosi kart, hangot adjon a szakmai véleményeknek, képviselje a 
teljes szakmai közösség érdekeit. Különösen fontos feladatnak tartja a szakmai 
továbbképzések és tapasztalatcserék szervezését, amelyek elsősorban a tagszervezetek 
rendezésében, egy vagy többnapos konferenciák formájában valósulnak meg. Emellett segíti 
a legújabb ismeretek, különösen a hazai kutatási eredmények, minél gyorsabb és szélesebb 
körben történő megismertetését. A szakma egészét vagy egy-egy szakterületét érintő 
kérdésekben az egyesület szoros kapcsolatban van a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési 
Minisztérium élelmiszerlánc- felügyeletért és agrárigazgatásért felelős államtitkárságával és 
az MTA-AGO-val, illetve azon belül az MTA Állatorvos-tudományi Bizottságával. 
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Meghívó az 2010. évi Állatorvos-tudományi Napra.
 
Tagszervezetek: 
Állategészségügyi Igazgatási és Igazságügyi Állatorvostani Társaság 
Állatorvostörténeti Társaság  
Baromfiegészségügyi Társaság  
Élelmiszerhigiénikusok Társasága  
Magyar Kisállatgyógyász Állatorvosok Egyesülete 
Magyar Állathigiéniai és Környezetvédelmi Társaság  
Magyar Állatorvosok Világszervezete 
Magyar Buiatrikusok Társasága 
Magyar Lógyógyász Állatorvosok Egyesülete 
Magyar Parazitológusok Társasága 
Sertésegészségügyi Társaság 
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Szaporodásbiológiai Társaság 
Vadegészségügyi Társaság 
 
Elnökök: Tormay Béla (1880-1905), Hutÿra Ferenc (1905-1920), Krompecher Szilárd 
(1921-1923), Köves János (1924-1941), Mócsy János (1942), Szekeres Vince (1942-1945), 
Manninger Rezső (1961-1967), Várnagy László (1967-1978), B. Kovács András (1978-
1981), Várnagy László (1981-1990), Vetési Ferenc (1990-2001), Solti László (2001-2007) 
és Fodor László (2007-). 
 
Főtitkárok: Nádaskay Béla (1880-1887), Hutÿra Ferenc (1887-1897), Rácz István (1897-
1917), Zimmermann Ágoston (1917-1920), Köves János (1920-1922), Bolics Ernő (1922-
1924), Guoth György Endre (1924-1941), Vass István (1941-1945) és Bakos Károly 
(1945). Majd Várnagy László (1961-1967), Takács János (1967-1974), Kobulej Tibor 
(1974-1978), Kováts Jenő (1978-1981), Prokop László (1981-1990), Soós Tibor (1990-
2001), Péter István (2001-2007), Kardeván Endre (2007-2010) és Búza László (2010-). 
 
Állatorvosi Kézi Könyvtár nevű könyvkiadó vállalat az 1945-ben történt megszűnéséig 29 
kötetet adott ki. Az alábbi szerzők mikrobiológiával kapcsolatos könyvei jelentek meg: Preisz 
Hugó, Kóssa Gyula, Marek József, Hutÿra Ferenc, Fettick Ottó, Frank József, Graf Miksa, 
Manninger Rezső, Kotlán Sándor, Szepes/Schütz Béla. 
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10. A MAGYAR BOTANIKAI SZAKOSZTÁLY /        
A MAGYAR NÖVÉNYTANI SZAKOSZTÁLY / 

TÁRSASÁG TÖRTÉNETE 
 
A magyar orvosok és természetvizsgálók 1841-ben megalakították a Királyi Magyar 
Természettudományi Társulatot (KMTT). A társulat célja volt egyrészt segíteni a 
tudományok elméleti és gyakorlati művelését, másrészt előmozdítani az ismeretek előadások, 
pályázatok, alapítványok, könyv- és folyóirat-kiadványok segítségével történő terjedését. 
Kezdetben a különböző szakemberek együtt üléseztek. A kiegyezés után tartott szaküléseken 
egyre gyakrabban merült fel az egyes tudományágak képviselőit tömöríteni hivatott önálló 
szakosztályok és azok kiadványai létrehozatalának a kívánalma. Így került sor 1891-ben a 
zoológiai, botanikai-növénytani és az élettani, majd később a kémiai szakosztály 
megalakítására. Ezért mondhatjuk azt, hogy a szakmai ágazatoknak megfelelő szakosztályok 
némelyike (pl.: az Állattani, a Botanikai és az Élettani) ma már több mint száz éves múltra 
tekint vissza. 
 
A Botanikai/Növénytani Szakosztály elnöke Schilberszky Károly volt 1920 és 1943 között. 
Akkor a szakosztály tiszteletbeli elnökévé választották. Közben a szakosztály tagjai között 
ellentétek alakultak ki és a tagság két részre szakadt. Ez először abban nyilvánult meg, hogy a 
szakosztály mellett egy „asztaltársaság” jött létre. Később, 1938-ban, ebből alakult ki a 
Magyar Botanikusok Borbás Társasága. Ők elindították a Borbasia nevű folyóiratot. 
Azonban ez a társaság sem volt hosszú életű. Az ellentétek miatt, kettévált 1940-ben. Ekkor 
alapította meg Bánhegyi József, Fóriss Ferenc, Pénzes Antal, Szatala Ödön, Szepesfalvy 
János és Ujhelyi József a Magyar Növénytani Társaságot (MNT). Köfaragó-Gyelnik 
Vilmos pedig egy új folyóiratot hozott létre Borbasia Nova néven (1940-1944). Az MNT 
1941-től vált hivatalossá és megtartották hivatalos lapjuknak a korábban elindított Borbásiat 
(1938-1949). 1948-ban – 107 éves fennállás után - a diktatúra megszüntette a KMTT-t és a 
szakfolyóiratait. Néhány évig a MNT és a Borbásia volt az egyetlen fórum, ahol a 
botanikusok szerepelhettek. 1952-ben létrejött a Magyar Biológiai Egyesület, mely 1954-től 
már, mint Magyar Biológiai Társaság (MBT) működött, a MNT pedig megszűnt. 
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11. A MAGYAR BIOLÓGIAI TÁRSASÁG (MBT) 
TÖRTÉNETE 

 
A MBT a magyar biológusok és a határterületi tudományokkal foglalkozó szakemberek 1952-
ben alakult, jelenleg kiemelten közhasznú, tudományos egyesület a MTESZ tagja. 
 
A II. világháborút követően hazánkban a tudományos szervezetek területén is nagy 
átszervezések kezdődtek. Ez a változás a Magyar Növénytani Társaságot sem kerülte el. 
1952-ben jött létre a Magyar Biológiai Egyesület, melyet 1954. februárjától a MTA Biológiai 
Tudományok Osztályának felügyelete alá rendeltek, s a neve Magyar Biológiai Társaságra 
változott. Alapszabályát 1955. április 19-én hagyta jóvá az Akadémia elnöke. A társaság első 
elnöke Jávorka Sándor, főtitkára Burus István, főtitkárhelyettese Ujhelyi József, ellenőre 
pedig Móczár László lett. 
 
Az MBT tagsága rendes, tiszteletbeli, ifjúsági, külföldi és jogi személy tagokból tevődik 
össze. 
 
A 2006. május 25-én megtartott tisztújító küldött közgyűlésen megválasztott tisztségviselők: 
elnök Surányi Dezső, alelnökök Gyenis Gyula, Korsós Zoltán, főtitkár Penksza Károly, 
főtitkárhelyettesek Báldi András, Jakucs Erzsébet, a felügyelő bizottság elnöke Nosek 
János, ügyvezető titkár Borbás Miklósné. 
 
A társaság tagjainak jelenlegi létszáma mintegy 2000 fő. Az MBT szakmai tevékenységét 
szakosztályain és csoportjain keresztül fejti ki. Az MBT alapszabályban megfogalmazott 
céljai közé tartozik a biológia és a határtudományainak művelése, fejlődésének és társadalmi 
elismerésének előmozdítása a közművelődési tevékenység kereteinek felhasználásával, a 
biológiaoktatás színvonalának emelése, valamint a magyar biológusok érdekképviselete. 
 
Az MBT szakosztályai és csoportjai saját működési rendjük szerint előadóüléseket és egyéb 
rendezvényeket tartanak, amelyekről, az érdeklődésüket a belépési nyilatkozaton jelző tagok, 
rendszeres értesítést kapnak.  
 
Az MBT keretei között jelenleg Állattani, Botanikai, Embertani, Környezet és 
Természetvédelmi, Mozgás és Viselkedésbiológiai, Ökológiai, Pedagógus és didaktikai, 
továbbá Fiatalok Természetismereti Klubja / Ifjúsági Szakosztály működik. 
 
Ami a szakcsoportokat illeti, kezdetben több is volt, de 2006-ban csak a Pécsi Csoport 
(elnöke Kevey Balázs, titkára Ötvös Károlyné) és a Szegedi Csoport (elnöke Tanács Lajos 
és titkára Szalma Elemér volt) működésével kapcsolatban találtunk adatokat. 
 
A szakemberek a KMTT gondozásában 1869 óta megjelenő Természettudományi 
Közlönyben, majd az 1888 óta kiadott Pótfüzetekben tudták az eredményeiket közre adni. 
Később megjelentek a szakosztályok saját szakfolyóiratai is. Így 1902-ben a Növénytani 
Közlemények, melynek neve 1908 óta Botanikai Közleményekre módosult és ilyen címen 
jelenik meg most is. Ez a kiadvány kezdetben a KMTT Botanikai Szakosztályának, később a 
Magyar Növénytani Társaságnak, végül 1952 óta a Magyar Biológiai Egyesület (1955-től 
MBT) Botanikai Szakosztályának a folyóirata. E nagy múltú szaklapban nemcsak a 
szakosztály ülésein elhangzott előadások szövegei jelennek meg, hanem már a kezdettől 
fogva külön rovatban ismertették a máshol publikált vagy előadott munkákat is röviden. A 
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Botanikai Közlemények 50. kötete megjelenése alkalmából tartott ünnepi ülésen 1964. 
február 1-én sor került a magyar botanika egyes részterületei történeti áttekintése mellett, az 
összes addigi szakosztályi előadás szakmai megoszlásának ismertetésére is. Tíz évvel később 
1974. november 19-én tartotta a szakosztály az ezredik ülését, melyen az addig elhangzott 
közel 5000 előadás tudományágak szerinti megoszlásáról is szó esett. 1991-ben a 
centenárium alkalmával is megtörtént az elmúlt évek eredményeinek és tanulságainak az 
összegzése. Priszter Szaniszló a szakosztály történetével, működésével és kiadványaival 
foglalkozott. Priszter munkájából kiolvasható, hogy 1891 és 1964 között a szakosztály 772 
ülést rendezett. Ezeken 3818 előadás hangzott el. Közülük virológiával és bakteriológiával 7, 
algológiával és hidrobiológiával 147 és mikológiával, valamint pathológiával 272 
foglalkozott. Kovács J. Attila összefoglalta az erdélyi botanikus szakemberek által az 1800-
as évektől napjainkig végzett tudományos munka fő vonulatait. Sárkány Sándor pedig 
áttekintette a magyar növényszervezettani, fény- és elektonmikroszkópos struktúra-kutatás 
módszertanának fejlődését és az elért tudományos eredményeket. 
 
Jelenleg az MBT évi egy-egy kötetben négy magyar nyelvű, tudományos folyóiratot jelentet 
meg, melyek közül három (az Állattani, a Botanikai és az Antropológiai Közlemények) az 
Állattani, a Botanikai és az Embertani Szakosztály előadóüléseinek anyagát tartalmazza. E 
három nagy múltú folyóirat, valamint a nyolc éve indult és gyorsan népszerűvé vált negyedik 
a Természetvédelmi Közlemények mellett, egyéb tudományos és tájékoztató jellegű 
kiadványok is rendszeresen napvilágot látnak. 
 
Az MBT elismeri a szakemberek kiemelkedő tevékenységét. Ebből a célból emlékérmet 
hoztak létre, továbbá különböző díjakat alapítottak, melyek az alábbiak: Gelei József-
emlékérem és a Herman Ottó-, Jávorka Sándor-, (id.) Entz I Géza-, Gorka Sándor-, valamint 
Huzella Tivadar-díj. 
 

11.1. AZ MBT BOTANIKAI SZAKOSZTÁLYA 
 
Babos Károly a MBT Botanikai Szakosztály elnöke az 1991-ben Szombathelyen tartott 
jubileumi ülésén a következőket mondta a megnyitón: „A Magyar Biológiai Társaság 
Botanikai Szakosztálya vezetősége nevében köszöntöm az ünnepi ülésen megjelenteket, abból 
az alkalomból, hogy 100 éve alakult meg a Botanikai Szakosztály a jogelődünk. 
Külön tisztelettel köszöntöm meghívott vendégeinket: köztük a Magyar Biológiai Társaság 
Elnöksége részéről Dr. Felföldy Lajos elnökhelyettest, s a Magyar Tudományos Akadémia 
Biológiai Osztálya elnökhelyettesét Dr. Vida Gábor akadémikust, valamint a kolozsvári 
egyetemről Dr. Nagy-Tóth Ferencet és Fodorpataki Lászlót, a nagybecskereki főiskoláról 
Dr. Györffy Bélát, az ungvári egyetemről Dr. Vaszilij Ivanovics Kommendár és Dr. Fodor 
István urakat. 
A centenárium alkalmat ad arra, hogy áttekintsük, honnan indult a növénytan tudománya, 
mivel foglalkoztak, milyen eredményeket értek el eleink és kortársaink az elmúlt száz évben. 
A tudomány nem ismer korlátokat, a botanika magyar művelőit nem választhatták el a 
történelem sodrában gyakran változó rendszerek és határok. Ezért a centenáriumi ülésünk 
alapgondolatául a tudomány egységességét figyelembe véve azt tűztük ki, hogyan és milyen 
területeken fejlődött a botanika kutatása a Kárpát-medencében. Nagyon sajnáljuk, hogy 
pozsonyi társszervezetünk képviselőit - meghívásunk ellenére - nem üdvözölhetjük körünkben. 
Bízom abban, hogy tudományágunk szeretete és tisztelete a már megszületett eredmények és 
értékek kölcsönös megismerése és fejlesztése összetart mindnyájunkat a jövőben is.” 
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1964. szeptemberében az intézőbizottság határozata alapján a szakosztályon belül két szekció 
kezdte el a működését: az egyik a Szervezettani-rendszertani és növényföldrajzi, a másik a 
Növényélettani-növénybiokémiai szekció. Ez a döntés akkor azért született, mert így akarták 
elő segíteni a szakosztály fejlődését. 
 
2006-ban a Botanikai Szakosztályt a következők irányították: elnök Isépy István, titkár 
Dancza István és jegyző Lökös László. 
 

11.2. AZ MBT ÁLTALÁNOS BIOLÓGIAI SZAKOSZ-
TÁLYA PROTOZOOLÓGIAI SZEKCIÓ 
 
Az MBT Általános Biológiai Szakosztálya keretei között 1963. december 9-én 
Protozoológiai Szekció jött létre. A szekció elnöke Zoltai Nándor, titkára Müller Miklós és 
jegyzője Lantos Tibor lett. Az első ülésen Kotlán Sándor az állatorvosi parazitológiáról, 
Biczók Ferenc a protozoológia hazai történetéről és Zoltai Nándor a humán parazitológiai 
kutatásokról számolt be. 1978. november 24-én a szekció Protozoológiai Szakosztállyá 
alakult. Elnöke Biczók Ferenc lett. A szekció / szakosztály 1982. november 12-én tartotta 36. 
ülését. Az elnöki feladatokat Biczók Ferenc látta el. Az évek során rendeztek Entz I Géza, 
valamint Gelei József emlékülést. Az üléseik széleskörű érdeklődés mellett zajlottak. 
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12. A MAGYAR ÁLLATTANI TÁRSASÁG 
TÖRTÉNETE 

 
A magyar zoológusok legfontosabb fóruma a Magyar Biológiai Társaság keretei között 
működő Állattani Szakosztály. A szakosztály a KMTT-ból származtatható. Ugyanis a KMTT 
1841. évi alapítói között is voltak már állattanászok: Frivaldszky Imre, Petényi Salamon, 
Gerenday József. Később a KMTT tagjai többször is foglalkoztak azzal a kérdéssel, hogy 
szükséges lenne a szakosodás, mert az akkori formában kellemetlenségeket okozott, hogy az 
előadóüléseken a jelenlévőknek egymástól távol eső tudományos témájú előadásokat kellett 
végighallgatniuk. 1891-ben a KMTT választmányi tagjai között volt: Entz I Géza, 
Frivaldszky János, Horváth Géza és Margó Tivadar. 
 
A szakosztály 1891-ben alakult meg a KMTT keretein belül. Az első ülését 1891. november 
26-án tartották a szakemberek. A szakosztály létrejöttét megelőzően egy megbeszélés zajlott 
le a Budapesti Tudományegyetem II. számú Kémiai Intézet szobájában. Jelen voltak a KMTT 
titkárán, Lengyel Bélán kívül Margó Tivadar, Horváth Géza, Frivaldszky János és 
Paszlavszky József. A megbeszélés végén a „végső szó Lengyel tanár-é volt, ki az 
értekezletet azzal fejezte be, hogy a jelenlevők egyhangúlag szükségesnek tartják a »zoológiai 
szakosztálynak« megszervezését, és így ő ilyen irányban megteszi a Társulatnak a megfelelő 
javaslatot. Ezt megtette, s így lett valóvá a »zoológiai értekezlet«, a mai zoológiai szakosztály 
megvalósulása!”. A szükséges tárgyalások után a Természettudományi Közlöny 1892. évi 24. 
számában arról adtak hírt, hogy a KMTT keretei között „... három szakértekezlet alakult már 
meg, ú. m.: a zoológiai 1891 november 26-án, elnökül Frivaldszky Jánost, alelnökül Entz I. 
Gézát és jegyzőül Lendl Adolfot választván; a botanikai stb... ”. 
Az Állattani Szakosztály 2. ülése, azaz tulajdonképpen az első szakmai előadóülése 1892. 
január 14-én volt. Az előadók Frivaldszky János, Entz I Géza és Bíró Lajos voltak. A 
későbbiekben az üléseiket több helyen is tartották. A II. világháború után, 15 év kivételével, 
az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állattani Intézete biztosítja a helyet a szakosztály 
üléseihez. A 700. előadóülést, 1979. december 7-én rendezték. Az akkori elnök Fábián 
Gyula áttekintette röviden az elmúlt 89 év történetét. 
 
A szakülésekről rendszeresen megjelentek és ma is megjelennek beszámolók a szakosztály 
folyóiratában, az Állattani Közleményekben. Ez alól csak a 447-től a 459. ülésig terjedő 
időszak (1946. április 5.–1948. április 2.) a kivétel. 
Az adatokat áttekintve megállapítható, hogy az I. világháború végéig terjedő kezdeti időszak 
volt az aranykor. 1916-ra 887-re emelkedett a tagok száma, ami azóta sem fordult még 
egyszer elő. Az I. világháború végén két évig, különböző okok miatt, nem voltak 
előadóülések. Horváth Géza és Zimmermann Ágoston elnökök indították el újra a normális 
életet. A II. világháborúig termékeny munka folyt. A II. világháború idején Dudich Endre, 
majd 1948. áprilisáig Éhik Gyula volt az elnök. Az 1948. április 2-i szakülésen, mely az 
utolsó volt a KMTT Állattani Szakosztályának történetében, megválasztották az új 
vezetőséget, amely megszüntette a szakosztályt. Az „újjászervezések” után a szakosztály a 
Magyar Biológiai Egyesület keretei között éledt újra Balogh János elnökségével. A KMTT 
utódjaként Mariska Zoltán és Rapaics Raymund vezetésével jött létre a Természet- és 
Társadalomtudományi Ismeretterjesztő Társulat (TIT), melynek fő feladata az 
ismeretterjesztés lett. A megszüntetett tudományos társaságok helyett 1948-ban megalakult 
MTESZ fogta össze a szakembereket. A MTESZ hálózatában jött létre 1952. március 29-én a 
Magyar Biológiai Egyesület, melyről már korábban szóltunk. Az egyesületen belül 
újjászervezték az Állattani Szakosztályt és 1952-ben megtartották az első (eredeti számozás 
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szerint 460.) szakülést, amelyen Boros István elnök „A zoológia soronlévő feladatairól” 
beszélt. A tudományos vezetésnek köszönhetően a szakosztály az újjászervezést követően is 
megmaradt eredeti célkitűzései mellett. Jelenleg is jól működik a MTESZ kötelékében. 
Szakosztálynak a 100 éves évfordulójakor 1991. novemberében 440 tagja volt. 
A szakosztály mindig jelentősen szerepet játszott a tudományos közéletben is (intézet- és 
tanszékvezetők kinevezése, természetvédelemi kérdések, szaktanácsadás, kutatási irányok 
meghatározása, expediciókban való részvétel). A szakosztály munkájának egyik legnagyobb 
eredménye a magyar zoológia eddigi legteljesebb összefoglalása, a „Magyar Birodalom 
Állatvilága.” c. mű megalkotása. 
Már a kezdetekkor felmerült az igény a zoológiai előadások írott anyagának közzétételére. 
Erre kezdetben a Természettudományi Közlöny Pótfüzeteiben kapott helyet a szakosztály. 
Később a Szakosztály akkori vezetőségének, elsősorban Méhely Lajosnak sikerült 
kiharcolnia, hogy az első magyar zoológiai szakfolyóirat, az „Állattani Közlemények.”, 1902-
től megjelenhessen. Ez a folyóirat a mai napig az egyetlen magyar nyelvű, tudományos, 
általános zoológiai szaklap. 1989-ben jelent meg a 75. évfolyama. 
 
2006-ban a szakosztály vezetői a következők voltak: elnök Hornung Erzsébet, alelnökök 
Farkas János, Szinetár Csaba és titkár Nagy Péter. 
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13. A MAGYAR MIKROSZKÓPOS TÁRSASÁG 
(MMKT) TÖRTÉNETE 

 
A MMKT története 1958-ban kezdődött, amikor a MTESZ keretében működő Méréstechnikai 
és Automatizálási Tudományos Egyesület (MATE) egyik szakosztályaként létrejött. A 
szakosztály neve Röntgen- és Elektronoptikai Szakosztály, első elnöke Guba Ferenc volt. Az 
elektronmikroszkópia forradalmi fejlődése korában rendezett nemzeti kongresszusok és 
klubdélutánok, ahol mindig élénk viták zajlottak, felejthetetlen élményt jelentettek. Az 
elektronmikroszkópia térhódítása következtében a röntgenesek hamar kiváltak a 
szakosztályból, melynek a neve most már Elektronmikroszkópos Szakosztály lett. Az 
elektronmikroszkópiával foglalkozó magyar szakemberek munkájának nemzetközi elismerést 
jelentett, hogy az 1980-as évek elején megkapták az európai regionális Elektronmikroszkópos 
(EM) Kongresszus megrendezésének a jogát. A szakosztály elnöke ekkor már Virágh 
Szabolcs volt. Az 1984-ben Budapesten megrendezett EUREM84-re kiváló szakmai és 
társadalmi programot sikerült összehozni, ami elismerő nemzetközi visszhangot keltett. A 80-
as évek friss légköre hatására a társaság vezetése úgy látta, ki kell törni az elszigeteltségből. 
Ezért felvették a kapcsolatot az Osztrák Elektronmikroszkópos Társasággal, amellyel 
felváltva közös nemzeti kongresszusokat rendeztek a Balaton mellett és Ausztriában (1985 
Balatonaliga, 1987 Seggau, 1989 Salzburg, 1991 Balatonalmádi). A rendszerváltozás 
meghozta az önállósodás lehetőségét. Az akkori vezetőségre és Röhlich Pálra nem várt 
könnyű feladat. Ki kellett válni a MATE-ból, valamint a MTESZ-ből és önálló lábakra kellett 
állni. Az erőfeszítéseiket siker koronázta és 1990-ben létrejött a független Magyar 
Elektronmikroszkópos Társaság. A társaság első elnöke Röhlich Pál lett. Az új körülmények 
rejtett energiákat szabadítottak fel, pezsgő társasági élet alakult ki. Szélesedtek a regionális 
kapcsolatok, minek következtében a kezdeti magyar-osztrák együttműködéshez csatlakozott a 
cseh, a szlovák, az olasz, majd a szlovén és a horvát társaság is. A közös nemzeti 
kongresszusok multilaterális, szubregionális kongresszusokká szélesedtek (1993 Parma, 1995 
Magas Tátra, 1997 Portorozs, 1999 Veszprém, 2001 Lecce), ugyanakkor megmaradtak a 
Balatonalmádiban rendezett éves hazai elektronmikroszkópos találkozók is, melyeknek 
motorja Kovács Kristóf volt, akit a tagok 1994-ben a társaság elnökének is megválasztottak. 
 
Ebben az időszakban egészült ki a Társaság, a nemzetközi tendenciákat követve, a modern 
fénymikroszkópiával és egyéb leképező módszerekkel foglalkozó szakemberekkel, ami a 
Társaság nevének megváltoztatásában is megnyilvánult.  

 
Társaság új neve MMKT lett. 2002-ben 
a Társaság vezetősége részben 
megújult. Az elnök Kristóf Zoltán, a 
titkár Kittel Ágnes lett. A Társaság 
célja a mikroszkópos leképező és 
vizsgáló eljárások, valamint a 
kapcsolódó tudományok művelése, az 
eredmények társadalmi hasznosítá-
sának előmozdítása, továbbá a 
szakemberek képzésének és 
továbbképzésének elősegítése, továbbá 
a szakmai érdekvédelem. 

 MMKT vezetőségi tagok 1996-ban.
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2003 óta a tudományos üléseken 
legjobban szereplő fiatal előadót 
jutalmazzák. A díj egy európai 
mikroszkópos tanfolyamon való 
részvétel biztosítása. (A nyertes 
választja ki a rendezvényt, a 
Társaság fizeti a részvételi díjat.) 
 

MMKT delegáció Portorozsban 1997-ben.
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14. A MAGYAR HYGIENIKUSOK TÁRSASÁGA 
(MHYT) TÖRTÉNETE 

 
A MHYT 1931. március 28-án alakult meg az Országos Közegészségügyi Intézetben. A 
társaság célja a megalakuláskor készített alapszabály szerint: „a hygienével, valamint ennek 
rokonszakmáival foglalkozó magyar szakemberek (orvosok, állatorvosok, közigazgatási 
szakemberek, technikusok és gyógyszerészek) egységesítése ezen tudományok fejlesztésére, a 
magyar közegészségügyi munka és az ezekben dolgozók problémáinak megvitatására és a 
külföldi hasonló egyesületekkel való érintkezés ápolására.” 
Az alakuló ülésen mintegy 80 személy vett részt és egyhangúan megválasztották a 
vezetőséget. Az elnök: Fáy Aladár, alelnök: Csordás Elemér és Fenyvessy Béla, titkár: 
Tomcsik József, pénztáros: Scheff/Dabis László és ellenőr: Sághy Ferenc lett. Arról is 
döntöttek, hogy a társaság évenként, az Orvosi Nagyhéten, nagygyűlést rendez és ezen kívül 
tudományos üléseket is szervez. 
 
Jelenleg a társaság, mint közhasznú szervezet tevékenykedik. A mostani vezetőség a 
következő: elnök: Páldy Anna, alelnökök: Legoza József és Melles Márta, főtitkár: Oroszi 
Beatrix, titkár: Rudnai Péter, pénztáros: Ozoray Kamilla. A társaságnak van Ifjúsági 
Bizottsága, Ellenőrző Bizottsága, Fegyelmi Bizottsága és létezik egy Elnöki Tanácsadó 
Testület is, melynek tagjai: Amberger Erzsébet, Berencsi III György, Böröcz Karolina, Dési 
Illés, Ertner Sarolta, Kiss István, Pásti Gabriella és Vass Ádám. A társaságnak Ifjúsági 
Szakosztálya működik. 
 
A társaság a kiemelkedő szakmai tevékenységet végző tagjainak a munkásságát  Fodor 
József-, Fenyvessy Béla-, vagy Szendei Ádám-emlékérem adásával ismerik el. 
Fodor József-emlékérmet kapott: 1960-ban Vilmon Gyula, Jeney Endre, 1961-ben Tarján 
Róbert, 1962-ben Tímár Miklós, 1963-ban Kanyó Béla, Kneffel Pál, 1964-ben Vetró János, 
1965-ben Sós József, 1966-ban Pacséri Imre, 1967-ben Vedres István, 1968-ban Tóth Béla, 
1969-ben Páter János, 1970-ben Berencsi II György, 1971-ben Rudnai Ottó, 1972-ben Kertai 
Pál, 1973-ban Róna Borbála, 1974-ben Mórik József, Fodor Ferenc, 1976-ban Váczi Lajos, 
1977-ben Bakács Tibor, Madár János, Bíró György, 1978-ban Milch Hedda, 1979-ben Erdős 
László, 1980-ban Zsögön Éva, 1981-ben Solt Katalin, 1982-ben Szita József, 1983-ban Pápay 
Dénes, 1984-ben Cieleszky Vilmos, 1985-ben Jankó Mária, 1986-ban Dömök István, Merétei 
Klára, 1987-ben Dési Illés, Fornosi Ferenc, 1988-ban Ungváry György, Lányi Béla, 1989-ben 
Morava Endre, Straub Ilona, 1990-ben Novotny Tibor, 1991-ben Sztanyik B. László, 1992-
ben Bíró Zsigmond, Takács Sándor, 1993-ban Sohár Pálné, Molnár Jenő, 1994-ben Köteles 
György, Virágh Zoltán, 1995-ben Kárpáti Judit, Pintér Alán, 1996-ban Kertai Pál, Várfalvi 
Vilma, 1997-ben Dömök István, Vass Ádám, 1998-ban Sujbert László, Rudnai Péter, 1999-
ben Lontai Imre, Erdős Gyula, 2000-ben Horváth Amanda, Sedlák Mária, 2001-ben Ember 
István, Nagymajtényi László, 2002-ben John Anna, Rodler Imre, 2003-ban Berencsi III 
György, Somosi György, 2004-ben Farkas Ildikó, Fodré Zsófia, 2005-ben Dura Gyula, 
Ozoray Kamilla, 2006-ban Amberger Erzsébet, Páldy Anna, 2007-ben Melles Márta, Schoket 
Bernadette, 2008-ban Balázs Péter, Kádár Mihály, 2009-ben Torondy Márta, Csohán Ágnes, 
2010-ben Legoza József. 
 
Fenyvessy Béla-emlékérmet kapott: 1960-ban Gábor Ernő, Kapos Vilmos, Kneffel Pál, 1961-
ben Páter János, 1962-ben Makara György, 1963-ban Ferenczi Endre, 1964-ben Madár János, 
1965-ben Kátay Aladár, 1966-ban Horváth Miklós, 1967-ben Hamar Norbert, 1968-ban 
Cieleszky Vilmos, 1969-ben Krajcsovics Pál, 1970-ben Habán György, 1971-ben Szücs 
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Endre, 1972-ben Lindner Károly, 1973-ban Gács Ferenc, 1974-ben Predmerszky Tibor, 1975-
ben Bánsági József, Bíró Zsigmond, 1976-ban Csanády László, 1978-ban Takács Sándor, 
1979-ben Sawinsky Antal, 1980-ban Rédey Barnabás, 1981-ben Jakab László, 1982-ben 
Kende Éva, 1983-ban Pataky Júlia, 1984-ben Bodnár Sándor, 1985-ben Karácsonyi Etelka, 
Csizmazia Ferenc, 1986-ban Kubinyi László, 1987-ben Várfalvi Vilma, Vass Ádám, 1988-
ban Deák Zsuzsanna, Hőgye Anna, 1989-ben Dömsödy Péter, Lauerencsik Mária, Kovács 
Anna, 1990-ben Bouquet Dezső, Baron Ferenc, 1991-ben Várkonyi Tibor, Borián Árpád, 
1992-ben Erdős Gyula, Bartha Tibor, 1993-ban Kőhegyi Imre, 1994-ben Kertész Magdolna, 
Rodler Imre, 1995-ben Kapczy Judit, Szentgáliné Csórián Erzsébet, 1996-ban Kocsis Sándor, 
Soós Katalin, 1997-ben Brunner Róza, Ozoray Kamilla, 1998-ban Csanády Mihály, Tempfli 
Ágnes, 1999-ben Lun Katalin, Amberger Erzsébet, 2000-ben Pechó Zoltán, Ertner Sarolta, 
2001-ben Melles Márta, Kajcsos Teréz, 2002-ben Munkácsy Magdolna, Virágh Zoltán, 
Weiner György, 2003-ban Csohán Ágnes, Torondy Márta, Legoza József, Mihálffy Ferenc, 
2004-ben Vámos Adrienn, Paller Judit, 2005-ben Némedi László, Groszmann Mária, 2006-
ban Ócsai Lajos, Takács Anikó, 2007-ben Radóczy Marianna, Kelemen Erzsébet, 2008-ban 
Pásti Gabriella, Lencsés Marianna, 2009-ben Böröcz Karolina, Krisztalovics Katalin, 2010-
ben Vaskövi Béláné, Széles Klára. 
 
Szendei Ádám-emlékérmet kapott: 2001-ben Métneki János, 2002-ben Simon Tamás, 2003-
ban Székely Lajos, 2004-ben Kneffel Pál, 2005-ben Virágh Zoltán, 2006-ban Kertai Pál, 
2008-ban Takács Sándor, 2009-ben Vass Ádám és 2010-ben Berencsi III György. 
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15. A MAGYAR FÖLDTANI TÁRSULAT (MFÖT) 
TÖRTÉNETE 

 
A MFÖT 1848-ban alakult meg Videfalván. A megalapítók a társulat feladatait az 
alábbiakban fogalmazták meg: 
A földtan és rokontudományai művelésével foglalkozó szakemberek összefogása, a 
gyakorlati és tudományos eredmények bemutatása, terjesztése, publikálása, a szakemberek 
tudományos és gyakorlati továbbképzésének segítése, a földtani kutatásokhoz és a 
bányászathoz kapcsolódó kulturális örökség ápolása, megőrzésének elősegítése, a földtani 
tudományt művelők szakmai és közösségi érdekképviselete, a tagok kezdeményezésének, 
javaslatainak megvitatása, esetenként továbbítása a rendelkezésre álló csatornákon a 
döntéshozó szervekhez.  
 

 
 

Az első nemzetközi agrogeológiai konferencia résztvevői Budapesten 1909-ben. 
 
A feladatok megvalósítása céljából szaküléseket, vitaüléseket, klubesteket, ankétokat, 
tanulmányutakat, vándorgyűléseket rendez, kongresszusokat tart, területi szervezeteket, 
szakosztályokat és munkabizottságokat hoz létre, valamint működésüket elősegíti. Szervezi a 
tagság tájékoztatását a szakma legújabb eredményeiről, elősegíti mind a belföldi, mind a 
külföldi tapasztalatok megismerését és felhasználását. Javaslatokat tesz illetékes szerveknek a 
szakmával kapcsolatos időszerű feladatok megoldására, továbbá társadalmi véleményt 
nyilvánít elvi és gyakorlati kérdésekben. Tanulmányokat, szakvéleményeket készít, 
megszervezi a szakmai - ágazati problémák széleskörű megvitatását. Megbízásokat vállal, 
kutatási és fejlesztési témákat javasol.  
A társulat fő feladatának tekinti a nevelést, az oktatást, a képességfejlesztést és az 
ismeretterjesztést. Részt vesz szakemberek képzésében, valamint továbbképzésében, 
foglalkozik a szakterületét érintő oktatási, képességfejlesztési és ismeretterjesztési 
kérdésekkel. Szavát a Közoktatáspolitikai Tanácsban hallatja. Kiemelt figyelmet fordít a 
fiatalok szakmai és társadalmi beilleszkedésére, nyugdíjasok szakmai tapasztalatainak 
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felhasználására. Aktívan végez természetvédelmi, környezetvédelmi, kulturális, a kulturális 
örökség megóvására irányuló, valamint műemlékvédelmi tevékenységet. Folyóiratokat és 
egyéb kiadványokat jelentet meg, továbbá terjeszt. Javaslataival és véleményével segíti a 
működési területéhez tartozó szakmai könyvkiadást, közreműködik a szakmai propaganda és 
ismeretterjesztő munkában, amellett, hogy kiadói tevékenységet is végez. A földtani 
természeti értékek (pl. földtani alapszelvények, vízbázis) védelme, valamint természetes és 
épített környezet védelme érdekében szakvéleményt készít, tudományos tanácskozásokat 
szervez, illetve más alkalmas formában cselekszik. Ezek mellett fontos feladatának tekinti a 
határon túli magyar földtudományi szakemberek tevékenységének a megismerését és 
támogatását a HUNGEO Tudományos és Oktatásügyi Program keretében. 
 
A társaság támogatásával jelent meg a „Történelmi arcképcsarnok 1909-2009” c. kiadvány, 
mely az (agro)geológiai munkában szerepet játszó különböző szakemberek - beleértve a 
geobiológiát és -mikrobiológiát művelőket is – tevékenységéről adott történeti áttekintést. 23 
szakember munkásságát méltatták, akik közül hét személy könyvünk témája, a mikrobiológiai 
ismeretek oktatása szempontjából, kiemelten jelentős szerepet játszott Fekete 2 Lajos, 
Sigmond Elek, Kreybig Lajos, Ballenegger Róbet, Fehér Dániel, Varga Lajos és Pántos 
György. 
 
A Magyar Földtani Társulat 1917. február 7-én tartott évi közgyűlésén Marenczi Ferenc 
Károly őrgróf indítványára Szontagh Tamás elnök és a választmány javasolta a Hidrológiai 
Szakosztály megalapítását, amelyet a közgyűlés elfogadott. A XIX. század nagy 
magyarországi vízi munkálataival párhuzamosan a hidrológiai tudomány művelése is 
fellendült. A Magyar Hidrológiai Szakosztály létrehozásának gondolata már az 1900-as évek 
elején felvetődött, de végül 1917-ben csak a Magyar Földtani Társulat kebelén belül jött létre. 
A szakosztály munkáját Bogdánffy Ödön irányította és 1921 óta adják ki a Hidrológiai 
Közlönyt. A Hidrológiai Szakosztály megalakulása óta folyamatosan ráirányította a figyelmet 
az elmaradott ivóvízellátásra, szorgalmazta az egységes vízgazdálkodási szervezet kiépítését, 
nagyban hozzájárult a mai magyarországi korszerű vízgazdálkodás megteremtéséhez. A 
szakosztály a Magyar Hidrológiai Társaság 1949-ben bekövetkezett megalapításáig a Magyar 
Földtani Társulat keretei között működött. 
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16. A MAGYAR HIDROLÓGIAI TÁRSASÁG 
(MHIT) TÖRTÉNETE 

 
A MHIT a Magyar Földtani Társulat 1917-ben alakult Hidrológiai Szakosztályának és a 
Magyar Mérnök és Építész Egylet Vízépítési tagozatának 1949-ben történt egyesülésekor jött 
létre. Vezető szervei a közgyűlés, az elnökség és az intézőbizottság. Több központi 
bizottságot is fenntart a különböző feladatok ellátása érdekében. Ilyenek a kiadványainak a 
szerkesztőbizottságai, a kitüntetések, az oktatás, a pénzügyek, a nemzetközi kapcsolatok, a 
vízügyi történelem, a környezetvédelem, az információ és az európai uniós integrációval 
kapcsolatos bizottság, továbbá az ifjúsági és a szeniorok tanácsa. Az MHIT nem profit 
orientált szervezet, amely az élet különböző területein dolgozó egyéni szakértőket, 
egyetemek, kutatóhelyek, vállalatok és különböző intézmények szakembereit fogja össze. 
Az MHIT célja, hogy előmozdítsa a víztudományok ismereteinek áramlását és cseréjét a 
szakemberek között. A társaság szakosztályok keretében végzi munkáját a limnológia, a 
hidraulika és műszaki hidrológia, a hidrogeológia és balneotechnika, a mezőgazdasági 
vízgazdálkodás, a vízminőség és víztechnológia, a vízépítés, a vízgazdálkodás, az 
árvízvédelem és belvízvédelem, a vízellátás, az ipari környezet- és vízgazdálkodás, valamint 
a vízjog és közgazdaságtan területén, azaz interdiszciplináris feladatokat lát el. 
2001-ben megalakították a Vízmikrobiológiai Szakosztályt. A szakosztály feladata összefogni 
a vízmikrobiológia területén dolgozókat és fórumot biztosítani az elért eredmények 
bemutatásához. A szakosztály 2011-ben tartotta X. Jubileumi Konferenciáját, melyen többek 
között megemlékeztek az elmúlt 150 év neves szakembereiről is. 
 

 
Az 1983. évi Hidrobiológus napok résztvevői Tihanyban.

 
Az MHIT a célkitűzéseit a területi szervezetein keresztül valósítja meg. Ezek a szervezetek 
többnyire a megyék székhelyein működnek. A társaságnak jelenleg mintegy 2200 egyéni és 
250 jogi tagja van. 
 
Az MHIT a szakosztályok és a helyi szervezetek részvételével évente mintegy 300 
rendezvényt (szervezeti ülések, előadóülések, ankétok, hazai és nemzetközi konferenciák) 
szervez, továbbá vándorgyűlést tart és kétévente, a Kárpát-medence vizeinek védelme 
érdekében, a környező országok szakértőivel megvitatja az aktualitásokat. 
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Az MHIT az általa alapított kitüntetésekkel a társaság rendes tagjainak és köztiszteletben álló 
egyéb személyeknek a társaság érdekében vagy a vízügy egésze, ill. annak egyes szakterületei 
szakmai fejlődése érdekében végzett kiemelkedő munkáját ismeri el. Eddig 80 külföldi és 
hazai szakember kapott tiszteleti tagságot. Emellett adományoznak: Kvassay Jenő-díjat 1992-
óta, Schafarzik Ferenc-emlékérmet 1942-től, Bogdánfy Ödön-emlékérmet 1951-óta, Pro 
Aqua-emlékérmet 1976-tól, 1981-től évente meghirdetik a középfokú iskolák tanulói számára 
a Sajó Elemérről elnevezett pályázatot, és az arra érdemes pályamunkákat díjazzák, 1965 óta 
ún. “Diplomaterv pályázatot” írnak ki és a beérkezett művek közül a legjobbakat 
megjutalmazzák. 1988-ban a pályázat nevét “Lászlóffy Woldemár diplomaterv-pályázat”-ra 
módosították. A Magyar Hidrológiai Társaság 1979-től “Vitális Sándor szakirodalmi 
nívódíj”-at is adományoz. A pályázók minden kategóriában a díjakon kívül dicséretben és 
könyvjutalomban is részesíthetők. 
Kéthavonta jelentetik meg a Hidrológiai Közlöny c. szaklapot, évente adják ki a Hidrológiai 
Tájékoztatót, és havonta számolnak be a társaság híreiről. 
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17. AZ EÖTVÖS LORÁND FIZIKAI TÁRSULAT 
(ELFT) TÖRTÉNETE 

 
Az ELFT elődje az 1891-ben megalakított Mathematikai és Physikai Társulat volt. Ez utóbbi 
társulat 1923-ban az alapítója tiszteletére vette fel annak nevét és lett Eötvös Loránd 
Mathematikai és Physikai Társulat. Ennek a társulatnak a működése 1945-ben megszűnt. 
Fizikai részlege 1945 és 1948 között, mint a Magyar Természettudományi Társulat Fizikai 
Szakosztálya tevékenykedett. 1949-ben a szakosztályból, mint a MTESZ tagegyesülete 
megalakult a Magyar Fizikusok Egyesülete, amely az Eötvös Loránd Fizikai Társulat nevet 
1950-ben vette fel. A társulat tagjai egyetemeken, kutatóintézetekben és egyéb 
intézményekben fizikával és a hozzá kapcsolódó tudományokkal foglalkozók, ill. az ezekkel 
kapcsolatos ismereteket oktatók soraiból kerülnek ki. A társulat folyóirata az 1950-ben 
indított Fizikai Szemle, mely az MTA által 1882-ben indított Mathematikai és 
Természettudományi Értesítő és az Eötvös Loránd által 1891-ben alapított Mathematikai és 
Physikai Lapok örökébe lépett. A Bolyai János Matematikai Társulat által kiadott KöMaL 
1990 óta a Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok címet viseli és ezen időpont óta az 
Eötvös Loránd Fizikai Társulat kiadásában jelenik meg. A társulat elnökei voltak: Jánossy 
Lajos (1950-1969), Kiss Dezső (1993-1996), Patkós András (2000-2003) és Sólyom Jenő 
(2007-). Alelnökök: Pál Lénárd (1968–1972) és Keszthelyi Lajos (1980-1985). Főtitkár: 
Kónya Albert (1949-1952). Tiszteletbeli elnök: Faigel Gyula. Tiszteletbeli tagok: Bay 
Zoltán és Gábos Zoltán. 
 
Az Eötvös Loránd Fizikai Társulat területi és szakcsoportokban működik, legnagyobb 
létszámú szakcsoportját a középiskolai tanárok alkotják. A társulat célja a korszerű 
fizikatanítási módszerek és eszközök egyre szélesebb körben való elterjesztése. 
 
A társulat több díjat is alapított. Kutató fizikusok tevékenységének elismerésére Bródy Imre-
díjat (1950); Schmid Rezső-díjat (1950); Selényi Pál-díjat (1964); Gyulai Zoltán-díjat (1969); 
Novobátzky Károly-díjat (1969); Detre László-díjat (1975) és Szigeti György-díjat (1989), 
Szalay Sándor-díjat, Jánossy Lajos-díjat, Gombás Pál-díjat, Budó Ágoston-díjat alapítottak. 
A legmagasabb kitüntetést, amely kiváló oktatói és kutatói munka együttes díja, az Eötvös 
Loránd Fizikai Társulat-érmet 1969-ben alapították. Ezek mellett egyéb kitüntetéseik is 
vannak: A fizikai gondolkozás terjesztéséért elnevezésű érem, az Eötvös plakett elnevezésű 
emléktárgy, a Mikola Sándor-díj (1961 óta), a Prométheusz-érem (1974 óta), a Vermes 
Miklós-díj és a Fényes Imre-díj. A társulat intenzív nemzetközi kapcsolatokat ápol, számos 
kiadványt angol nyelven is közread. A társulat taglétszáma 1955-ben 600, 1980-ban 2500, 
1995-ben 1200 fő volt. 
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18. A MAGYAR BIOFIZIKAI TÁRSASÁG (MBFT) 
TÖRTÉNETE 

 
A MBFT a biofizikusok és a biofizika határterületi tudományaival foglalkozók önkéntes 
alapon szervezett egyesülete, mely 1961-ben alakult meg az MTA-BTO tudománypolitikai 
elképzeléseinek megfelelően. A társaság célja a biofizika és annak határterületein helyet 
foglaló tudományok támogatása társadalmi úton. Ennek elérése érdekében a következő 
tevékenységeket fejti ki: A biofizikai és a határterületi tudományok kutatásának ápolása és 
fejlesztése, az oktatás segítése, a tudományos eredmények alkalmazásának támogatása, az e 
területeken tevékenykedők erkölcsi és anyagi megbecsülésének előmozdítása. 
 
A társaság a céljai megvalósítása érdekében, mint önálló jogi személy a MTESZ 
tagegyesületeként, közhasznú szervezetként működik. A társadalom és az egyén közös 
érdekeinek kielégítésére az alábbi közhasznú tevékenységeket végzi: tudományos 
tevékenység, nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, a kulturális örökség 
megóvása, környezetvédelem és az euroatlanti integráció elősegítése. 
 
Tevékenysége során előadó- és vitaüléseket szervez, állandó és alkalmi munkabizottságokat 
hoz létre, együttműködik más egyesületekkel és intézményekkel, szakmai szekciókat 
működtet, munkacsoportokat és ezeken felül területi csoportokat is szervezhet, nemzetközi 
kapcsolatokat épít ki, részt vesz a Fizikai Szemle szerkesztésében, javaslatokat dolgoz ki. 
Céljai elérése érdekében pályázatokat hirdet és pályadíjat tűz ki, emlékérmet alapíthat (pl. 
Nagy János-emlékérem), kitüntetésekre tehet javaslatot (pl. Ernst Jenő-emlékérem). 
Kapcsolatot létesít és együttműködik a célkitűzéseit támogató külföldi szakmai 
egyesületekkel, biztosítja azok rendezvényein a hazai eredmények ismertetését, valamint a 
külföldi szakmai egyesületek képviselőinek szakmai kapcsolatát a hazai szakemberekkel, 
együttműködik az MTA illetékes osztályaival. 
 
A társaság tiszteletbeli elnökei: Damjanovich Sándor, Ernst Jenő, Keszthelyi Lajos, 
Ormos Pál, Rontó Györgyi, Tigyi József. Jelenlegi elnök: Závodszky Péter, alelnök: Dér 
András és Mátyus László, főtitkár: Garab Győző, főtitkárhelyettes: Simon István, elnöki 
tanácsadó: Gidáli Júlia és Zaránd Pál, állandó meghívott: Lakatos Tibor, stb.  
 
A társaság Agro- és Élelmiszerfizikai, Biomechanikai, Fotobiológiai, Ioncsatorna, Membrán, 
Molekuláris Biofizikai, Orvosfizikai, Orvosi-biológiai-ultrahang, Radioökológiai, 
Sejtanalitikai és Sugárbiológiai szekciót működtet. 
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19. A MAGYAR BIOKÉMIAI EGYESÜLET (MBKE) 
TÖRTÉNETE 

 
A MBKE jogi személy, a magyar biokémikusok és a biokémia határterületein dolgozó 
szakemberek önkéntes egyesülete, a MTESZ tagja, amely 1989-ben jött létre. Az egyesület 
célja a magyar biokémikusok és a molekuláris biológusok, biotechnológusok munkájának 
támogatása társadalmi úton – a biokémiai tudomány és művelődés hazai fejlődésének 
előmozdításáért. A cél elérése érdekében feladatuknak tekintik a biokémiai kutatás 
színvonalának emelését, a biokémia oktatásának korszerűsítését és a biokémia 
alkalmazásának előmozdítását. Az egyesület a célját hazai és nemzetközi részvételű 
tudományos előadások, ankétok, symposiumok, konferenciák, kongresszusok, továbbképző 
tanfolyamok, valamint szakmai bemutatók szervezésével és rendezésével kívánja elérni. Az 
egyesületi élet és a biokémiai tudomány hazai és nemzetközi eseményeiről időszaki 
kiadványban tájékoztatja a tagságot és fórumot nyújt közérdekű kérdések megvitatására. 
Kutatás-fejlesztési programokat javasol, véleményez és részt vesz – szakértői 
közreműködéssel, felkérésre - az ezekkel összefüggő pályázatok értékelésében. Pályázatokat 
hirdet meg és jutalmazza a győzteseket, csakúgy, mint a biokémia művelésében és/vagy 
oktatásában elért kiváló eredményt felmutató szakembereket. Továbbá véleményezi más 
szervek által előterjesztett javaslatokat. Kapcsolatokat teremt azon hazai és nemzetközi 
tudományos egyesületekkel, ill. azok szövetségeivel, amelyek a biokémiai és határterületi 
tudományok területén kérdéseivel foglalkoznak. 
Az egyesületnek rendes, tiszteletbeli, ifjúsági és pártoló tagjai vannak. Az egyesület szervei: 
közgyűlés, küldöttközgyűlés, intézőbizottság, etikai bizottság, állandó bizottságok, 
szakosztályok és területi csoportok. Az utóbbiakat azonos vagy rokon szakterületen dolgozó 
tagok alakíthatnak az egyesület intézőbizottságának egyetértésével. A szakosztályt, 
szakcsoportot a tagság által választott vezetőség szervezi és irányítja. A szakosztály, 
szakcsoport vezetője tagja az Egyesület intézőbizottságának. Regionális szerveződés 
keretében a tagok területi csoportot alakíthatnak, Budapest, Debrecen, Pécs és Szeged 
központtal. A szakosztályok és területi csoportok saját ügyrendjük szerint végzik munkájukat, 
melyről évente beszámolnak. Az egyesület küldöttközgyűlésébe a szakosztályok és a területi 
csoportok küldöttet delegálnak. 
Az egyesület tisztségviselői: az elnök, alelnök(ök), a főtitkár, főtitkár-helyettes(ek), az etikai 
bizottság elnöke, szakosztályok, területi csoportok vezetői és a konferencia elnök. 
Az egyesület jutalmazhat és kitüntetéseket adományozhat. Ilyen a Tankó Béla-díj, amely 
kiemelkedő biokémiai kutatómunkáért adható. Továbbá a Szörényi Imre-díj, melyet az 
egyesület által 35 évesnél fiatalabb tagjai számára kiírt pályázaton való sikeres részvétel 
alapján lehet kiérdemelni. 
Az ifjúsági díjat az egyesület konferenciáin kiváló előadást nyújtó fiatal kutatónak, illetve 
pályázat alapján lehet adományozni. 
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20. A MAGYAR LABORATÓRIUMI 
DIAGNOSZTIKAI TÁRSASÁG (MLDT) 

TÖRTÉNETE 
 
Annak ellenére, hogy hazánkban az 1600-as évek végén már biztosan boncoltak és a tárgy 
oktatását 1770-ben elkezdték, a kórboncnoki munka nehezen vált általánossá. Az önálló tárgy 
oktatása 1844-től folyik, és ez idő tájban kezdett a bonchelyek száma is emelkedni. E 
folyamatnál később és lassabban nyertek polgárjogot a klinikai kémiai vizsgálatok. 
Kezdetben ezeket a vizsgálatokat, jó részt, a kórbonctani munkahelyen kórboncnokok 
végezték. Ezt igazolja az is, hogy 1936-ig csak pathológus szakképzettséget lehetett szerezni. 
Meglepő módon mind a két szakma esetében meglehetősen későn alakultak meg az önálló 
szakmai szervezetek. A kórboncnokok az 1930-as évek elején hozták létre társaságukat, míg a 
laboratóriumi szakemberek csak a II. világháború után álltak önálló lábra. A klinikai kémiai 
laboratóriumok alapítására vonatkozó adatokat a Magyar Pathológusok Társasága 
történeténél tüntettük fel. 
1946-ban alakult meg az Orvos-Egészségügyi Dolgozók Szakszervezete keretében a 
Kórboncnokok és a Laborosok közös Elméleti Szakcsoportja a (KOLAB). 1947-1948-ban a 
KOLAB keretei között jött létre az önálló Kisérletes Orvostudományi és Laboratóriumi 
Szakcsoport a (KOLSZ). A KOLSZ a szervezés mellett feladatának tekintette: A 
laboratóriumi szakemberek képzését és továbbképzését. A szakcsoport lapjának a Kisérletes 
Orvostudománynak a kiadását. Továbbá azt, hogy megírják a „Klinikai Laboratoriumi 
Diagnosztika” című szakkönyvet az egységes módszerek alkalmazása, az összehasonlítható 
eredmények produkálása és a laboratóriumi szakemberek képzése érdekében. Valamint a 
szakcsoport-ülések rendezését, hogy megteremtsék a fórumot a tudományos eredmények 
ismertetéséhez és elősegítsék a szakmai, valamint az emberi kapcsolatok kialakulását. A 
fejlődést demonstrálja az a tény, hogy a egyes rendezvényekre külföldi vendégeket is 
meghívtak. A tagok között elméleti és gyakorlati szakemberek egyaránt előfordultak, továbbá 
nemcsak klinikai kémiai vizsgálatokat végzők, hanem mikrobiológiával foglalkozók is 
csatlakoztak a szakcsoporthoz. Ennek következtében a szakcsoport életében gondok is 
jelentkeztek, melyeket megoldandó 1956 után megtörtént a KOLSZ újjászervezése. 1966-ban 
két lényeges esemény is történt. Egyrészt megalakult a MOTESZ, másrészt a szakcsoport 
vezetősége úgy döntött, hogy társasággá alakítják a szakcsoportot és csatlakoznak a 
MOTESZ-hez. A társaság neve MOTESZ Magyar Klinikai Laboratóriumi Diagnosztikai 
Társaság lett (MKLDT). Tovább folytatták a korábban végzett eredményes munkát és mind 
szélesebb kapcsolatokat alakítottak ki külföldi szakemberekkel és társaságokkal. 1970-ben 
különböző szempontokat figyelembe véve a közgyűlésen módosították a társaság addig 
használt nevét MOTESZ Laboratóriumi Diagnosztikai Társaságra (LDT). Az egyes 
rendezvényeken rendszeresen megtárgyalásra kerültek a szakmát érintő legkülönbözőbb 
problémák (laboratóriumi vegyészek státusza, szakképzés rendje, asszisztensképzés 
fejlesztése, automatizálás, minőségbiztosítás, laboratóriumi főorvosi kinevezés feltételei, 
informatikai kérdések, akkreditáció, díjtételek, stb.). 1974-ben megalakult az Országos 
Laboratóriumi Intézet és 1975-ben a Szakmai Kollégium, melyek együttesen szolgálták a 
szakma fejlődését. Az 1986-ban megalapított Jendrassik Loránd-emlékérmen szerepelt 
először a MLDT név, melynek használatát az illetékesek előzetesen jóváhagyták. 
Az eltelt évek során, a szakmán belül a subdiszciplinák között megosztottság alakult ki, 
melynek árnyéka a társaság működésére is rávetült. A vezetőség erőfeszítéseket tett a fennálló 
ellentétek feloldására, az egység visszaállítására. 
A társaság keretei között szakmai bizottságok, munkacsoportok, ad hoc bizottságok és 
szekciók is működnek. A Mikrobiológiai Szakmai Bizottság vezetőjének Nagy Erzsébetet 
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választották meg. A bizottság parazitológiai tanfolyamot és rendszeres mikrobiológiai 
továbbképzést is tervezett az 1990-es évek közepén.  
Közben a minőségbiztosítás területén is előrehaladást történt. Megalakult a QUALICONT IN 
VITRO Diagnosztikai Minőségellenőrző Közhasznú Társaság. A laboratóriumok 
akkreditációja is elindult. 
1999-ben létrejött a „Bizonyítékokon alapuló laboratóriumi diagnosztika” munkacsoport, 
melynek titkára ugyancsak Nagy Erzsébet lett. Ő volt az, aki szorgalmazta, hogy a 
mikrobiológiai rendezvényeket részesítsék nagyobb támogatásban. 
 
A társaság a kiemelkedő teljesítményt nyújtó tagjai, valamint neves külföldi szakemberek 
tevékenységének elismerésére díjakat alapított. Így a Jendrassik Loránd-emlékérmeket (1986-
tól), a Pándy-emlékérmet (1988-tól), a Somogyi-plakettet (1995-től), a külföldiek számára 
tiszteletbeli tagságot (1991-től) és végül a Társaság örökös tiszteletbeli elnöke címet. 
 
Az MLDT vezetői a következő személyek voltak. Elnökök – Mansfeld Géza (1946-1950), 
Issekutz Béla (1950-1956), Bálint Péter (1956-1962), Putnoky Gyula (1962-1969), Sós 
József (1969-1973), Fischer Antal (1973-1975), Hársing László (1975-1979), Miltényi 
Miklós (1979-1984), Jobst Kázmér (1984-1993), Muszbek László (1993-1997), Kovács L. 
Gábor (1997-2005 és 2011-), Horváth Andrea Rita (2005-2008), Kappelmayer János 
(2008-2011). 
 
Főtitkárok – Bálint Péter, Bálint Péter, Hegedűs András, Balás Béla majd Miltényi Miklós, 
Miltényi Miklós, Miltényi Miklós, Miltényi Miklós, Simon György, majd Nagy Iván, Nagy 
Iván, Ádány Rózsa, Falkay György, Ajzner Éva, Seres Erika. 
 
A társaság és a magyar klinikai laboratóriumi medicina (a mikrobiológia nélkül) története 
Jobst Kázmér 2000-ben kiadott könyvéből ismerhető meg. 
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21. A MAGYAR AGRÁRTUDOMÁNYI EGYESÜLET 
(MAGE) TÖRTÉNETE 

 
A MAGE 1951-ben alakult meg. Az egyesület a legkülönbözőbb agrárszakembereket 
gyűjtötte össze. Így tagjai között helyet kaptak a növényvédelmi szakemberek is. Később 
ezek a személyek a Növénytermesztési Társaság keretei között működő Növényvédelmi 
Szakosztályban tömörültek, majd 1964-től az önálló Növényvédelmi Társaságban folytatták a 
munkájukat. A társaságnak a célja és feladata, hogy összefogja a kutatásban, az oktatásban, a 
gyakorlatban és az igazgatásban dolgozó szakembereket, és az érdekeiket képviselje. Ennek 
érdekében szakosztályokat hoz létre és rendezvényeket szervez. A társaság első elnöke 
Ubrizsy Gábor, alelnökei Nagy Bálint, Kopácsi Ernő és titkára György Károlyné lett. A 
Társaságnak saját lapja nincs, de a felettes hatóság által havonta kiadott “Növényvédelem” c. 
folyóiratban van publikálási lehetőségük. 1978 óta rendszeresen évente megrendezik a 
„Növényvédelmi Tudományos Napokat”. 1968-ban az új elnök Jermy Tibor, az alelnökök 
maradtak a régiek és a titkár Sándor Ferenc lett. 1973-ban döntöttek a Horváth Géza-
emlékére alapításáról. 1974-ben a tisztújításkor Jermy Tibor maradt az elnök, Nagy Bálint 
és Kopácsi Ernő az alelnök, de még Szepessy Istvánt is alelnöknek választották, a titkár 
Koncz Imre lett és Csorba Zoltán tiszteletbeli elnök megnevezést kapott. 1977-ben a 
társaság vezetése létrehozta a Központi Növényvédelmi Klubot, az Előrejelzési- és a 
Növénykórtani Szakosztályt. A választáson Vörös József lett az elnök, Nagy Bálint és 
Kopácsi Ernő mellé Czinczok György került még alelnöki posztra, Csorba Zoltán mellett 
most már Jermy Tibor is tiszteletbeli elnök lett és a titkár személye nem változott, de az új 
szervező titkári funkciót Somi-Kovács Máriára ruházták. 1979-ben Koncz helyére Seprős 
Imre került titkárnak. 1980-ban pedig Darvas Béla lett a szervező titkár. 1981-ben Király 
Zoltánt is alelnökké választották. Az elmúlt évek alatt a társaság számtalan vidéki és 
központi rendezvényt szervezett, melyek között igen jelentős nemzetközi symposiumok is 
voltak. 1973 és 1989 között 16 személy kapta meg a Horváth Géza-emlékérmet. (Csorba 
Zoltán, Jermy Tibor, Nechay Olivér, Sándor Ferenc, Szelényi Gusztáv, Kovács István, Nagy 
Bálint, Josepovits Gyula, Bognár Sándor, Kovács László, Major Géza, Bordás Sándor, 
Hoványi Ferenc, Sáringer Gyula, Vörös József, Szepessy István.) 
 
A növényvédelem területén további előrelépést jelent, hogy 2000. október 18-án megalakult a 
„Magyar Növényvédő Mérnöki Növényorvosi Kamara”, melynek feladata a növényvédelmi 
feladatok ellátásában való részvétel, továbbá, hogy szervezze és intézze az államtól átvett, a 
növényorvosi tevékenység gyakorlásával összefüggő közfeladatokat. A feladatait a 20 területi 
szervezetén keresztül valósítja meg. 
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22. A MAGYAR INFEKCIÓKONTROLL 
EGYESÜLET/TÁRSASÁG (MINT) TÖRTÉNETE 

 
1996-ban alakult a Magyar Infekciókontroll Egyesület civil kezdeményezésre. Az egyesület 
politikától mentes, szakmai szervezet, melynek célja összefogni azokat a szakembereket, akik 
érdeklődnek az infekciókontroll iránt, vagy akik tevékenysége e szakterülettel kapcsolatos. 
Az egyesület rá akarja irányítani a figyelmet az egészségügyi intézményekben esetleg 
előforduló fertőzések jelentőségére. Elő kívánja segíti az infekciókontroll tevékenység 
elterjesztését és fejlesztését, melynek érdekében irányelveket dolgoz ki és oktatási 
tevékenységet folytat, továbbá ellátja az infekciókontroll területén dolgozók érdekképviseletét 
is. 

Céljai megvalósítása érdekében elősegíti az infekciókontroll tudományának és a szakterületen 
dolgozók tudásának a fejlesztését, szakmai rendezvényeket (tudományos ülés, tanfolyam, 
továbbképzés, tapasztalatcsere) szervez, publikációs lehetőséget biztosít az ismeretek 
terjesztéséhez (A társaság folyóiratáról az 5.2.2.2.6. fejezetben írtunk.), valamint 
együttműködik külföldi társszervezetekkel. Céljai elérése megkönnyítésére, a jogszabályok 
biztosította feltételeknek megfelelően, alapítványt hozhat létre és kiegészítő jelleggel 
gazdasági tevékenységet is folytathat. 

Az egyesület első elnöke Kende Éva volt. Az egyesület tagjai a 2010. május 28-ai 
közgyűlésen azt a döntést hozták, hogy a szervezetük jogállását megváltoztatják, és a jövőben 
mint Magyar Infekciókontroll Társaság fogják a tevékenységüket folytatni. A Békés Megyei 
Bíróság 2010. november 30-i végzése alapján a szervezet új neve bejegyzésre került. A 
társaság jelenlegi vezetősége a következő személyekből áll: Kende Éva tiszteletbeli elnök, 
Szilágyi Emese elnök, Rákay Erzsébet és Ringbauer Zsuzsa alelnök, Süli Renáta titkár, 
Torma Mária pénzügyi és gazdasági ügyintéző, tagok: Bátainé Virágos Erika, Böröcz 
Karolina, Csanádiné Petró Ildikó, Kovács Jánosné, Nagy Kamilla, Rauth Erika, Tunyoginé 
Szabó Ildikó, Uray Sára. A felügyelő bizottság tagjai: Póhl Ödönné, Kolos Ákosné és Balázs 
Mária.” 
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23. AZ ORSZÁGOS ALAPELLÁTÁSI INTÉZET 
(OAI) TÖRTÉNETE 

 

1967-ben hét fővárosi körzeti orvos elhatározta, hogy fórumot teremt az alapellátásban 
dolgozók számára, ahol beszámolhatnak tudományos munkáik eredményeiről egyesületi 
keretek között, és publikálási lehetőséget is megpróbáltak biztosítani. Erőfeszítéseik 
eredményeképpen alakult meg a MOTESZ keretein belül az első önálló körzeti orvosi 
szervezet, a Magyar Általános Orvosok Tudományos Egyesülete (MÁOTE). A MÁOTE 
évenkénti kongresszusokat rendezett, és megalapította a Medicus Universalis tudományos 
folyóiratot is. 
Az Egészségügyi Minisztérium 1979-ben hozta létre Pécsett az Országos Körzeti Orvosi 
Intézetet (OKOI), melynek vezetője Tényi Jenő (1979-1989) lett. Az intézet feladata volt 
módszertani és szervezési kérdésekkel foglalkozni, a kutatás mellett. A tevékenysége alapozta 
meg az 1990-es években végrehajtott átalakításokat, továbbá nagyban hozzájárult az általános 
orvostani szakvizsga elismertségének kialakulásához. Számos nemzetközi szervezettel 
alakított ki és tartott fenn gyümölcsöző kapcsolatot. 
1989-ben az Intézet Budapestre költözött, és átalakult Országos Háziorvosi Intézetté Fodor 
Miklós (1989-1998) vezetésével. 1993 óta lehet házi orvostanból szakvizsgát tenni, melynek 
alapját a korábbi általános orvostan szakvizsga képezte. Az intézet munkájának köszönhető, 
hogy az 1993-at követő öt év alatt a volt körzeti orvosi rendszer háziorvosi rendszerré alakult 
át. Az Intézet számos hazai és nemzetközi projektben vett részt. Ezek közül kiemelkedik a 
PHARE-programban való részvétel. Fodort 1998-ban Riesz Tamás (1998-2001) követte. Az 
intézet neve, a Népjóléti Minisztérium döntése alapján, Országos Alapellátási Intézet (OALI) 
lett kifejezve az időközben bekövetkezett változásokat. Az intézet jelenleg is az Egészségügyi 
Minisztérium irányítása alatt működik, és az alapellátás területén az ÁNTSZ gyógyító-
megelőző, szervezési-módszertani, továbbképző és tudományos-kutató alapintézménye. 
Tevékenységi köre kiterjed a háziorvosi, a házi gyermekorvosi és a fogorvosi ellátás 
területére, melynek keretében kötelezően végez egészségügyi szakértői tevékenységet, 
módszertani szakirányítást és szervez szakmai továbbképzéseket. Az utóbbiak keretei között, 
az aktuális helyzettől függően, mikrobiológiai témák is szerepelnek. Ugyancsak az Intézet 
feladatává vált a háziorvosi rezidensek képzésének szervezése és ellenőrzése az 
orvostudományi egyetemek Családorvosi Tanszékeivel együttműködve. Az Intézet mindig 
fontosnak tartotta a háziorvosok munkájának segítését. Ennek egyik pillére a háziorvosi 
szakfelügyelői rendszerrel való szoros együttműködés, amelynek fórumai a rendszeresen 
megrendezett konferenciák. 2001-ben az intézet élére Balogh Sándor (2001-) került. A 
különböző klinikai szakvizsgával rendelkező háziorvosok háziorvostani szakvizsgájának 
megszerzését segítendő, képzési szerződés kötésével és a munka melletti szakképzés 
elősegítésével is foglalkoznak. Az intézet részt vesz az Egészséges Nemzetért 
Népegészségügyi Program Alapellátási Programjának megalkotásában és lebonyolításában. 
Nagy súlyt helyez a primer és szekunder prevencióra, melynek sikeres megvalósításához 
szükséges szakmai ismereteket útmutatókban, ajánlásokban, előadásokban és ismeretterjesztő 
kiadványokban teszi közzé. Emellett a lakosság ismeretének gyarapítását is segíti 
kiadványokkal. Továbbra is szervez országos és kistérségi konferenciákat a háziorvosok, a 
védőnők és körzeti ápolók számára. Az eredményes munka érdekében folyamatos 
munkakapcsolatban áll az alapellátás területén működő szakmai, tudományos és 
érdekvédelmi szervezetekkel. Ezek mellett több nemzetközi szervezettel is kapcsolatot tart 
fenn. 
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24. ERDÉLYI MÚZEUM EGYESÜLET (EME) 
 
1859. november 23-26. között Kolozsvárott megalakult az EME, melynek elnökévé az alapító 
Mikó Imrét választották, akinek az irányításával az egyesületnek több fontos feladatot kellett 
megvalósítani. Ezek a következők voltak: 1. A Múzeum alapítása és fenntartása. 2. A 
Múzeum anyagának tudományos feldolgozás. 3. A tudomány művelése és magyar nyelven 
való terjesztése. Később a tudományos ülések témái alapján indokolt lett a két szakosztályra 
(a történelmi és a természettudományos) való szétválás. Ebben az időben és még sokáig, a 
tudományos életben tevékenykedők szakágak szerinti összefogására szolgáló szervezetek 
létrehozásának nem voltak meg a feltételei. A tudományos tevékenység közlésére 1861-ben 
megindították az Évkönyvet, majd 1874-ben az Erdélyi Múzeum c. kiadványt. 
Az 1872-ben Kolozsvárott megalapított Magyar Királyi Tudományegyetem nem segítette a 
pénzügyi nehézségekkel, valamint a múzeumi és az akadémiai cél különbözőségével küzdő 
EME működését. Az egyetemen oktató Hőgyes Endre, a sikeresebb tudományos munkát 
elősegítendő, 1876-ban megszervezte a Kolozsvári Orvos-Természettudományi Társulatot 
(KOTT) Orvos- és Természettudományi Szakosztállyal (OSzTSz). A KOTT elnöke Abt 
Antal, a titkára Hőgyes Endre, az Orvosi Szakosztály elnöke Genersich Antal, a 
Természettudományi Szakosztály elnöke Entz I Géza lett. A KOTT szaküléseinek anyaga az 
Értesítőben látott napvilágot 1876-tól. Időközben megtörtént a EME újjászervezése, és 1878-
ban létrehozták az Orvos-Természettudományi Szakosztályát is. Ennek ugyancsak Abt Antal 
lett az elnöke és Hőgyes Endre a jegyzője. Felmerült a két szervezet egyesülésének a 
gondolata is. Első lépésben 1879-re az EME és a KOTT vezetése megegyezett egy közös 
folyóirat kiadásában. A döntés alapján a közös folyóirat az Értesítő lett, melynek szerkesztője 
Hőgyes volt nyolc évig. Ebben az időszakban csak Hőgyesnek 12 publikációja jelent meg az 
egyes kötetekben. Rajta kívül a mikrobiológiával foglalkozó Jancsó I Miklósnak, Lőte 
Józsefnek és Putnoky Gyulának a közlései is megtalálhatók ezekben a kiadványokban. 
Végül 1884-ben a KOTT beolvadt az EME Orvos-Természettudományi Szakosztályába, és a 
továbbiakban az Értesítő a Szakosztály folyóirata lett. A szakosztályban két alszak, az orvosi 
és a természettudományi működött. Az orvosi előadások a tudomány teljes vertikumát 
átfogták. 1876 és 1906 között 229 szakülést tartottak, ahol 686 előadás hangzott el, melyeket 
a folyóiratukban publikálták. A múzeumi és az akadémiai ellentétek továbbra sem csitultak, 
ezért 1906-ban egy új kompromisszumos alapszabályzatot alkottak. Ebben már az is 
rögzítésre került, hogy a továbbiakban négy szakosztály: 1. Bölcsészet-, Nyelv- és 
Történelemtudományi, 2. Természettudományi, 3. Orvostudományi és 4. Jog- és 
Társadalomtudományi fog működni, amelyek 1906-ban meg is alakultak. Az 
Orvostudományi Szakosztály (OSZ) továbbra is az Értesítőben, a Természettudományi pedig 
1907-től a Múzeumi Füzetekben számolt be az eredményeiről. Az OSZ életében további 
változást jelentett, hogy 1906-tól vándorgyűléseket is szervezett. 1918. decemberében a 
román csapatok bevonultak Kolozsvárra, és 1919. májusában a románok átvették az 
egyetemet és az EME minden tulajdonát is. Az EME vezetését 1921. decemberében sikerült 
megújítani. A szervezet nagy nehézségek és viszontagságok között, de működött. 1930-ban 
az Erdélyi Múzeum és 1934-ben az Értesítő is újraindult. 1918 és 1940 között 145 
tudományos ülést és négy orvoskongresszust tartottak. Az utóbbiak anyaga az Erdélyi 
Múzeumban, az ülések anyaga az Értesítőben látott napvilágot. 1940-ben visszatért a Magyar 
Királyi (Ferenc József) Tudományegyetem Kolozsvárra. 1941-ben szerveződött újjá az EME 
OSZ, melyet 1950. februárjában szüntettek meg önkényesen. 
Az 1989-es változásokat követően Kolozsvárott (Jákó Zsigmond, Benkő Samu, Kiss 
András és Sipos Gábor) és Marosvásárhelyen (Bérczes Judit) is elkezdték az EME OSZ 
megszervezését. 1990. március 22-én újraalakult az EME OSZ Kolozsvárott. Az elnök 
Puskás György, a titkár Bérczes Judit lett. Az EME-nek hét szakosztálya alakult: 
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Bölcsészet, Nyelv- és Történettudományi, Természettudományi, Orvostudományi (Orvos- és 
Gyógyszerésztudományi), Jog-, Közgazdaság- és Társadalomtudományi, Műszaki 
Tudományi, Matematika-informatikai és Agrártudományi. A szakosztályok feladata a 
szakülések szervezése. Az Orvostudományi Szakosztálynak a székhelye 1990-től 
Marosvásárhelyen van, ahol 1993-ban új székházat kapott. A megalakulás után megkezdődött 
mind a területi, mind pedig a szakcsoportok szervezése. Az első területi csoport 1991-ben 
Székelyudvarhelyen jött létre. Azt követte a kolozsvári, a kézdivásárhelyi, a nagyváradi, a 
szilágysági, a dicsőszentmártoni, a csíkszeredai, a szatmárnémeti, a sepsiszentgyörgyi, a 
brassói és a gyergyói. A területi csoportok fő feladata a kapcsolattartás, az információcsere, 
szakmai megbeszélések, összejövetelek szervezése, szaklapok és folyóiratok továbbítása. 
1992-ben alakult meg az első, a gyógyszerészeti szakcsoport. Azt követte az orvostörténeti, a 
kardiológiai, a fogorvosi, a gyermekgyógyászati. 1994-ben létrejött a laboratóriumi, majd a 
szemészeti, az onkohematológiai, a patológiai, az egészségvédelmi, a belgyógyászati és végül 
2002-ben a családorvosi szakcsoport is. A szakcsoportokon belül történik a tudományos 
tevékenység szak- és továbbképző előadások formájában. Ebben a munkában sok 
magyarországi szakember vett és vesz részt. Pl.: a laboratóriumi szakcsoportot 1994-ben 
alapította meg Módy Jenő és Simon Gábor. A szakcsoport gyümölcsöző kapcsolatot 
alakított ki Endrőczi Elemérrel az OTE Laboratóriuma, valamint az OLI igazgatójával, aki 
munkatársaival közösen a szakcsoport által szervezett Klinikai Labordiagnosztikai 
Konferenciákon vett részt és tartott előadást. A szakcsoport nyolc konferenciát szervezett. 
Miután Módy meghalt, Simon nyugdíjba ment és később Endrőczi is elhalálozott, a csoport 
tevékenysége megszakadt. 
1990-től különböző egyéb tudományos ülésekre is sor került, pl.: az MTA-val vagy magyar 
egyetemekkel és országos intézetekkel közös rendezésben. A mikrobiológia és a klinikai 
laboratóriumi diagnosztika területéről (többször is) előadott: Endrőczi Elemér, Pusztai 
Rozália, Gönczöl Éva, Béládi Ilona, Taródi Béla. A szakágazat számos hazai és külföldi 
intézménnyel, alapítvánnyal és más szervezettel áll tartós kapcsolatban. Az elmúlt időszakban 
hat orvos- és gyógyszerésztudományi szakkönyvet is kiadtak. 
A nagy elődök emlékét emlékkönyvek kiadásával és emlékülések szervezésével őrzik. 
Emellett az EME több plakettet és díjat is alapított: Hőgyes Endre-emlékérem Bakay 
Lajosnak, Lencsés György – Ars Medica 1577 - emlékplakett Vizi E. Szilveszternek, Csögör 
Lajos - díj a három kar legkíválóbb hallgatóinak: Víg Julia, Madaras Balázs, Murvai Csilla-
Ünige, Miskolczy Dezső-emlékplakett Csögör Lajosnak, Pápai Páriz Ferenc-díj – a Pápai 
Páriz Ferenc Alapítvánnyal együtt – Csögör Lajosnak, Módy Jenőnek post mortem, Csidey 
Józsefnek, Horváth Endrének, Obál Ferencnek, Feszt György, Péter Mihály, Bedő Károly, 
Bocskay István, Balla Árpád, Gyergyay Ferenc, Gyéresi Árpád, Rácz Gábor, Szilágyi Tibor, 
Földes Béla. 
Magán kezdeményezésre született az EME keretei között a Spielmann András által felajánlott 
Spielmann József-díj Péter Mihálynak, Péter H. Máriának; az Incze Sándor által felajánlott 
Incze Sándor-emlékérem I. díj Puskás Attillának és György Piroskának, II. díj Frigy 
Attilának, III. díj Török Rékának, a Gönczöl Éva és Kata Mihály által felajánlott díjak, stb. 
Az Értesítő 27 kötete jelent meg 1876 és 1907 között. 1907-től 1919-ig bezárólag 12 kötet 
látott napvilágot. A trianoni béke miatti első szünet után a 46. kötet jelent meg 1935-ben és 
1948-ban a 63. kötettel zárult a sor. Ekkor következett be a második szünet. 1992-ben újra 
elkezdték a kiadást a 64. kötet megjelentetésével, de a neve Orvostudományi Értesítőre 
változott. 92-től kezdve évente egy kötete jelenik meg. 
 
Az Erdélyben folyó botanikai és részben a mikrobiológiai tevékenységről átfogó képet 
kaphatunk Kovács J. Attila 1991-ben Szombathelyen tartott előadásának összefoglalójából, 
amit itt most szó szerint közlünk: „A MBT megalakulása előtti időszakban az erdélyi 
botanikának úttörő szerepe volt, hisz a térség botanikusai a KANITZ Ágoston által 
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Kolozsvárott megjelentetett Magyar Növénytani Lapok (MNL) (1877-1892) körül 
szerveződtek. Az MNL megszűntével indult pl. a Botanikai Múzeum Füzetek című lap és a 
Bryophyta Regni Hungariae exsiccatae kolozsvári kiadása. Az ekkor körvonalazódó 
kolozsvári botanikai iskola mesterei (KANITZ, ISTVÁNFFY, RICHTER, BORBÁS, PÁTER, 
GYÖRFFY) nemcsak az MBT-vel és az Erdélyi Múzeum Egyesülettel voltak szoros 
kapcsolatban, hanem a szász Természettudományok Erdélyi Egyesületével (Siebenbürgisclie 
Verein für Naturwisenscheften) és a román Transilvania Egyesülettel (Societalea 
Transilvania din Bucuresti) is. 
 
A két világháború közötti időszakban Erdélyben azok a román botanikusok kerültek vezető 
szerepkörökbe, akik magyar egyetemeken tanultak és az MBT-ben kezdtek el dolgozni. 
(PRODAN Iuliu - PRODAN Gyula), aki Egerben (1904-1906) majd Zsomboron (1906-1919) 
tanároskodott, a világháború után a Kolozsvári Mezőgazdasági Főiskola botanika 
professzora lett; Alexandru BORZA (BORZA Sándor), aki Budapesten tanult, majd Ceraslium 
tanulmányával itt is doktorált (vö. Bot. Közi. 1913) a Kolozsvári Tudományegyetemen lett a 
botanika professzora. Vezetésük alatt dolgozott PÉTERFI M., GÜRTLER K. és NYÁRÁDY E. 
Gy. 
 
Az erdélyi botanika négy legmunkásabb esztendejének nevezi SOÓ Rezső az 1940-1944-es 
időszakot. A Bot. Közl.-ben és sajátos erdélyi botanikai lapokban (Múzeumi Füzetek, Acta 
Geobot. Hung.) tucatnyi szerző (SOÓ R., HARGITAI, KERESZTES K, NYÁRÁDY E. GY., 
NYÁRÁDY A., CSŰRÖS I.) sok-sok tanulmánya, a florisztika és cönológia fellendülését hozta. 
A XX. századi erdélyi botanika legnagyobb teljesítménye a Román Akadémia megbízásából 
elkészített 13 kötetes Román Flóra kolozsvári szerkesztése (1949, 1952-1976) volt. A mű 
valóbani főszerkesztője NYÁRÁDY E. Gy. mellett számos magyar munkatárs (CSÜRÖS, 
GERGELY, NYÁRÁDY A., RÁCZ, VÁCZY) és az erdélyi magyar növényillusztrátorok serege 
vett részt a munkában. A fitocönológiai és a génökológiai kutatásokba CS. KÁPTALAN M., 
H. HELTMANN, KOVÁCS A., KOVÁCS J. A., KOVÁCS S., LAZÁNYI E., PÁLFALVY P., 
PÁZMÁNY D., SCHEIDER-BINDER E., SZABÓ T. A. E. és tanítványaik serege kapcsolódott 
be. Többségük a most ünnepelt szakosztállyal is kapcsolatban volt. Az erdélyi 
algakutatásokról külön előadás szól. A PÁTER B. és KOPP E. vezette farmakobotanikai 
iskolát magyar vonalon a marosvásárhelyiek RÁCZ G., és RÁCZ KOTILLA E., CSEDÖ K., 
FÜZI J., KISGYÖRGY Z. és munkatársaik folytatták.” Ezeknek a személyeknek a nagy része 
(vezető) szerepet játszott a botanikai ismeretek - a mikrobiológiai ismeretek egy részét is 
beleértjük – erdélyi oktatásában – a szerző véleménye szerint. 
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1. CSAPO JOSEF „KIS GYERMEKEK ISPUTALJA, 
MELLYBEN KŰLŐMBFÉLE NEVEZETESSEBB 

NYAVALYÁI, ÉS KŰLSŐ HIBÁI A KIS 
GYERMEKEKNEK, S EZEK ERÁNT LEHETŐ 

ORVOSLÁSNAK MÓDGYAI HŰSÉGESEN MEG-
IRATTAK” 1771-BEN 

 

 
Ez a könyv az egyik első gyermekgyógyászattal, újszülöttek gondozásával és 
gyermekneveléssel foglalkozó magyar nyelvű szakkönyv. A könyvecske a kor 
tudásszintjének megfelelően íródott. Megállapítható, hogy a szerző jó megfigyelő és vannak 
lényeges, még ma is helytálló, gondolatai. A gyógykezelés, a kellő ismeretek hiányában, a 
kornak megfelelően, nagyon kezdetleges. A leírt témákról a tartalomjegyzék/mutató tábla 
pontos felvilágosítást ad. 
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Nagyon érdekes Csaponak a himlő jelentkezésével kapcsolatos magyarázata. Egyértelműen 
megállapítható, hogy a himlő okát olyan járványos betegséget okozó „méreg-fajtának” tartja, 
amely a járványmentes időszakban „elrejtetten” létezik (a helyét „tellyességgel meg-határozni 
nem merem”), majd „fel-élesztetik” és okozza a betegséget. 
Ugyancsak figyelemre méltó megfigyelése, hogy a vérhas csecsemőre való terjedésében a 
hasmenéses, dysentériás dajkának szerepet tulajdonít. 
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2. GROSSINGER KERESZTÉLY JÁNOS 
„ENTOMOLOGIÁVAL” FOGLALKOZÓ, 1794-BEN 

MEGJELENT KÖNYVE „CAPUT XXX. ET 
ULTIMUM” FEJEZETE ÉS ANNAK ALFEJEZETE 
„VERMES AEQUOREI ET ALII MINUTISSIMI”, 
VALAMINT AZON BELÜL A „LITHOPHYTA”, A 

„ZOOPHYTA”, A „CHAOTICA”, A „CRYPTOZOA”, 
AZ „INFUSORIA”, VALAMINT AZ 

„APPENDIXBEN” A „DE SCIENTIA 
MICROGRAPHICA” FEJEZET 

 
Jelenlegi véleményünk szerint hazánkban ez a fejezet foglalkozik először, rendszeresen a 
mikroorganizmusokkal és a mikroszkópizálással. 
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3. MITTERPACHER LAJOS MUNKÁSSÁGÁT 
BEMUTATÓ DOKUMENTUMOK 

 
A szerző ennek a felsőoktatás célját szolgáló művének a
kezdetén tudománytörténeti áttekintést adott, mely
igazolja olvasottságát, amit hihetetlen nyelvtudása tett
lehetővé, ugyanis a magyar, a latin és a görög nyelven
kívül „Európa összes nagy nemzeteinek a nyelvét bírta.”
A történeti rész után a növények felépítésével,
szerkezetével, a maggal, a növények növekedésével,
táplálkozásával és betegségeivel foglalkozott. Erre legyen
példa a következő két oldal, melyek növényanatómiai
ismereteiről adnak számot.
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Ezek mellett ismertette a földműveléssel kapcsolatos legkülönbözőbb ismereteket (talaj
előkészítés és javítás, vetés, aratás, cséplés és tárolás, a mezők gondozása és a mezők
ellenségei). Ezek után a kertészeti kérdéseket vette bonckés alá (zöldségek és virágok
termelése, veteményezés, melegágyak, fák karbantartása, oltás, gyümölcsök szedése és
tárolása). Majd terjedelmesen foglakozott a szőlészettel, a házi állatok tenyésztésével, a
halászattal, a selyemhernyótartással és a méhészettel is.

Azt is felismerte, hogy nem elég csak termelni, hanem a terményeket fel is kell dolgozni és
megfelelően tárolni is szükséges. Ezzel a témakörrel kapcsolatos ismeretei és gondolatai a
könyve harmadik kötetében találhatók meg. Ez a munka 520 oldalon 30 fejezetben tárgyalta
az egyes kérdéseket, melyeknek az illusztrálására nemcsak a kötet címoldalát, de a
tartalomjegyzék egy részét is bemutatjuk.

 

 
Mitterpacher állattani, növénytani és ásványtani rendszertanát mutatják be az alábbi 
másolatok. Az állatrendszertana Linné beosztását követi. 
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A növényrendszertanában a nyolcadik famíliába sorolta be az algákat és a kilencedikbe a
gombákat. Annak ellenére, hogy Linné munkásságát ismerte, mégis saját rendszertant
szerkesztett. Ezt talán azzal lehet magyarázni, hogy a mesterséges alapon álló rendszertan
helyett a természetes rendszertan irányába fordult az érdeklődése.

 

 
Hogy a szőlészettel és a borászattal, valamint az azokkal kapcsolatos egyéb kérdésekkel
behatóan foglalkozott azt az alábbi, a halála után magyar fordításban kiadott műve is igazolja.
Annak ellenére, hogy az erjedést, továbbá mind a szőlő-növény, mind pedig a bor betegségeit
ismerte, írásában sem a mikroorganizmusokra, sem pedig azok esetleges szerepére egyetlen
szó sem utal.
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 4. CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY „JEGYZÉK A 
DOROTTYÁHOZ” CÍMŰ 1799-BEN SZÜLETETT 

ÍRÁSÁNAK MÁSOLATA.  

 
 
A szöveg Bognár Sándor “A magyar növényvédelem története…” című könyvéből 
származik. Érdemes megemlíteni, hogy Csokonai édesapja chirurgus-borbély képesítéssel 
rendelkezett. A mikroszkóp iránti érdeklődését lehet, hogy apja ébresztette fel, de az is lehet, 
hogy ebben a Debreceni Református Kollégiumban tanultaknak is szerepe volt. 
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5. KOVÁTS ANTAL „RÖVID UTASÍTÁS A FÁK ÉS 
BETEGSÉGEIRŐL ÉS GYÓGYSZEREIRŐL” C. 
1806-BAN KIADOTT KÖNYVE KÜLÖNBÖZŐ 

RÉSZEINEK MÁSOLATA. 
 
A sorok olvasásakor képet alkothatunk, hogy a szerző miként vélekedett 1806-ban a 
penészek, az üszög (Ustilago Brand), egyéb gombák (ragya, lisztesség), az élő plánták és a 
„...tsak nagyító üveggel” látható infusoriák, az állati kártevők és egyéb károsító behatások 
jelentőségével kapcsolatban, és hogy milyen „gyógyszereket”, továbbá kezelési módokat 
javasolt. Ne felejtsük, hogy ebben az időszakban sokan még a mikroorganizmusok 
létezéséről sem tudtak. 
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6. FEIÉR/FEJÉR ELEK „ A PLÁNTÁK 
NYAVALYÁI” C. 1813-BAN MEGÍRT ÉS 1815-BEN 
NYOMTATÁSBAN MEGJELENT KÖNYVÉNEK 

NÉHÁNY RÉSZLETE. 
 
Figyelmet érdemel a könyvben, hogy a szerző a fogalmak meghatározása után, az egyes 
betegségeket egy még ma is lefogadható rendszerben tárgyalta. 
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Az egyes betegségek esetében beszélt a kórképről, a tünetekről, a kórokozóról, a kezelésről és 
a  megelőzés  lehetőségéről.  Könyve  megírásakor  még  keveset  tudtak  a  mikroorganizmusok 
pathogenetikai jelentőségéről. 
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KÜLÖNBÖZŐ JELENSÉGEIRŐL 1836-BAN 
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8. FRIVALDSZKY IMRE ÁLTAL 1844-BEN ÍRT 
„JAVASLATA A TERMÉSZET TUDOMÁNYOK 

FELVIRÁGOZTATÁSA ÜGYÉBEN” CÍMŰ 
TANULMÁNYÁNAK EGYES RÉSZLETEIRŐL 

KÉSZÍTETT MÁSOLATOK 
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(ERDÉLYI) GYAKORLÓ SEBÉSZ-, SZÜLÉSZ- ÉS 

ÁLLATGYÓGYÁSZ 1803-BAN ÍRT, A FALUSI 
SZÜLÉSZETI VISZONYOKAT BEMUTATÓ ÍRÁSA, 

MAIZNER JÁNOS KÖNYVÉBEN JELENT MEG 
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” 
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10. SEMMELWEIS IGNÁC „UTASÍTÁSA” 
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11. BABES VIKTOR KÖNYVÉNEK BEVEZETŐJE 
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12. NÉHÁNY SZAKEMBERÜNK ÁLTAL ÍRT ÉS A 
KÖZÉPFOKÚ KÉPZÉSBEN SZEREPET JÁTSZÓ 

TANKÖNYVEK CÍMOLDALA 
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13. A M. KIR. FÖLDMÍVELÉSÜGYI 
MINISZTÉRIUM FELÜGYELETE ALATT ÁLLÓ 

MOSONMAGYARÓVÁRI M. KIR. NÖVÉNYÉLET- 
ÉS KÓRTANI ÁLLOMÁS KIADVÁNYAINAK 

FELSOROLÁSA 
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14. AZ ORSZÁGOS STEFÁNIA SZÖVETSÉG 
MEGALAKÍTÁSÁVAL ÉS MŰKÖDÉSÉVEL 

KAPCSOLATOS DOKUMENTUMOK 
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15. A MAGYAR MIKROBIOLÓGIAI TÁRSASÁG 
MEGALAPÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS 

DOKUMENTUMOK MÁSOLATAI 
 

15.1. RUSZNYÁK ISTVÁN LEVELE HAVAS ANDRÁS-
NAK 
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15.2. JEGYZŐKÖNYV, MELY KÉSZÜLT A 
MIKROBIOLÓGIAI TÁRSASÁG MEGALAKÍTÁSÁT 
KEZDEMÉNYEZŐ BIZOTTSÁG ÜLÉSÉN 
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15.3. AZ MMT ELSŐ ALAPSZABÁLYA TERVEZETE 
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15.4. AZ MMT MEGALAKULÁSÁRÓL TÁJÉKOZ-
TATÓ CIKK A NÉPEGÉSZSÉGÜGY FOLYÓIRATBAN 
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15.5. AZ MTA ELNÖKÉNEK LEVELE AZ MMT 
ELNÖKÉNEK  
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15.6. AZ MTA ORVOSI OSZTÁLY ÁLLANDÓ 
BIZOTTSÁGAINAK ÜGYREND TERVEZETE 
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15.7. AZ MMT VEZETŐSÉGE TAGJAINAK NÉVSORA 
1955 ÉS 2010 KÖZÖTT 
 
1955-1958. elnök: Ivánovics György, főtitkár: Farkas Elek, titkár: Koch Sándor, tagok: ?. 1958-1962. 
elnök: Manninger Rezső, főtitkár: Farkas Elek (1958-1959.) és Weiszfeiler Gyula (1959-1962.), titkár: 
Koch Sándor, tagok: ?. 1962-1966. elnök: Manninger Rezső, főtitkár: Weiszfeiler Gyula, tagok: Alföldy 
Zoltán, Backhausz Richárd, Bánhegyi József, Farkas Elek, Földes István?, Habán György, Horváth 
István, Ivánovics György, Jenei Endre, Kádár Tibor, Kesztyűs Lóránd, Nagy Gyula, Nász István, Pelc 
Antal, Rauss Károly, Szabó István, Szent Iványi Tamás, Szirmai János, Vas II Károly, Váczi Lajos, 
Vedres István. 1966-1967. elnök: Manninger Rezső, főtitkár: Farkas Elek, titkár: Horváth István, tagok: 
Alföldy Zoltán, Backhausz Richárd, Bakács Tibor, Bánhegyi József, Fornosi Ferenc, Ivánovics György, 
Jeney Endre, Kádár Tibor, Kesztyűs Lóránd, Mészáros János, Nász István, Rauss Károly, Szent Iványi 
Tamás, Szirmai János, Váczi Lajos, számvizsgáló bizottság: Klement Zoltán, Nagy Gyula, Vas II 
Károly, pénztáros: Szabó István, ellenőr: Habán György, MOTESZ küldöttek: Alföldy Zoltán, Bánhegyi 
József, Farkas Elek, Horváth István, Kádár Tibor, Manninger Rezső, Mészáros János, Nász István, 
Szirmai János, Weiszfeiler Gyula. 1967-1968. elnök: Manninger Rezső, aki kora miatt 1967. május 6-án 
lemondott. A vezetőség Habán javaslatára örökös tiszteletbeli elnökké választotta. Manninger a 
vezetőségbe maga helyett Derzsy Domokost ajánlotta. Elnök Ivánovics György lett, főtitkár: Farkas 
Elek, titkár: Horváth István, tagok: Alföldy Zoltán, Backhausz Richárd, Bakács Tibor, Bánhegyi József, 
Derzsy Domokos, Fornosi Ferenc, Jeney Endre, Kádár Tibor, Kesztyűs Lóránd, Mészáros János, Nász 
István, Rauss Károly, Szent Iványi Tamás, Szirmai János. Váczi Lajos, számvizsgáló bizottság: 
Klement Zoltán, Nagy Gyula, Vas II Károly, pénztáros: Szabó István, ellenőr: Habán György, MOTESZ 
küldött: Alföldy Zoltán, Bánhegyi József, Farkas Elek, Horváth István, Kádár Tibor, Manninger Rezső, 
Mészáros János, Nász István, Szirmai János, Weiszfeiler Gyula. 1968-1970. elnök: Ivánovics György, 
főtitkár: Farkas Elek, titkár: Horváth István, tagok: Alföldy Zoltán, Backhausz Richárd, Bakács Tibor, 
Bánhegyi József, Derzsy Domokos, Fornosi Ferenc, Jeney Endre, Kádár Tibor, Kesztyűs Lóránd, 
Mészáros János, Nász István, Rauss Károly, Szent Iványi Tamás, Szirmai János. Vas II Károly, Váczi 
Lajos, számvizsgáló bizottság: Klement Zoltán, Nagy Gyula, Tóth Béla, pénztáros: Szabó István, 
ellenőr: Habán György, póttagok: Alföldi Lajos, Béládi Ilona, Dömök István, Joó István, Kétyi Iván, 
Pusztai Zsuzsanna, Surján Lászlóné, Szeri Ilona, MOTESZ küldöttek: Alföldy Zoltán, Bánhegyi József, 
Farkas Elek, Horváth István, Kádár Tibor, Manninger Rezső, Mészáros János, Nász István, Szirmai 
János, Weiszfeiler Gyula. 1970-1972 elnök: Ivánovics György, főtitkár: Farkas Elek, tagok: Alföldy 
Zoltán, Backhausz Richárd, Bánhegyi József, Béládi Ilona, Derzsy Domokos, Fornosi Ferenc, Horváth 
István, Kesztyűs Lóránd, Mészáros János, Nász István, Rauss Károly, Szabó István, Szirmai János, Tóth 
Béla, Vas II Károly, Váczi Lajos, Weiszfeiler Gyula, póttagok: Alföldi Lajos, Dömök István, Géder 
László, Hollós Iván, Joó István, Kemenes Ferenc, Kétyi Iván, Lányi Béla, Simon Miklós, Szeri Ilona, 
számvizsgáló bizottság: Klement Zoltán, Nagy Gyula, Surján Lászlóné, Szita József, számvizsgáló 
bizottság póttagja: Berencsi III György, ellenőr: Habán György. 1972-1974. elnök: Ivánovics György, 
főtitkár: Farkas Elek, tagok: Alföldy Zoltán, Bakács Tibor, Bánhegyi József, Béládi Ilona, Derzsy 
Domokos, Fornosi Ferenc, Horváth István, Joó István, Kesztyűs Lóránd, Mészáros János, Nász István, 
Rauss Károly, Szabó István, Szirmai János, Tóth Béla, Vas II Károly, Váczi Lajos, Weiszfeiler Gyula, 
vezetőség póttagjai: Alföldi Lajos, Géder László, Hollós Iván, Kemenes Ferenc, Kétyi Iván, Lányi Béla, 
Simon Miklós, Szeri Ilona, számvizsgáló bizottság: Klement Zoltán, Szita József, Surján Lászlóné, 
számvizsgáló bizottság póttagja: Berencsi III György, Pusztai Rozália, pénztáros: Szabó István, ellenőr: 
Habán György, MOTESZ küldöttek: Alföldy Zoltán, Derzsy Domokos, Farkas Elek, Horváth István, 
Ivánovics György, Joó István, Mészáros János, Nász István, Szeri Ilona, Vas II Károly, Váczi Lajos. 
1975-1979. elnök: Váczi Lajos, alelnök: Farkas Elek, Mészáros János, főtitkár: Fornosi Ferenc, titkár: 
Tuboly Sándor, tagok: Alföldi Lajos, Béládi Ilona, Dömök István, Földes István, Joó István, Kétyi Iván, 
Klement Zoltán, Nász István, Novák Ervin, Pesti László Szent Iványi Tamás, Szabó István, Szita József, 
Tóth Béla (OKI), Tóth Béla, Vas Károly, póttagok: Hollós Iván, Kecskés Mihály, Kemenes Ferenc, 
Lányi Béla, Simon Miklós, Surján Lászlóné. Szeri Ilona, számvizsgáló bizottság: Berencsi III György, 
Erdős László, Rédai Imre, számvizsgáló bizottsági póttagok: Baron Ferenc, Nagy Gyula, Pusztai 
Rozália, pénztáros: Novák Ervin, ellenőr: Kolta Ferenc, levéltáros: Karasszon Dénes, 1979-1983. elnök: 
Váczi Lajos, főtitkár: Fornosi Ferenc, tagok: ?, 1983-1988. elnök: Mészáros János, főtitkár: Dömök 
István, tagok: Lányi Béla, ?, 1988-1993. elnök: Mészáros János, főtitkár: Berencsi III György, tagok: ?, 
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1993-1998. elnök: Gergely Lajos, alelnök: Béládi Ilona, Mészáros János, főtitkár: Minárovits János, 
titkár: Szücs György, tagok: Ádám Éva, Bános Zsuzsa, Berencsi III György, Czirók Éva, Deák Tibor, 
Dömök István, D. Tóth Ferenc, Emődy Levente, Farkas József, Fereczy Lajos, Földes István, Gacs 
Mária, Hornok László, Kádár Mihály, Kecskés Mihály, Kiss György Botond, Kiss István, Konkoly 
Thege Marianne, Kovács Sándor, Lányi Béla, Lontai Imre, Maráz Anna, Milch Hedda, Mocsári Endre, 
Molnár József, Nagy Béla, Nagy Erzsébet, Pál Tibor, Rosztóczky István, Sipiczki Mátyás, Soós Tibor, 
Szentirmai Attila, Tuboly Sándor, Varga János. 1998-2003. elnök: Gergely Lajos, alelnök: Béládi Ilona, 
főtitkár: Minárovits János, titkár: Szűcs György, tagok: Bános Zsuzsa, Benkő Mária Harrachné, Bíró 
Sándor, D. Tóth Ferenc, Deák Judit, Deák Tibor, Emődy Levente, Farkas József, Fereczy Lajos, Fodor 
László, Gönczöl Éva, Hornok László, Kecskés Mihály, Kevei Ferenc, Kiss István, Konkoly Thege 
Marianne, Kovács Sándor, Lontai Imre, Maráz Anna, Márialigeti Károly, Molnár József, Nagy Béla, 
Nagy Erzsébet, Pesti Miklós, Sipiczki Mátyás, Szentirmai Attila, Tekes Lajos, Tuboly Sándor, Varga 
János, Zala Judit, 2003-2008. elnök: Minárovits János, főtitkár: Márialigeti Károly, tagok: Bános 
Zsuzsa, Beczner Judit, Benkő Mária, Bíró Sándor, D. Tóth Ferenc, Deák Judit, Deák Tibor, Emődy 
Levente, Farkas József, Ferenczy Lajos, Fodor László, Gergely Lajos, Gönczöl Éva, Hornok László, 
Karaffa Levente, Kerényi Mónika, Kiss István Ferenc, Kiss István, Konkoly Thege Marianne, Kovács 
Kornél Lajos, Kovács Sándor, Kónya József, Maráz Anna, Mándi Yvette, Molnár József, Nagy Béla, 
Nagy Erzsébet, Pesti Miklós, Simon Gyula, Sipiczki Mátyás, Szigeti Jenő, Szücs György, Takács Mária, 
Tekes Lajos, Tóth István, Varga János, Vágvölgyi Csaba, 2008-tól elnök: Minárovits János, alelnökök: 
Gergely Lajos, Hornock László, főtitkár: Márialigeti Károly, titkár: Deák Judit, tagok: Bakonyi Tamás, 
Deák Tibor, Ferenczi Emőke, Gönczöl Éva, Jakucs Erzsébet, Karaffa Levente, Kériné Borsodi Andrea, 
Konkoly Thege Marianne, Kónya József, Kovács M. Gábor (ifjúsági felelős), Mándi Yvette, Maráz 
Anna, Nagy Béla, Nagy Erzsébet, Nagy Károly, Rusvai Miklós, Sipiczki Mátyás, Takács Mária, Tóth 
István, Tuboly Tamás, Zala Judit, póttagok: Balázs Ervin, Bíró Sándor, Füzi Miklós, Kucsera István, 
Nógrády Noémi, Pászti Judit, határon túli képviselő: Lőrinczi Lilla, Rajcsányi Julius, ellenőrző bizottság 
elnöke: Emődy Levente, titkár: Majorosné Tóth Erika, tag: Fodor László, póttag: Miczák András, 
Rákhely Gábor, pénztáros: Kovács Gábor, ellenőr: Hamar Katalin, MMTA elnök: Rozgonyi Ferenc, 
titkár: Könczöl Kálmán, tag: Lehóczkiné Tornai Judit, felügyelő bizottság elnök: Gacs Mária, tag: 
Herpay Mária, Ongrádi József. 
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16. AZ MTA BIOLÓGIAI OSZTÁLY 
MEGALAKÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS 

DOKUMENTUMOK 
 

16.1. AZ MTA BIOLÓGIAI CSOPORT MEGALA-
KÍTÁSÁVAL  FOGLALKOZÓ  MEGBESZÉLÉS  JEGY-
ZŐKÖNYVE 
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16.2. AZ MTA BIOLÓGIAI CSOPORTJÁNAK TAGJAI 
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16.3. RUSZNYÁK ISTVÁN LEVELE ANDICS 
ERZSÉBETNEK AZ MTA BIOLÓGIAI CSOPORT 
MEGALAKULÁSÁRÓL 
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17. A MUNKAEGÉSZSÉGTAN ÉS A 
MIKROBIOLÓGIA KAPCSOLATA 

 
A bejelentésre kötelezett biológiai kóroki tényezők felsorolása. 
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18. MIKROBIOLÓGIAI TÉMÁJÚ KÖZLEMÉNYEK 
MEGJELENTETÉSÉT BIZTOSÍTÓ EGYES 

FOLYÓIRATAINK CÍMLAPJA 
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19. A MAROSVÁSÁRHELYI EGYETEMEN 
HASZNÁLT MIKROBIOLÓGIAI TANKÖNYVEK 

JEGYZÉKE 
 

1. László János: Általános és részletes vírustan. Marosvásárhely, Orvosi Felsőoktatási 
Intézmény, 1957. 

2. László János: Vírustani gyakorlatok és alapfogalmak. Marosvásárhely, Orvosi 
Felsőoktatási Intézmény, 1957. 

3. Fazakas Béla: Orvosi parazitológia. Marosvásárhely, Orvosi Felsőoktatási 
Intézmény, 1957. 

4. László János: Orvosi virológia. Târgu Mureş, U.M.F., 1974. 
5. László János: Orvosi virológia. Târgu Mureş, U.M.F., 1976. 
6. Domokos Lajos: Mikrobiológia. Gyógyszerész hallgatók részére. Târgu Mureş, 

U.M.F., 1977. 
7. Fazakas Béla: Orvosi parazitológia. Târgu Mureş, U.M.F., 1977. 
8. Péter Mihály: Orvosi mikrobiológia. Târgu Mureş, U.M.F., 1979. 
9. László János, Péter Mihály, Domokos Lajos, Piros Sanda: Orvosi mikrobiológia. 

II. kötet: Részletes bakteriológia. Târgu Mureş, U.M.F., 1988. 
10. Péter Mihály: Orvosi mikrobiológia. Târgu Mureş, U.M.F., 1988. 
12. Péter Mihály, László János: Kórokozó mikroorganizmusok. Cluj-Napoca, Dacia 

Könyvkiadó, 1988. 
13. László János: Orvosi mikrobiológia. III. kötet: Vírustan. Târgu Mureş, U.M.F., 

1988. 
14. László János: Orvosi mikrobiológia. Târgu Mureş, U.M.F., 1988-1990. 
15. László János, Péter Mihály, Domokos Lajos, Piros Sanda: Orvosi mikrobiológia. 

I. kötet: Általános bakteriológia. Târgu Mureş, U.M.F., 1990. 
16. Domokos Lajos: Mikrobiológia gyógyszerész hallgatók részére. Târgu Mureş, 

U.M.F., 1992. 
17. Péter Mihály: Orvosi mikrobiológia fogorvostan hallgatók részére. Târgu Mureş, 

U.M.F., 1996. 
18. Domokos Lajos: Mikrobiológia gyógyszerész hallgatók részére. Târgu Mureş, 

U.M.F., 1998. 
19. Barabás-Hajdú Enikő, Fazakas Béla: Atlas de parazitologie - Parazitológiai  

atlasz. - Atlas of Parasitology. Târgu Mureş, University Press, 2008. 
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20. A MAGYAR PROFESSZOROK 
VILÁGTANÁCSA 

 
A Magyar Professzorok Világtanácsa 1998-ban alakult a MTA Szabolcs-Szatmár-Bereg 
Megyei Tudományos Testületének kezdeményezésére. Díszelnöke Oláh György Nobel-díjas 
akadémikus, elnöke Kecskés Mihály. Három alelnöke a Kárpát-medencei, az Európai és a 
Tengertúli Régiókat reprezentálja. A tagok száma meghaladja a 400-at, egyharmaduk 
külföldön - a világ 18 országában él.  
Az MPV független, politikával nem foglalkozó civil szervezet, amely segítséget kíván adni a 
magyar szellemi potenciál jelentős részét képező, több mint 2000 (1300 itthoni és 800 
határainkon túli) professzornak, abból a célból, hogy a felsőoktatás és a tudományos kutatás 
területén a magyar ifjúság érdekében eredményes, közös tevékenységet folytathassanak. Ezért 
azon munkálkodik, hogy a hazai és a Föld különböző országaiban élő magyar egyetemi 
tanárok számára működőképes kapcsolat-felvételi lehetőséget teremtsen és az 
együttműködést segítse. Kiemelt feladatának tekinti, hogy hozzájáruljon a magyar 
felsőoktatás és tudományos kutatás mindenkori helyzetének javításához, minőségének 
megőrzéséhez, valamint színvonalának emeléséhez. Folyamatosan szervezi az e területek 
problémáinak feltárását, megvitatását, a konklúziók alapján kialakított ajánlásoknak a 
kormányzat elé terjesztését, valamint elősegíti az információk oda-vissza áramlását. 
 

 
 

A 2007-es Nagyvárad-i MPV konferencia résztvevői.
 
Az MPV a XXI. század tudásalapú társadalma és gazdasága követelményeinek megfelelően 
szorgalmazza az informatika oktatását-kutatását és alkalmazását. Emellett az ember 
természeti környezetének megóvása érdekében figyelmet fordít a környezettudomány 
oktatási-kutatási kérdéseire, beleértve a mikrobiológiát is, valamint a természet- és 
környezetvédelem gyakorlati problémáira. Alapvető feladatai közé sorolja a magyar 
anyanyelv oktatásának, tisztasága megőrzésének és a magyar szaknyelv fejlesztéséneknek az 
ügyét. 

Feladatának tekinti elősegíteni a külföldön élő és a magyar oktatás, valamint kutatás 
színvonalát kellőképpen reprezentáló, hírnevét öregbítő magyar professzorok megfelelő hazai 
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elismerését és azt, hogy ezen személyek és munkásságuk példa legyen itthon. Az MPV a 
külföldi magyar tudományosság ügyét minden rendelkezésére álló eszközzel támogatja. A 
világtanács a céljainak az elérésére és feladatainak a megvalósítására minden lehetséges 
(hivatalos és magán jellegű, egyéni vagy csoportos, állami és társadalmi, stb.) 
együttműködést igénybe kíván venni. Tevékenysége eredményeit folyamatosan publikálja.  

Az eddigi működés során több jelentősebb rendezvényt szervezett a felsőoktatás és 
tudományos kutatás általános problémái, a tudomány és az anyanyelv, valamint a 
környezetvédelem témakörében - magyarországi, ill. külföldi helyszíneken.  

A világtanács mára kiépítette a rezidensi (meghatalmazott képviselői) hálózatát, mely az 
operatív kapcsolattartási rendszer alapja. Hazánkban az egyik rezidens Turcsányi Károly 
(Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemen Haditechnikai Tanszék, Budapest). 
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21. HUMÁN MIKROBIOLÓGIAI 
LABORATÓRIUMOK ÉS AZOK VEZETŐ 

MUNKATÁRSAI 2005-BEN MAGYARORSZÁGON 
(Az adatokat Konkoly Thege Marianne szolgáltatta) 

 
Az alábbi két táblázatban felsorolt munkahelyek munkatársai részt vettek/vehetnek, 
valamilyen szinten a mikrobiológiával kapcsolatos ismeretek oktatásában. A mikrobiológiai 
érdeklődést mutató orvos és nem orvos képzettségű személyek egyrészt ezekben a 
laboratóriumokban sajátíthatták/sajátíthatják el a szakvizsga letételéhez szükséges 
alapismereteket, másrészt ezen munkahelyek egy részében mód nyílott/nyílhat tudományos 
tevékenység végzésére és tudományos fokozat megszerezésére is. 
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22. AZON SZOLGÁLTATÓ LABORATÓRIUMOK 
ÉS KUTATÓHELYEK MEGNEVEZÉSE (A 19. 

FEJEZETBEN FELSOROLTAK KIVÉTELÉVEL), 
AMELYEKBEN OLYAN SZAKEMBEREK 

DOLGOZTAK / DOLGOZNAK, AKIK 
VALAMILYEN FORMÁBAN RÉSZT VÁLLALTAK / 

VÁLLALNAK A MIKROBIOLÓGIA 
OKTATÁSÁBAN KÖZÉPFOKÚ, GRADUÁLIS, 

POSZTGRADUÁLIS VAGY TUDOMÁNYOS 
SZINTEN 

 

22.1. MTA MUNKAHELYEK 
 
Állategészségügyi Kutatóintézet/Állatorvostudományi Kutató Intézet (Budapest) 
 
Genetikai Sejt Laboratórium / Növényörökléstani Kutatólaboratórium / Növényörökléstani és 
Növénynemesítési Kutatóintézet / Mezőgazdasági Növénytani Intézet Genetikai 
Laboratóriuma / Genetikai Intézet / Agrobiológiai Intézet Genetikai Osztálya / 
Növénytermesztési és Növénynemesítési Kutató Intézet Növénynemesítési Osztály / 
Növénytermelési Kutató Intézet / Martonvásári Mezőgazdasági Kisérleti Intézet / 
Mezőgazdasági Kutatóintézet (Budapest, Mosonmagyaróvár, Martonvásár) 
 
Magyar Királyi Vetőmagvizsgáló és Növényélelettani Állomás/Magyar Királyi Állami 
Vetőmagvizsgáló Növényélet- és Kórtani Állomás/Magyar Királyi Növényélet- és Kórtani 
Állomás/Növényvédelmi Kutató Intézetet (Magyar Királyi Állami Növényélet- és Kórtani 
Állomás + Rovartani Állomás + Madártani Intézet)/FM-MÉM Növényvédelmi Kutató 
Intézet/Növényvédelmi Kutató Intézet (Mosonmagyaróvár, Budapest) 
- Keszthelyi Laboratórium 
- Nyíregyházi Hyphantria Laboratórium 
 
Országos Magyar Természettudományi Múzeum Osztálya/Botanikai Kutatóintézet/Ökológiai 
és Botanikai Kutatóintézete (Vácrátót) 
- Magyar Duna-Kutató Állomás/ Botanikai Kutatóintézete Hidrobiológiai Osztálya (Göd) 
 
Szegedi Biológiai Központ (Szeged) 
- Biokémiai Intézet (Budapest, Szeged) 
- Biofizikai Kutatócsoport (Budapest, Szeged) 
- Növényélettani Kutatócsoportot (Budapest, Szeged) 
- Genetikai Intézet (Budapest, Szeged) 
 
Agrokémiai Intézet (Országos Kémiai Intézet Mezőgazdasági Talajtani Osztály + Földtani 
Intézet Talajtérképészeti Osztály + Keszthelyi Agrártudományi Egyetem Kémiai 
Tanszék)/Agrokémiai Kutató Intézet/Talajtani és Agrokémiai Kutatóintézet (Budapest) 
- Osztályai működtek Debrecenben, Mosonmagyaróvárott és Szegeden 
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Balatonkutató Állomást (Révfülöp)/Tihanyi Biológiai Kutatóintézet/Tihanyi Biológiai 
Kutatóintézet (Tihany) 
 
Tiszakutató Állomás/Szolnoki Tiszakutató Laboratórium/? (Szolnok) 
 

22.2. ORSZÁGOS INTÉZETEK 
 
Magyar Királyi Országos Állategészségügyi Intézet / Országos Állategészségügyi Intézet / 
Országos Mezőgazdasági Minőségvizsgáló Intézet Állategészségügyi Osztálya / Országos 
Állategészségügyi Intézet (OÁI)/Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ 
(MGSZHK) Állategészségügyi Diagnosztikai Igazgatóság (ÁDI) (Budapest) 
- Vidéki Állategészségügy Intézetek (Kolozsvár, Debrecen, Kaposvár, Békéscsaba, Miskolc, 
Szombathely) / az 5 illetékes Megyei Állategészségügyi és Élelmiszerellenőrző Állomás Intézetei 
/ az FM 5 önálló Intézete / Debreceni és Kaposvári Állategészségügyi Intézet / MGSZHK ÁDI 
Debreceni és Kaposvári Intézete  
 
OÁI Oltóanyag Ellenőrző Osztálya/Állatgyógyászati Oltóanyagellenőrző Intézet / 
Állatgyógyászati Oltóanyag és Gyógyszerellenőrző Intézet / Állatgyógyászati Oltóanyag-, 
Gyógyszer- és Takarmányellenőrző Intézetet / MGSZHK Állatgyógyászati Termékek 
Igazgatósága (Budapest) 
 
HÁESZ Központi Laboratórium / Élelmiszervizsgáló Intézet / Országos Élelmiszervizsgáló 
Intézet / MGSZHK Élelmiszer- és Takarmány-biztonsági Igazgatóság (Budapest) 
 
Magyar Királyi Állatélettani és Takarmányozási Kisérleti Állomás / Magyar Királyi 
Állatélettani és Takarmányozási Kisérleti Intézet / Országos Állatélettani és Takarmányozási 
Kisérleti Intézet / Állattenyésztési Kutató Intézet (Országos Gyapjú- és Selyemminősítő 
Intézet + Országos Halélettani és Szennyvízvizsgáló Kisérleti Intézet, + Gödöllői 
Baromfitenyésztő Kisérleti Gazdaság + Mosonmagyaróvári Agráregyetemi Baromfitelep) 
(Budapest) 
 
Magyar Királyi Halélettani és Szennyvíztisztító Állomás / Haltenyésztési Kutató Intézet / 
Országos Mezőgazdasági Minőségvizsgáló Intézet Vizélettani Osztály / ? (Budapest, 
Nagytétény, Szászhalombatta, Gödöllő) 
 
Szarvasi Öntözési és Talajjavítási Intézet / Halászati és Öntőzési Kutató Állomása / Öntözési 
Kutató Intézet, valamint HAKI Kisérleti Halastavak / majd a két különálló intézmény több 
átszervezés után / Halászati és Öntözési Kutatóintézet (Szarvas) 
 
Magyar Királyi Országos Chemiai Intézet és Központi Vegykisérleti Állomás Mikrobiológiai 
és Húsipari Osztálya/Országos Mezőgazdasági Ipari Kisérleti Intézet Húsipari Osztálya / 
Konzerv-Hús-Hűtőipari Kutatóintézet / Országos Húsipari Kutató Intézet / Országos Húsipari 
Kutató Intézet Kft. (Budapest)  
 
Malomipari Igazgatóság és Terményforgalmi Igazgatóság / Malomipari és Terményforgalmi 
Igazgatóság / megyei Malomipari és Termékforgalmi Vállalatok / Malomipari és 
Termékforgalmi Tröszt / megyei Gabonafelvásárló és Feldolgozó Vállalat (GFFV) és 
Budapesti Malomipari Vállalat – Budapesti és Pest megyei GFFV / Magyar Gabona Tröszt, 
mely állt a Gabona Tröszt Szolgáltató Vállalatokból / Gabonaforgalmi és Malomipari 
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Vállalatok, valamint a Gabona Tröszt Kutató Intézetből/ Malom és Sütőipari Kutató 
Intézet/Malomipari Kutató Intézet 
   
Országos Mezőgazdasági Ipari Kisérleti Intézet / Konzerv-Hús-Hűtőipari Kutatóintézet / 
Konzerv- és Paprikaipari Kutatóintézet (Budapest) 
 
Konzerv, Hús és Hűtőipari Kutató Intézet / Központi Élelmiszeripari Kutató Intézet / 
Központi Élelmiszer-tudományi Kutatóintézet (Budapest) 
 
Konzerv, Hús és Hűtőipari Kutató Intézet / Hűtőipari Fejlesztési és Minőségvizsgáló Intézet / 
Campden BRI Magyarország Nonprofit Kft. (Budapest) 
 
Magyar Királyi Tejkisérleti Állomás / Magyar Királyi Tejgazdasági Kisérleti Intézet / Magyar 
Tejipari Kisérleti Intézet / ? (Mosonmagyaróvár, Budapest) 
 
Magyar Királyi Gyapjúminősítő Intézet / Országos Gyapjúminősítő Intézet 
 
Állami Borvizsgálati Állomás / Magyar Királyi Állami Vegykisérleti Állomás / Országos 
Magyar Királyi Chemiai Intézet és Központi Vegykisérleti Állomás/Országos Kémiai Intézet 
/ Országos Magyar Mezőgazdasági Ipari Kisérleti Intézet / Országos Mezőgazdasági 
Minőségvizsgáló Intézet, melyet összevontak a MÉM Növényvédelmi Központtal (Budapest) 
 
Cukoripari Kutatóintézet (Budapest) / Cukortermelési Kutatóintézet (a Cukoripari + 
Sopronhorpácsi Répatermesztő Kutatóintézet, Szolnok) / Cukoripari Kutatóintézet (Budapest) 
/ Cukorkutató Cukoripari Kutatóintézet Kft. (Budapest) 
 
Dohánykisérleti Állomás (Debrecen)/Érdi Kisérleti Telep / Központi Kutatólaboratorium / 
Dohánykutató Intézet (Debrecen) / Dohánykutató és Minőségfejlesztő Intézet / DOKUT Rt. + 
AGROTAB Kft. + RÓNA Kft. 
 
Gyümölcs és Dísznövénytermesztési Kutatóintézet/? (Budapest-Budatétény) 
 
Kalocsai Paprika és Vegykisérleti Állomás + Szegedi Paprika és Vegykisérleti Állomás / 
Zöldségtermesztési Kutatóintézet Fűszerpaprika Kutató Állomás / Fűszerpaprika Kutató-
Fejlesztő Kft. / Fűszerpaprika Kutató-Fejlesztő Nonprofit Közhasznú Kft.( Kalocsa,Szeged, 
Kecskemét) 
 
Központi Erdészeti Kisérleti Állomás / Magyar Királyi Állami Erdészeti Kutató Intézet / 
Magyar Állami Erdészeti Kutató Intézet / Erdészeti Tudományos Intézet / ? (Selmecbánya, 
Sopron, Budapest) 
- Soproni Erdővédelmi Állomás / Alpokalja Kisérleti Állomás (Sopron) 
 
Magyar Királyi Gyógynövénykisérleti Állomás / Gyógynövény Kutató Intézet (Budakalász) 
 
Magyar Királyi Központi Szőlészeti Kisérleti Állomás és Ampelológiai Intézet / Szőlészeti 
Kisérleti Állomás és Ampelológiai Intézet / Szőlészeti és Borászati Kutatóintézet (Budapest, 
Kecskemét) 
Szőlészeti Kutató Intézet Kisérleti Gazdaság - Kisérleti telepek (Badacsony, Budakeszi, Eger, 
Katonatelep, Lakitelek, Miklóstelep, Mór, Pécs, Tarcal) 
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MÉM Növényvédelmi Központ / MÉM Növényvédelmi és Agrokémiai Központ (MÉM 
Növényvédelmi Központ + Országos Mezőgazdasági Minőségvizsgáló Intézet) (Budapest) 
- Országos Mezőgazdasági Minőségvizsgáló Intézet Osztályai/ 
 
Növénytermesztési Kisérleti Állomás / Növénytermesztési és Növénynemesítő Kisérleti 
Intézet + Talajtani és Agrokémiai Kisérleti Állomás / Talajtani Kisérleti Intézet + Kender- és 
Lentermesztési Szakintézet / Kender- Len- és Növényolaj Kisérleti Állomás / Kender- Len- 
és Növényolaj Kisérleti Intézet + Mezőgazdasági Vegykisérleti és Paprikakisérleti Állomás = 
Magyar Királyi Alföldi Mezőgazdasági Intézet / Szegedi Mezőgazdasági Kisérleti Intézet / 
Délalföldi Mezőgazdasági Kisérleti Intézet / Gabonatermesztési Kutató Intézet / 
Gabonatermesztési Kutató Közhasznú Társaság (Szeged) 
- Telepek 
- Állomások 
 
Országos Mezőgazdasági Ipari Kisérleti Intézet Növényolajipari Osztálya / Növényolaj- és 
Szappanipari Kutatóintézet / Növényolaj- és Háztartásvegyipari Kutatóintézet / Növényolaj- 
és Háztartásvegyipari Laboratórium / Növényolaj- és Mosószergyártó Kutatóintézet + 
Kozmetikai Vállalat Kutató Laboratóriuma / Növényolajipari Iparági Laboratórium / 
Kutatóintézet 
 
Sütőipari Kutató Intézet / Malom és Sütőipari Kutató Intézet / Sütőipari Műszaki és 
Gazdasági Társaság Sütőipari Kutató-, Fejlesztő- és Szolgáltató Közös Vállalat  
 
Szeszkisérleti Állomás (Kassa, Gödöllő) / Magyar Királyi Erjesztési Állomás (Budapest) / 
Országos Mezőgazdasági Ipari Kisérleti Intézet / Szeszipari / Erjesztésipari / Szeszipari 
Kutatóintézet / Szeszipari Kutató és Minősítő Intézet Kft. 
 
Vegykisérleti / Vegyvizsgáló Állomások / megyei (városi) Minőségvizsgáló Intézetek / 
Élelmiszervizsgáló és Vegyészeti Intézetek/Megyei Élelmiszer és Vegyvizsgáló Intézetek / ? 
 
Vetőmagvizsgáló Intézet / Országos Mezőgazdasági Minőségvizsgáló Intézet / Országos 
Vetőmegvizsgáló Intézet/Országos Vetőmagfelügyelőség / Országos Vetőmag és 
Szaporítóanyag Felügyelőség (Budapest) 
 
Vízrajzi Osztály / Vízrajzi Intézet / Vízgazdálkodási Tudományos Kutató Intézetet / VITUKI 
Környezet-védelmi és Vízgazdálkodási Kutató Intézet Nonprofit Közhasznú Kft (Budapest) 
 
Országos Környezetvédelmi Intézet 
 

22.3. EGYÉB INTÉZMÉNYEK 
 
Magyar Nemzeti Múzeum (Budapest) 
- Természetrajzi Tár / Országos Magyar Természettudományi Múzeum 
-- Növénytár 
-- Állattár 
 
Állatorvosi Főiskola Járványtani Laboratóriuma / Phylaxia Szérumtermelő Rt. / Phylaxia 
Állami Oltóanyagtermelő Intézetet / privatizálták (Budapest) 
Phylaxia Human Osztálya / HUMAN Oltóanyagtermelő és Kutató Intézet / HUMAN 
Oltóanyagtermelő és Gyógyszergyártó Rt. / privatizálták (Budapest, Gödöllő) 
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Oltóanyagokat és biológiai készítményeket előállító laboratóriumok 
 
Központi Biokémiai Kutató Laboratórium / Gyógyszer Ipari Kutató Intézet 
 
Gyógyszergyárak 
 
Fővárosi Vegyészeti Hivatal / Fővárosi Vegyészeti és Tápszervizsgáló Intézet 
 
Húsipari Állatorvosi Ellenőrző Szolgálat / MÉM Élelmiszeripari Higiéniai Ellenőrző 
Szolgálat 
 
Megyei (fővárosi) Állategészségügyi és Élelmiszerellenőrző Állomások / 5 Regionális 
Élelmiszerláncvizsgáló Komplex Laboratórium 
 
Sopronhorpácsi Kisérleti Gazdaság / Sopronhorpácsi Növénynemesítési és 
Növénytermesztési Kutató Intézet (Sopronhorpács) 
- Fióktelepek 
- Gazdaságok 
 
Kender- és Lentermesztési Szakintézet (Budapest) 
 
Mecseki Ércbányvállalat Kisérleti Kutatólaboratóriuma (Pécs-Mecsekalja-Cserkút) 
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E könyv szerzője 1937. július 14-én Pécsett született. Iskoláit 
Szabadkán, Tabon, Esztergomban és Komáromban abszol
válta. Érettségi után a Pécsi Orvostudományi Egyetemen 
tanult, ahol 1961-ben kapott általános orvosi diplomát. Már 
hallgató korában dolgozott a Kémiai, a Kórbonctani és a 
Mikrobiológiai Intézetben. 1961. szeptemberétől 1975 
szeptemberéig Rauss professzor tanítványa volt a Mikrobi
ológiai Intézetben. A tudományos munka fortélyait 
mesterétől tanulta meg. Munkássága során: tenyésztéssel 
igazolt botulizmust, bélbaktériumok közötti antigén-szerkezeti 
rokonságokat, tanulmányozta az egerek és az ember Salmo
nella fertőzését, bizonyította, hogy az ú.n. "Salmonella étel- 

mérgezés" is tipikus fertőzés és, hogy az immunsavónak van antiendotoxikus és antip
irogén hatása. Követte élő enterális baktériumok evés utáni ürítését. Foglalkozott a liste
riosis problémáival (készített szelektív és szilárd minimál táptalajt, vizsgálta a Listeria 
törzsek tulajdonságait, az ellenanyagok szerepét, szűrővizsgálatokat végzett, tanulmá
nyozta az élelmiszerek Listeria terjesztő szerepét). Oktató és kutató munkáját 1975-től 
1988. szeptemberéig a Közegészségtani és Járványtani Intézetben folytatta. Biró György 
révén kezdte el vizsgálni a Balaton és más felszíni vizek minőségét (N minimál táptalajt 
állított össze, nem ismert N fixáló baktériumokat izolált, új vizsgálati módszereket 
alkalmazott, új normaértékeket javasolt). 1988 után ellenőrizte a Fluorocult táptalaj 
használhatóságát, javította a B csoportú streptococcusok identifikálására szolgáló 
módszert és vizsgálta a húsipari hulladékokkal kapcsolatos környezetvédelmi kér
déseket már az Országos Húsipari Kutató Intézetben. 1992-től a Népjóléti Minisztéri
umban dolgozott az 1999-ben kért nyugdíjazásáig. Több bizottságban és tíz szakmai 
kollégiumnál képviselte a tárcát. Megszervezte az élelmiszerbiztonsággal foglalkozó 
tárcaközi bizottságot és javaslatára került az Élelmiszer törvénybe a HACCP rendszer 
bevezetését előíró jogszabályi hely.
Dolgozott a Szovjet Orvostudományi Akadémiai Leningrádi Intézet, az Erfurti, a 
Würzburgi és a Nantesi Egyetem Mikrobiológiai Intézet, a Gamaleja Intézet, a CDC, az 
Országos Közegészségügyi Intézet, az Országos Élelmiszervizsgáló Intézet, a Dél- 
dunántúli Vízügyi Igazgatóság, az oxfordi Redcliff Hospital és számos hazai kórház, 
klinika, továbbá az állategészségügy munkatársaival. WHO szakértő is volt és a Codex 
Alimentarius Bizottságban is tevékenykedett. Külföldi Intézetekben 19 hónapot töltött el. 
154 dolgozat jelent meg. 20 országban járt egy vagy több alkalommal és ennek során 40 
előadást tartott. Két nemzetközi Listeriosis Symposiumot és ugyanennyi immunológus 
kongresszust rendezett Pécsett. "A salmonellozisok pathomechanizmusának és a 
kórokozó virulenciájának problémái." c. disszertációja alapján a biológia tudomány 
kandidátusa (PhD) lett 1973-ban. A "Listeriosis Research: Present Situation and Perspec
tive." c. könyve alapján az orvostudomány doktora (DMSc) lett 1986-ban. Több magyar 
és külföldi társaság (ICSB Subcom. of Listeria, Staff Soc. of Nottingham Univ., Soc. for 
Gen. Microbiol., Am. Soc. for Microbiol., The NY Acad. of Sci., IUMS-ICFMH, Working 
Party of Cult. Media) tagja volt. Dolgozott az MTA PAB-ban, az MTA Ált. Mikrobiol. 
Biz.-ban és tagja az MTA Köztestületnek. 1969-ben Markusovszky díjat, 1973-ban, 
1983-ban és 1986-ban akadémiai díjat, 1984-ben az Országos Vízügyi Hivatal jutalmat és 
a Center for Disease Control-ban (Atlanta, USA) emlékérmet, 1992-ben az Ipar a 
környezetért Alapítványtól jutalmat és 1998-ban az Egészségügyi Minisztériumban a 
Magyar Köztársaság arany keresztje kitüntetést kapott.


