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Összefoglalás: Prof.  Dr.  Mórik  József  a  hazai  levegőhigiéne  meghatározó  személye,  első  kandidátusa.  A 
Debreceni Orvostudományi Egyetemen 1950-ben diplomázott. 1954-től az Országos Közegészségügyi Intézet 
Levegőegészségügyi osztályának munkatársa, majd vezetője. Lerakta a tudományág hazai alapjait. Városaink, 
iparvidékeink légszennyezettségét vizsgálta. Módszertant készített, vizsgáló műszereket konstruált, elkészítette 
az  első  légszennyezettség  térképeket.  Levegőbakteriológiai,  lakásklíma,  gyógybarlang  és  repülőgépes 
vizsgálatokat  végzett.  Nemzetközi  kapcsolatokat  épített  ki,  bevezette  a  levegőhigiéne  oktatását  az  orvos-
továbbképzésben.  1969-ben  a  DOTE Közegészségtani  Intézet  tanszékvezetője,  1970-től  tudományos  rektor-
helyettes. 49 éves korában, 1973-ban hunyt el.

Kulcsszavak: Levegőhigiéne, levegőtisztaság-védelem, légszennyezettség mérés, levegőbakteriológia, füstköd, 
lakásklíma.



1. kép  Arckép

Az 1960-ban kiadott Természettudományi Lexikonban hiába keresnénk a „Levegőtisztaság-
védelem”, „Levegő-egészségügy” címszavakat. Ebben az időben ezek a fogalmak még nem 

Egészségtudomány 54/3 79-85  (2010) Dr. Várkonyi Tibor
Közlésre érkezett: 2009. október 12-én 2092 Budakeszi
Elfogadva : 2009. november 11-én Konth Mikós u 7

tel: 20-913-7658
e-mail: tiborvarkonyi@t-online.hu 



EGÉSZSÉGTUDOMÁNY, LIV. ÉVFOLYAM, 2010. 3. SZÁM

születtek  meg.  Mórik  József tevékenysége  a  levegőhigiéne  „hőskorára”  esett,  amikor  az 
antropogén  környezetszennyezés,  benne  a  légkör  elszennyezése  és  az  ezzel  kapcsolatos 
egészségkárosodás  problémáját  hazánkban  és  világviszonylatban  is,  éppen  csak  kezdték 
felismerni. Sok jó nevű, egészségügyi szakember sem tartotta valósnak a problémát, kicsit 
hóbortosnak gondolták, aki ezzel próbált foglalkozni. 

Mórik József professzora,  Jeney Endre korán felismerte az új kihívást, néhány tehetséges 
hallgatóját  bíztatta,  foglalkozzanak  a  légköri  szennyeződés  egészségügyi  hatásainak 
vizsgálatával. Mórik azonnal lelkesen fogott a munkához, mely aztán élethivatásává vált.

Debrecenben  született  1924.aug.12-én,  kisiparos  családból.  Érettségi  után  1943-ban 
iratkozott be a Debreceni Orvostudományi Egyetemre, és azt a háború ellenére, időveszteség 
nélkül fejezte be. 1948-49-ben nevelőtanár, majd a Közegészségtani Tanszéken tanársegéd. 
1948-ban  már  a  városi  üzemek  munkahelyi  környezeti  hatásait,  és  a  város  légszennyező 
anyagait  vizsgálta.  1950-ben a  Kossuth Lajos  Medikus  Kollégium tagjaként  szerezte  meg 
orvosi oklevelét. 

1952-től  az  MTA-Tudományos  Minősítő  Bizottságának  aspiránsa.  1954-ben  került  az 
Országos  Közegészségügyi  Intézetbe.  Ebben az időben (és  további,  kb.  40 évig,)  az  OKI 
kifejezetten  tudományos  kutatóintézet  volt.  Ez  kiváló  lehetőséget  biztosított  számára  a 
kialakulóban  lévő  környezeti  levegőhigiéne  alapvető  feladatainak  kimunkálására.  A 
Levegőkémiai  (később  Levegőegészségügyi)  osztály  tudományos  munkatársa,  majd 
főmunkatársa, 1957-től 1969-ig az osztály vezetője volt.

Az első  években  az  osztály munkájában,  akárcsak  világszerte,  a  módszertani  kérdések 
domináltak: a mintavételi és analitikai technikák kimunkálása folyt. Hazánkban a gyakorlati 
környezetvédelem  ismeretlen,  a  levegő  szennyezettsége  az  iparvidékeken  katasztrofálisan 
nagy volt. Az első tervszerű munkát Mórik már 1954-ben megkezdte Tatabányán, és az észak-
dunántúli  iparvidék  szennyezett  településein  folytatta.  A legszennyezettebb  településeken 
tüdőszűrést végzett az Országos Munkaegészségügyi Intézet munkatársaival.
A légköri  levegő  tulajdonságainak  megismerése  szükségessé  tette,  hogy  a  meteorológia 
tudományában  ismereteket  szerezzen.  Szoros  együttműködés  alakult  ki  az  Országos 
Meteorológiai Intézet Légkörfizikai Intézetével. A Magyar Meteorológiai Társaság 1968-ban 
Steiner  Lajos  emlékéremmel  ismerte  el  munkásságát.  A hazai  levegőhigiéne  előzményeit 
keresve,  a  fővárosi  és  vidéki  orvosi  egyetemeken  talált  partnereket,  köztük  neves 
professzorokat, akikkel rendszeres kapcsolatban állt. (Pl. Kanyó Béla Szegeden, Páter János 
Pécsett.)

Aspirantúrájának vezetője  Dabis László professzor volt,  aki a harmincas évek elején,  a 
Székesfővárosi  Közegészségügyi  és  Bakteriológiai  Intézetben,  az  akkori  egyszerű 
eszközökkel  végzett  levegővizsgálatokat.  Kandidátusi  disszertációját  1961-ben védte  meg, 
témája  a  Tatabánya  környéki  települések  levegőhigiénés  helyzete  volt.  Röntgen-
vizsgálatokkal mutatta ki cementgyárak és széntüzelésű erőművek kibocsátásainak a légutakra 
gyakorolt hatását. Ez volt az első hazai levegőhigiénés kandidatúra. (A második kandidátus 
ebben a tárgykörben évfolyamtársa, Bíró Zsigmond volt. Évfolyamtársai közül Pécsett, Szabó 
Lajos  volt még aktív levegő-higiénikus.)

A karcinogén légszennyező anyagok vizsgálata irányításával világviszonylatban is elsők 
között,  1963-ban  kezdődött  meg.  Kidolgozták  az  analízis  módszereit,  elsőként  vizsgálták 
településeink  levegőjének  PAH koncentrációját.  Meghatározták  a  benz-a-pirén  karcinogén 
kockázatát a lakosságra. (Munkatársa ebben Kertész Magdolna, későbbi osztályvezető volt.)
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Kezdeményezte, nemzetközi és hazai kutatások alapján, módszer-gyűjtemény készítését. 
Annak  idején  jórészt  nem  is  léteztek  a  szükséges  műszerek,  eszközök.  Mérőeszközöket 
konstruáltak,  pl.  az  első  folyamatos  üzemű  kén-dioxid  monitort,  mellyel  kimutatták  a 
szennyeződés napi és szezonális szabályszerűségeit, időjárási összefüggéseit. 

2. kép  Egykori mérőeszközök az OKI-ban

Az 1950-60-as években a londonihoz hasonló szmogok alakultak ki a fővárosban, melynek 
oka a széntüzelés, vasúti gőzvontatás és a levegőtisztaság-védelmi szabályozás teljes hiánya 
volt. Ezek mérését Mórik azonnal megszervezte. Elkészítették az első levegőszennyezettségi 
térképeket a fővárosról. A településeken és környezetükben végzett több ezer mérés alapján 
felismerték,  hogy  a  levegõszennyezettség,  túllépve  a  települések  környezetén,  az 
iparvidékeken regionális jelleget ölt, nagy területeket fed be. Mórik tevékenységének idejére 
esik annak a tendenciának a felismerése, hogy redukáló (London típusú) füstködeink után, az 
éghajlatunk  alatt  mindaddig  kizártnak  tartott  fotokémiai  szennyezettség  is  kialakulhat 
városainkban. Ennek mérése új feladatot jelentett.
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3. kép:  Budapest kén-dioxid szennyezettsége 1958-ban

Megkezdte a levegő-bakteriológiai vizsgálatokat. Az egzakt mintavétel céljából megtervezte, 
és elkészíttette  az  első,  un.  réses mintavevőt.  Ennek első „éles” bevetése a  Kútvölgyi  úti 
kórházban történt,  amikor az egyik műtőben egymást követték a súlyos,  esetenként letális 
sebfertőzések,  melyeknek  okát  nem  találták.  Kiderült,  hogy  az  egerek  által  „lakott” 
szellőzőrendszerből  fújták  a  műtőbe  a  tömény  baktérium-flórát.  Mórik állat-expozíciós 
kísérleteket is kezdett, de a munka technikai és anyagi feltételei meghaladták a lehetőségeket. 
Ezekre később, debreceni professzorként nyílt lehetősége.

A  légköri  levegő  mellett  méréseket  kezdeményezett  .zárt  terekben,  pl.  iskolákban, 
irodákban. Lakásklíma vizsgálatokat végeztek Róna Borbálával, az akkor megkezdett panel-
építkezések egészségügyi  megítélésére,  melyek eredményeit  a  tervezők figyelembe vették. 
Mindezek ráirányították a figyelmet a levegőhigiéne jelentőségére, mely ez időtájban nem 
volt közismert.

Világviszonylatban  az  elsők  között  szervezte  meg  a  repülőgépes  légszennyezettség 
méréseket. Az Egészségügyi Minisztérium. 1957-60 között, évi 100 óra repülőidőt biztosított 
az OKI számára. A Mentők Légi Betegszállító Szolgálatával végzett mérésekben Mórik nagy 
kedvvel vett részt, melyek egyébként igen élménygazdag munkát jelentettek. Meghatározták a 
légszennyezettség  vertikális  terjedését  az  ország  területe  felett  3000  m-ig.  Felismerték  a 
főváros  felett  kialakuló  szennykupolát.  A  légszennyezõdés  mechanizmusát  vizsgálták 
Miskolc, Pécs és az észak-dunántúli iparvidék felett. Ezek a munkák részét képezték  Mórik 
professzori  székfoglalójának.  Szomorú esemény is  fűződik ezekhez a  vizsgálatokhoz.  Egy 
alkalommal  Budaörsön késett  a  felszállás,  betegszállítás  miatt.  A gép  műszaki  hiba  miatt 



EGÉSZSÉGTUDOMÁNY, LIV. ÉVFOLYAM, 2010. 3. SZÁM

Tatabánya mellett lezuhant. Legkedvesebb pilótánk, Tóth Gyurka életét vesztette. 

4. kép. Repülőgépes mérésen, Pécsett

Érdekes vizsgálat volt, amikor a Gellért-hegyi aragonit-barlang feltárásakor a több százezer 
éve elzárt légtérből elemezték az ősi atmoszféra összetételét. Hasonló mérések alapján első 
ízben vált ismertté gyógybarlangjaink (Tapolca, Abaliget, Aggtelek,) levegőjének összetétele.

Az  osztály  munkája  alapján  megjelentek  azok  az  első  jogszabályok,  melyek  a 
levegőtisztaság-védelmi  munkát  is  meghatározták,  31  légszennyező  anyagra,  terület  és 
időtartam  szerint  differenciált,  valamint  szmog-riadó  határértékeket  állapítottak  meg. 
Móriknak  és  az  osztály  munkatársainak  tollából,  szerkesztésében,  és  társszerzőségével 
megjelentek az első alapvető tankönyvek, főiskolai jegyzetek. „A higiéne tankönyve” (szerk.: 
Bakács  Tibor.)  levegőhigiénés  fejezetét  Mórik  József írta.  A levegõhigiénével  kapcsolatos 
szabványosításnak az osztály kezdettől fogva bázisa volt, ebben az időszakban 30 országos 
immisszió szabvány jelent meg.

Az  osztály  feladatai  közé  tartozott  a  KÖJÁL-ok  módszertani  irányítása  és  szakmai 
felügyelete.  Mórik szorgalmazta  a  levegőhigiénés  munka  megindítását.  Részt  vett  a 
rendszeres KÖJÁL látogatásokon, baráti kapcsolatban állt a legtöbb igazgatóval és „levegős” 
munkatárssal,  akik  közül  többen  a  higiénés  szakma  emblematikus  személyiségei  voltak. 
(Kneffel Pál, Vetró János)

A Dr. Mórik József által vezetett osztálynak a kezdetek óta intenzív nemzetközi kapcsolatai 
voltak. Korábban a volt szocialista országok rokon intézeteivel, a Humboldt Egyetemmel, a 
Halle-i Közegészségügyi Intézettel, az élettani határértékek tárgykörében a moszkvai Sziszin 
Intézettel,  valamint  a WHO Európai  Központjával,  később több „nyugati”  intézettel  álltak 
munkakapcsolatban.  Mórik  József azon  kevesek  közé  tartozott,  aki  az  NSZK-ban  három 
hónapos tanulmányúton vehetett részt.
Abban  az  időben  az  Intézet  vezetése  megkövetelte  a  munkatársaktól  a  tudományos 
tevékenységet és publikálást. Mórik doktor szorgalmazta, hogy a munkatársak szerepeljenek a 
tudományos  életben.  Neki  magának.  60-nál  több  közleménye  volt,  hazai  és  nemzetközi 
folyóiratokban,  szakkönyvekben.  Kongresszusokon,  a  Higiénikusok  Társaságának  minden 
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vándorgyűlésén,  külföldi  rendezvényeken  állandó  előadó  volt  ő  maga  és  munkatársai.  A 
környezetvédelem gyakorlati  alkalmazása fontos tevékenység volt  számára.  Az építésügyi, 
közlekedési, ipari, energetikai, közigazgatási szakintézmények munkatársaival, szervezeteivel 
folyamatos volt az együttműködés, melyek eredménye a gyakorlatban is hasznosult. Számos 
doktori disszertáció és főiskolai szakdolgozat elkészítésében nyújtott segítséget.

Bekapcsolta  az  osztályt  az  Orvostovábbképzõ  Intézet  higiénikus  orvos  képzésébe  és  a 
tisztiorvos  képzésbe.  Ekkor  vált  a  levegőhigiéne  az  orvos-továbbképzés,  később  az 
Egészségügyi Főiskola önálló tantárgyává.

A Levegőegészségügyi osztály tevékenységének fejlődését jellemzi, hogy vezetése idején 
az osztály személyi állománya 5-6 főről 13-15 személyre bővült. Megbízott munkatársaiban, 
segítette  szakmai előrejutásukat,  és  figyelemmel kísérte  egyéni  sorsukat.  Akikkel  munkája 
során kapcsolatba került, a takarítónőtől az akadémikusig, szerették, tisztelték.

Mórik József lerakta a szisztematikus levegőegészségügy hazai alapjait, itthon ismertséget 
szerzett  a  levegõhigiéne  tudományának  és  nemzetközi  elismerést  a  hazai  levegőtisztaság-
védelmi munkának. Tevékenységét a Magyar Higiénikusok Társasága 1974-ben, posthumus 
Fodor József emlékérem adományozásával ismerte el.

1956 elején, több fiatal orvos-kollégával a Petőfi körbe jártak, ami az „ellenforradalom” 
egyik értelmiségi előkészítő fóruma volt.  A forradalom bukását követően önkritikát kellett 
gyakorolniuk „eltévelyedésükért”, így maradhattak meg állásukban.

A társadalmi  munka  területén,  több  éven  keresztül,  mint  szakszervezeti  titkár,  nagy 
intenzitással  képviselte  a  dolgozók  jóléti  intézményeinek  sorsát.  Az  OKI  közkedvelt 
balatonföldvári üdülőjének fennmaradását abban az időben neki köszönhettük.  Ez ügyben 
gyakran folytatott késhegyre menő vitákat a gazdasági vezetőkkel. 1963-ban, egy ilyen vita 
után  agyvérzést  kapott.  Közel  egy  évig  volt  beteg.  Mikor  felgyógyulva  munkába  állt, 
kérdezgették, mi okozhatta a bajt. - „Maximális erőfeszítés, minimális eredménnyel”- volt a 
válasza.

Családját  mindenek  felett  szerette.  Felesége,  Júlia  mindig  biztos  támasza,  társa  volt, 
fővárosi  vezető  védőnőként  dolgozott.   Két  lánya  a  szeme fénye  volt.  Nem volt  könnyű 
családot nevelniük: az OKI Orvosok Házában kaptak szűkös, „ideiglenes” lakást, melyben 
aztán 20 évig éltek. Mindkét lánya is orvos, Zsuzsanna gyermekgyógyász, Éva pszichiáter.

1969-ben  „hazatért”  Debrecenbe: a  DOTE  Közegészségtani  Intézetének  tanszékvezető 
egyetemi tanárává nevezték ki. A sors ajándéka volt számára, hogy professzora, Jeney Endre 
utóda  lehetett.  Megkezdte  régi  álmának  megvalósítását: kísérletes  levegőhigiénés 
laboratóriumot  épített  ki,  a  Tanszék  patinás  épületének  alagsorában.  Tudományos  rektor-
helyettesi tisztséget viselt 1970-től.  Sajnos, nem sokáig élvezhette, hogy családjának méltó 
otthont  biztosíthatott,  maga  pedig  megérdemelt  szakmai  karrierjét  kiteljesíthesse. 
Agydaganatban, 49 éves korában hunyt el, 1973. augusztus 28-án. A debreceni temető tudós-
parcellájában nyugszik.

Jómagam 1954-ben, mint az OKI gépkocsivezetője, a kiszállásokon ismertem meg Mórik 
doktort.  Az Ő biztatására  kerültem az  osztályára,  asszisztensnek.  Közel  20 év során,  tőle 
tanultam  a  higiénés  szemléletet  és  a  „levegős”  szakma  szeretetét.  Később,  debreceni 
tanszékén  védhettem  meg  biologiae  medicinalis doktori  dolgozatomat.  Életre  szóló 
megtiszteltetés, hogy barátomnak mondhattam őt.
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Abstact:  Professor József Mórik MD is one of the most decisive people and the first PhD in Hungarian air-
hygiene.  He received  his  degree  at  the Debrecen University of  Medicine  in  1950.  From 1954,  he was the 
research fellow of the National Public Health Institute, and became the head of Department of Air Hygiene. He 
built the foundations for this science in Hungary. He measured the air-pollution of our cities and industrial areas, 
created  a  methodology,  constructed  devices,  and  prepared  our  first  air-pollution  map.  He  conducted  air-
bacteriological,  home climatic  examinations,  and  measurements  in  medicinal  caves  and  from airplanes.  He 
successfully  built  international  relationships  and  implemented  the  education  of  air-hygiene  in  the  medical 
training. J. Mórik became Professor of Public Health, University of Debrecen in 1969, and became the scientific 
vice-rector in 1970. He passed away in 1973 at the age of  49. 
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