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A kiegyezés után az Országos Közegészségi Tanács létrehozása hazánk kiemelkedı 
egészségpolitikai eseménye volt. 

Az 1866. évi porosz–osztrák háború elvesztése után Ausztria abszolutisztikus 
kormányzata egyre mélyebb válságba sodródott. Az összeomlással fenyegetı válság 
elhárítása, az 1848-as forradalom elbukásán egykor oly kegyetlen gıggel hivalkodó 
uralkodóházat is megegyezésre kényszerítette. Az osztrák birodalomnak két lehetıség között 
kellett választania: dualisztikus megegyezés a magyar birtokos osztállyal vagy föderalisztikus 
alapon álló kibékülés a nemzetiségi kisebbségekkel. Az udvar az elıbbi mellett döntött és 
1867. február 18-án kihirdették az országgyőlésben a magyar kormány miniszterelnökének, 
gróf Andrássy Gyulának a kinevezését. Az 1867. XII. tc. rendezte Magyarország 
„alkotmányos közjogi és önkormányzati önállóságát”. Megtörtént a kiegyezés. 

A kiegyezés a nemzet többségét nem elégítette ki. Kossuth Lajos azt írta róla, hogy az 
„nem a nép erejét, hanem a szabadalmazott osztályok történelmi kényszerőségő 
erıtlenségének reminiszcenciáit vette kiindulási pontul s csüggetegen engedve a hatalom 
követelményeinek, összeolvasztotta hazánkat az osztrák birodalommal…”. 

Nem tagadható azonban még sem, hogy a kiegyezéssel az ország gazdasági és 
társadalmi életében – a függetlenség erıs megcsonkításával, jelentıs feudális maradványok 
rögzítésével, a nemzetiségi elnyomás fenntartásával ugyan, de mégis új szakasz kezdıdött, 
amelyben a tıkés gazdaság, a korszerő termelıerık, a polgári társadalom gyorsabban 
fejlıdhetett. S ez vonatkozott a magyar egészségügyre is. 

A kiegyezéskor kinevezett kormány belügyminisztere Wenckheim Béla báró lett. Egy 
évvel belügyminiszteri kinevezése után sorra került a közegészségügy országos rendezése is. 

Hazánkban a közegészségügyet a tudomány és a nép érdekeinek szem elıtt tartásával az 
1848-as forradalmat megelızı idıkben, majd a szabadságharc leverése után sem rendezték. 
Idırıl idıre hoztak ugyan rendeleteket, de azok törvényerıvel – az 1876. XIV. tc. 
hatálybalépéséig – nem bírtak, s országosan soha sem hajtották végre. 

Elsı ízben a közegészségügy törvényes rendezésére korszerő tervezetet 1848-ban a 
Pesti Egyetem orvosi kara által kiküldött választmány készített. A tervezetet az Elsı Független 
Felelıs Magyar Minisztérium elfogadta, de a végrehajtás a szabadságharc bukása miatt 
elmaradt. 

Tizennégy év elteltével a közegészségügy rendezésének elıkészítésével a Magyar 
Orvosok és Természetvizsgálók a Pesten 1863-ban (IX.), majd a Marosvásárhelyen 1864-ben 
(X.) és a Pozsonyban 1865-ben (XI.) tartott nagygyőlésen foglalkoztak. A Rimaszombatban 
1867-ben (XII.) megrendezett nagygyőlésen, a Pozsonyban szerkesztett felirat sorsáról a 
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Magyar Orvosok és Természetvizsgálók központi választmánya jelentette, hogy azt 1866. 
június 24-én a Képviselıház elnökének átadták: 

 

„Tudomás szerint e tárgy a magyar Belügyminisztériumhoz lın áttéve s máig függıben 
van”. Majd úgy határoztak: „szólíttassék fel a m. orvosok és természetvizsgálók jelen 
nagygyőlése arra, hogy kebelébıl pesti és vidéki tagokból egy, legalább 15 tagú 
küldöttséget jelölne ki, mely ezen nagygyőlés bevégezte után a belügyminiszter úr 
İnagyméltóságához azon sürgıs kéréssel járuljon, hogy a közegészségügy hazánkban 
mielıbb rendeztessék…”. 

 

A „sürgıs kérés” átadása meg is történt. Intézkedésre azonban csak a következı esztendı 
elején került sor. A belügyminiszter 1868. március 10-ére a fıvárosból huszonegy orvost és 
két gyógyszerészt, vidékrıl tizenhárom orvost hívott meg, hogy tanácsukat kikérje. A 
meghívó a következıket tartalmazta: 

 
„A közegészségügy egyikét képezi hazánk azon fontos ügyeinek, melyek jelen 
állapotukban törvényhozási intézkedést vagy kormányzati rendezést igényelnek. 
E meggyızıdéstıl vezéreltetve s a reám ruházott hivatásnál fogva szükségesnek 
tartottam, hogy ezen ügynek a kor kívánalmai és az ország viszonyaihoz mért 
rendezése mielıbb folyamatba vétessék. 
Hogy azonban e feladat sikeresen megoldható legyen, jónak láttam mindenekelıtt egy 
szakképzett férfiakból álló tanácskozmányt egybehívni, annak alapos véleményét s 
javaslatát e részben meghallgatandó. 
E téren többek között czimnek szíves közremőködését is igénybe-venni óhajtván, a 
fennebbi ügyben f. évi martius 10-kén de. 11 órakor hivatali helyiségeimben (Budavár, 
Sz. György tér) saját elnökletem alatt megkezdendı tanácskozásra ezennel azon biztos 
reményben kívántam meghívni, hogy ismert hazafias buzgalmával s a szenvedı 
emberiség javára irányzott törekvéseinél fogva a kijelölt czélra készséggel 
közremőködni szíves leend. 
 
Budán, 1868. febr. hó 20-án. 

B. Wenckheim Béla.” 
 

A belügyminiszternek három javaslat állott rendelkezésére. A Pesti Egyetem orvosi karának 
1848-ban az Elsı Független Felelıs Magyar Minisztérium által elfogadott, a Magyar Orvosok 
és Természetvizsgálók nagygyőlésein megvitatott és végül a Balassa János, Jendrassik Jenı, 
Korányi Frigyes és Markusovszky Lajos által készített új tervezet. 

A Pesti Egyetem orvosi kara által 1848-ban készített választmányi javaslattal egyezett 
meg lényegében a Magyar Orvosok és Természetvizsgálók tervezete. Ez a következı 
fejezetekbıl állott: az országos egészségügyi tanács; az orvosi kar; a hatósági-, községi- és 
magánorvosok; oktatási rendszer; államorvosok képeztetése; a hazai kór-és gyógyintézetek; 
fürdık stb. körüli teendık. 



A tervezetnek az országos egészségügyi tanácsra vonatkozó része a következıket 
tartalmazta: 

 
„Országos egészségügyi tanács 

 

1. §. A közegészségügynek és általában az orvosi ügyeknek kormányzatát az országos 
egészségügyi tanács vezeti, mely Magyarország kormányának kiegészítı részét képezi s 
egy elnök és öt elıadó ülnökbıl áll. 

 
2. §. Az elnök, ki egyszersmind az ország fıorvosa, a kormánynak rendes tanácsosa és 

elıadója s az egészségügynek a kormány részérıl az országgyőlésen is rendes 
képviselıje. 

 
3. §. Az országos egészségügyi tanács öt tagjának egyike képviseli az orvosrendıri, egy az 

orvostörvényszéki, egy a kór- és gyógyintézeti, egy a barmászati, egy végre a 
gyógyszerészeti ügyeket. 

 
4. §. Az országos egészségügyi tanács tagjai oly ranggal bírnak, és oly fizetésben részesülnek, 

mint más hasonló osztályú kormánytagok. 
 
5. §. Az országos egészségügyi tanács tagjai elsı alkalommal egyenesen a kormány által 

neveztetnek ki, késıbb az egészségügyi tanács kijelölése és felterjesztése alapján 
történik a kormány részérıl kinevezés. 

 
6. §. Az egészségügyi tanács hatásköréhez tartozó minden tárgy a kormány által intéztetik a 

tanácshoz s ahhoz vissza is küldetik. 
Az egészségügyi tanács vezeti az összes egészségügyi és orvosi ügyeket s azokban döntı 
véleményezési joggal bír; nevezetesen: 1. Felügyel az összes, különösen a közhivatalban 
álló orvosi személyzetre minden hivatásuk köréhez tartozó tárgyban. 2. Az egészségügyi 
személyzet által elkövetett úgynevezett mőhibák tárgyában döntıleg véleményez, mely 
esetben magát az orvoskari választmányból hét tagig kiegészíti. Azon tanároknak, akik 
által elıadott szakmának tanai ellen követtetett el a mőhiba, részt kell venniök e 
véleményezésben. E tárgyban határozat hozatalra öt szavazat kívántatik. 3. A tanács a 
hivatalos mőködést illetıleg, az önálló törvények szerint kezeli a disciplináris hatalmat. 
4. A tanács rendezi és kezeli az államvizsgákat. 5. Mint a kormány kiegészítı része, a 
tanács javaslatba hozza a szükséges egészségügyi intézkedéseket, de sürgıs, veszélyes, 
ragály és járvány esetekben a maga nevében rögtön is intézkedhetik. 6. A tanács adja ki 
a hatósági orvosoknak az egész egészségügyi személyzetnek a szükséges utasításokat. 7. 
A tanács határozza meg az orvosok, gyógyszerészek, bábák stb. hivatalos díjait. 8. A 
tanács bocsátja közre a pharmacopoeát. 
 

7. §. Az egészségügyi tanácsosok más hivatalt nem viselhetnek.” 

 



A Balassa, Jendrassik, Korányi és Markusovszky által készített emlékirat lényegében három 
részbıl állt. Éspedig: 1. bevezetésbıl, amely a közegészségügy mővelésének múltját és akkori 
helyzetét foglalta magában; 2. a szorosabb értelemben vett, a közegészségügy rendezésére 
vonatkozó javaslatból; 3. hogyan végezzék az államorvosok országszerte közegészségügyi 
feladataikat. 

Az emlékirat – a többi között – a következıket tartalmazta: 
 

„…Szükséges, hogy a kormány… 
1. Oly egyénekbıl álló testülettel rendelkezhessék, mely megkívánható tudományok és 

tapasztalatok színvonalán állván, képes legyen a kormányt feladatában tanácsával 
segíteni, mely tehát nemcsak egyes elıforduló esetben adjon szakértı véleményt, 
hanem a közegészség, az orvosi rendészet és orvosi törvényszéki eljárásra nézve a 
törvényjavaslatokat is elkészítse, s ezek alapján a szükséges utasításokat kidolgozza 
vagy felülvéleményezze; általában azon legyen, hogy mindaz, mit a tudomány a 
fennevezett czélokra nézve hasznost felfedez, a közjó érdekében értékesíttessék. 

2. Szükséges, hogy a kormány oly felelıs közegekkel bírjon, melyek a közegészségi 
törvényeket és rendeleteket végrehajtani vagy azok végrehajtása felett ırködni 
tudjanak, melyek a közegészség és orvosi államszolgálat tökéletesbítése érdekében 
adatokat győjtsenek, a hiányokat felfedezzék, évi szabályszerő jelentéseket tegyenek, 
áltatán a maga körében mindegyik azon legyen, hogy a törvény és a kormány által 
kiszabott czél minél tökéletesebben eléressék… 

Az mondatott, hogy a kormánynak mindenekelıtt szüksége van tanácsadó 
szakemberekre és a folyó ügyeket kezelı, az adatokat győjtı hivatalnokokra. 

Lehetne ugyan mind e két feladatot egy bureaura bízni, mely ministeriális tisztekbıl 
állíttatnék össze, s kiknek mindegyike az orvosi és egészségügy egy-egy adminisztratív 
szakmájának – orvosrend-ırség, törvényszéki orvostan, gyógyintézetek, barmászat, 
gyógyszerészet – élén állana, a miniszternek még mindig szabadságában állván lényegesebb 
és nehezebb kérdéseknél az orvos-tanári kar vagy más valamely tudós testület véleményét 
kikérni. 

Azonban az államorvosi ügyek ezen egyesítése egyazon testületben nem felelne meg 
azon tudomány természetének és mai állásának, mely az e téren teendıkre nézve az elveket 
szolgáltatja, s mely fejlıdı félben lévén, csak az életteli folytonos érintkezésbıl merítheti 
haladása ösztöneit és irányát. Az egészségügyre mai nap legfontosabb szakmák például a 
vegyészet, az élettan, a földisme nem volnának benne képviselve, vagy legalább nem a 
legjelesebb egyének által; s ennélfogva egyrészt a kormány a legilletékesebb szakemberek 
tanácsát rendesen nélkülözné, másrészt pedig a szakmák képviselıi is nélkülöznék azon nemes 
ingert, miszerint tudományukat a közjó szempontjából s a közegészségre való tekintettel 
míveljék; az egyszer kinevezett hivatalnokok tisztjöket valószínően élethosszig megtartanák, 
még ha tehetetlenek lennének s a folyvást fejlıdı tudománnyal lépést tartani nem tudnának is, 
s végre a minister mégis oly testületekhez kényszerülne tanács végett folyamodni, melyek 
szerkezetében befolyása nincs s melyek neki nem felelısek. 

Úgyszintén képzelhetı, hogy a folyó államorvosi ügyek kezelése egy ministeri osztályra 
bízatván, a tudományos kormányzat, a véleményezés, tanácsadás, az egészségügyi tisztek 



vizsgálása, az egészség- ügyi törvények és utasítások készítése stb. egy már más czélok végett 
megalakult vagy megalakítandó tudományos testületre ruháztassék. 

Lehetne ezen testület az orvostanári kar. De ez a tanítással, a tudománymőveléssel és 
saját egyetemi ügyei vezetésével mér amúgy is eléggé el van foglalva s az összes törvényszéki 
esetek felülvéleményezésének terhe alól mielıbb fölmentendı, s nem is képvisel minden 
szakmát, mely a közegészségre nézve illetékes, 

Lehetne továbbá e közeg a budapesti orvos-egylet, vagy egy megalakítandó orvostudori 
testület. De az utóbbi még nem is létezik s egyiknek szerkezetét sem lehet legalább ez idı 
szerint egykönnyen olyannak elképzelni, hogy az a felelıs kormánynak elegendı garancziát 
nyújthasson az iránt, miszerint a közegészségügyre nézve irányában támasztandó igényeknek 
meg fog felelni. 

Mindezeket tekintetbe véve s szemmel tartva azon körülményt is, hogy valamint az egész 
ország kormányzata reformjának, úgy a közegészségi és orvosi ügy törvényes rendelkezésének 
is még csak küszöbén állunk, legczélszerőbbnek látszik – Poroszországhoz hason czélú 
intézménynek mintájára – ezen feladatot egy független, tudományos, szakértı testületre 
ruházni, melyben minden a közegészségi és állatorvostanra vonatkozó tudomány, név szerint 
az orvosi és természettudományok, szakértı jeles egyének által legyenek képviselve, melynek 
tagjai nem állandó hivatalnokok, melynek létszáma szükség szerint öregbíthetı volna s mely 
végre a jövıre nézve is minden tekintetben a legkevésbé vágná el útját valamely más, jövıben 
talán célszerőbbnek bizonyuló intézménynek. 

Ezen tudományos testület feladata volna az orvosi és természettudományok fejlıdését, 
különösen azon eredményekre nézve figyelemmel kísérni és mővelni, melyek a közjólét 
elımozdítására közvetlen befolyással lehetnek. 

Hatásköréhez névleg a következı tárgyak tartoznának: 
1. Véleményezés a minister által hozzáintézett tárgyakban. 
2. A közegészség emelésére, fertızı, örökölhetı és járványos kórok meggátlására s 

általán az orvosi ügy rendezésére vonatkozó törvényjavaslatok elkészítése, 
felülvéleményezése és indítványozása. 

3. Utasítások kidolgozása a közigazgatási orvosok számára vagy azok 
felülvéleményezése. 

4. Az államorvosi vizsgáknak szervezése és egy kebelébıl kiküldött bizottmány általi 
kezelése. 

5. Felülvéleményezés orvos-rendıri esetekben. 
6. A tudomány ellen elkövetett, úgynevezett mőhibák feletti felülvéleményezés. 
7. A hivatalos orvosi díjaknak megállapítása. 
8. A pharmacopoea kidolgozása. 
9. A kormány által alkalmazandó közegészségi személyzet feletti véleményezés. 

Állana pedig a közegészségi tanács egy elnökbıl, a tárgyak mennyiségének és 
különféleségének megfelelı számú rendes tagokból (néhány ülnökbıl) s határozatlan számú 
rendkívüli tagokból. 

Az elnököt s elsı alkalommal a rendes tagokat is, a nekiök engedélyezett tiszteletdíj 
megszabása mellett, a minister elıterjesztése folytán ıfelsége három évre nevezné ki. A rendes 
tagok jövıbeni felterjesztésénél a tanács hivatva van véleményt adni. A kilépı tagok újra 



ajánlhatók és felterjeszthetık. A munka terhét lényegesen a rendes tagok vinnék, a 
rendkívüliek csak egyes tárgyakkal bízatnának meg s a munkáért az ülésért meghatározott 
díjban részesülnének. 

Miután a tanács arra volna hivatva, hogy a kormánynak minden a közegészségi és 
orvosi ügyet illetı tárgyban tanácsával segítségére legyen, a rendes és rendkívüli tagok 
kinevezésénél arra kellene ügyelni, hogy az orvosi és természettudományoknak minden ez 
irányban jelentékeny szakmája jeles egyéniség által legyen képviselve s köztük egy mérnök s 
építész is helyet foglaljon. 

Tagjai volnának ezenkívül: az orvosi és egészségügyi osztály fınöke a 
belügyminisztérium, az egyetemi orvostudományi ügyek elıadója a közoktatási minisztérium s 
az enquete [ankét] szerint, az állatorvoslat elıadója a földmívelési minisztérium részérıl. 

A tudományos egészségügyi tanács a miniszter mellé rendelt szakemberekbıl álló 
véleményezı testület lévén, semmi más hatósággal nem közlekednék s mindaz, mi hozzája 
akár egyes személyek, akár hatóságok részérıl intéztetnék s hivatalos tárgyalást igényelne, 
általa további intézkedés végett a minisztériumhoz tétetnék át. 

Az ügyvezetés rendjének lehetıleg egyszerőnek és rövidnek kellene lenni; ezt a tanács 
maga dolgozná ki s a minister helybenhagyná. 

Az országos egészségügyi tanács feladatának – a mennyire azt e szerkezet által elérhetni 
– annál biztosabban fogna megfelelni, mivel a közegészségügyre vonatkozó valamennyi 
szakmát magában foglalván s az élettel és gyakorlattal folytonos érintkezésben lévén, úgy a 
hiányokat mint az ezek orvoslása érdekében rendelkezésre álló eszközöket ismerhetné s 
ennélfogva összhangzásban a tudománnyal és gyakorlati élettel, fejthetné ki a közjó 
elımozdítására irányzott tevékenységét…” 

 

Ezeket tartalmazta Balassának és három munkatársának emlékirata. 
A meghívott szakértık vitájának meghallgatása után a belügyminiszter Balassáék 

javaslatát fogadta el. 
Az emlékiratnak az ankét által történt elfogadása után a király az Országos 

Közegészségi Tanácsnak a magyar kormány útján elébe terjesztett javaslatait és a Tanács 
alapszerkezetét 1868. április 9-én jóváhagyta, s június 14-én annak elnökén és másodelnökén 
kívül 10 rendes és 28 rendkívüli tagot nevezett ki. 

A kinevezési okmány szószerint a következıket tartalmazta: 
 

„İfelségétıl kinevezett Orsz. Közegészségügyi Tanács. Magyar belügyministerem 
elıterjesztése folytán, a közegészségügyi tárgyak tudományos elintézésére egy ’országos 
közegészségi tanács’ mint önálló, véleményadó és indítványozó testületnek fölállítását 
megengedem, s az erre vonatkozó alapszerkezetet jóváhagyom. 
 
Kelt Budán, 1868. április 9-én. 

Ferenc József s. k. 
Báró Wenckheim Béla s. k.” 

 



„Magyar belügyministerem elıterjesztése folytán az országos közegészségi tanács elnökévé 
dr. Balassa János, egyetemi tanárt; másodelnökévé dr. Kovács Sebestény Endre, rókus-
kórházi osztály fıorvost; rendes tagjaivá: 1. Dr. Grósz Lajos orvostudort, 2. dr. Jendrassik 
Jenı egyetemi tanárt, 3. dr. Kajdacsy István pestmegyei fıorvost, 4. dr. Korányi Frigyes 
egyetemi tanárt, 5. dr. Lumniczer Sándor rókus-kórházi fıorvost, 6. dr. Moskovitz Mór, 
hasonszervi orvost, 7. dr. Rupp János egyetemi tanárt, 8. dr. Than Károly egyetemi tanárt, 9. 
Tormay Károly orvos-tudort, és 10. dr. Wagner János egyetemi tanárt … ezennel kinevezem; s 
ezen tanács megalakítása körül megkívántató többi intézkedések megtételével említett 
belügyministeremet megbízom. 
 
Kelt Schönbrunnban, 1868. június 14-én 

Ferenc József s. k. 
Báró Wenckheim Béla s. k.” 

 

A királyi leirat név szerint felsorolta még a huszonnyolc kinevezett rendkívüli tagot is. 
Nem sokkal rá mind a rendes, mind a rendkívüli tagok a következı szövegő levelet kapták: 

 

„Másolat 13076. szám. 
Magyar királyi belügyminiszter. 

Kinevezési okmány 
İ császári apostoli királyi Fölsége f. é. ápril hó 9-én kelt legfelsıbb elhatározásával, a 
közegészségügyi tárgyak tudományos elintézésére, egy ’országos közegészségi tanács’ mint 
önálló véleményadó és indítványozó testületnek fölállítását legkegyelmesebben megengedni, s 
egy, erre vonatkozó, ide zárt alapszerkezetet jóváhagyni, f. é. június hó 14-én kelt további 
legfelsıbb elhatározásával pedig ezen ’országos közegészségi tanács’ rendes (rendkívüli) 
tagjává tekintetes uraságodat három évi idıtartamra legkegyelmesebben kinevezni 
méltóztatott; errıl tekintetes uraságodat örvendetes tudomás végett, azon ıszinte óhajom 
kifejezése mellett kívántam értesíteni, hogy nagybecső tapasztalatai hozzájárulásával, a 
közegészségügy emelésére, s fölvirágoztatására alakított ezen testületnek, a szenvedı 
emberiség érdekébeni hazafias mőködését a legjobb siker koronázza. 
 
Budán, 1868. évi június 23-án. 

B. Wenckheim Béla.” 

 

A kinevezett tagokon kívül a Tanács tagja lett a Belügy- (Hollán Adolf), a Vallás- és 
Közoktatásügyi (Markusovszky Lajos), a Földmívelés-, Ipar- és Kereskedelemügyi (Zlamál 
Vilmos) és a Közlekedésügyi (Reitter Ferenc) Minisztérium egészségügyi (orvosi), 
állategészségügyi elıadója, illetıleg képviselıje. 

Az alapszerkezet 5. §-a szerint az elnököt, másodelnököt és elsı alkalommal a rendes 
tagokat – tiszteletdíjjal – a miniszter elıterjesztésére három évre a király nevezte ki. A rendes 
tagok kinevezésére az elsı kinevezéseket követıen a Tanács véleményt nyilvánított. A tagokat 
a három év leteltével a Tanácsnak újra lehetett javasolnia. 



Az elnök, a másodelnök és a jegyzı évi 1000–1000, a rendes tagok pedig 500 frt 
tiszteletdíjban, a rendkívüli tagok csak megfelelı jelenléti (munka)díjban részesültek. 

A tanács tagjai 1868. július 5-én alakuló ülést tartottak. Az ülésen részt vett: Balassa 
János elnök, Kovács Sebestény Endre másodelnök, Csatáry (Grósz) Lajos, Jendrassik Jenı, 
Lumniczer Sándor, Markusovszky Lajos, Than Károly, Tormay (Krenmüller) Károly és 
Wágner János. Jegyzıvé Csatáry (Grósz) Lajost választották. Az ügyrend kidolgozására a 
Tanács a következı tagokból álló bizottságot küldte ki: Csatáry (Grósz) Lajos, Markusovszky 
Lajos és Tormay (Krenmüller) Károly. A belügyminiszter az ügyrendet jóváhagyta és a Tanács 
haladéktalanul munkához is látott. 

A Tanács megalakításának nemcsak az elıkészítését, hanem magát a megalakítását is 
széles körő érdeklıdés kísérte. A szaklapokon kívül még a napilapok egy része is foglalkozott 
azzal. A megalakítás és a Tanács alapszerkezete nem keltett egyöntető helyeslést. 

A ’Gyógyászat’ c. lap elsısorban azt kifogásolta, hogy a közegészségügy szervezését és 
irányítását kiragadták a hivatottak, a magyar orvosok összességének a kezébıl és azt Balassa 
magának és híveinek kizárólagos befolyása alá helyezte. ’A Hon’ a következıket írta:2 

 

„Országos Közegészségi Tanács. A sajtó buzgón sürgette, hogy a közegészségi ügy 
rendeztessék, s annak egy országos tanácsa legyen. Íme, megvan három hét óta, s a 
sajtó hallgat. E hallgatás azonban nem közöny, hanem szigorú bírálat. Az van 
kifejezve benne: ’adtál uram esıt, de nincs köszönet benne!’ A kormány nem maga 
vezeté az ügyet – az orvosi közvélemény meghallgatása mellett –, hanem vezetteté 
magát dr. Balassa által, ki elintézte az egészet privát gusztusa szerint. Báró 
Wenckheimnak és államtitkárja Szlávy úrnak alig van egyéb részök benne, minthogy 
egyoldalúlag, könnyővérőleg vették a dolgot, s áment mondtak a Balassa-tervre. Az 
egész tanács pedig úgy van összeállítva, hogy ezek meg Balassa úrnak mondanak 
mindenben áment. Szóval a mai napon az országos egészségügy annyi – mint dr. 
Balassa, már pedig lehet valaki akár a világ legelsı gyakorló orvosa és mőtıje (és 
senki sincs, ki nálunk e tekintetben jobban elismerné Balassa kitőnıségét), de a 
közegészségi ügy egészen más dolog, ez külön stúdiumot kíván. Az egyes tanácsosokról 
nem szólunk; vannak köztük kitőnı férfiak, vannak forceirozott emberek, például dr. 
Grósz, ki ugyan nagy zajjal minden izraelitának kötelességévé tevé, hogy Deák-párti 
legyen, s a császárfürdıi báloknak is egyik fürge rendezıje; de orvosi téren (egy 
szedett-vedett rendır-orvosi munkája dacára is) valódi »ignota quantitást« képvisel; 
hanem az egészre azt a megjegyzést tesszük, hogy nagyobbára egyetemi tanárokból 
áll, kik vagy tanszékeiket, vagy az egészségi ügyet fogják elhanyagolni, miután együtt 
a kettıre aligha leend elegendı idejük. Az idı meg fogja mutatni, hogy dr. Balassa 
inkább párthíveire, mint az ügyre nézett, midın az egészet így üté nyélbe. A sajtó érzi 
ezt, s ezért hallgat. Mi is csak nehány sorban említjük, mint a belügyministerium egy 
baklövését a sok között, melyek utoljára is egy classicusnak adnak igazat, midın 
monda: még jobban szeretem azon embert, ki mit sem csinál, mint azt, a ki majd 
mindent rosszul csinál.” 

                                                 
2 A Hon, 1868. No. 159. (júl. 13.) Esti kiadás. 



’A Hon’ cikkére az Országos Közegészségi Tanács egyik tagja névtelenül – minden bizonnyal 
Csatáry (Grósz) Lajos – az ’Ungarischer Lloyd’ és a ’Pesti Napló’ oldalain3 válaszolt. A 
válasz lényege az volt, hogy azok az orvosok vannak az Országos Közegészségi Tanács ellen, 
akik – a leghıbb óhajuk volt ugyan – mégsem kerültek be a Tanácsba. Azt remélték, hogy a 
tanácsi tagsággal zsíros falatokhoz vagy fényes címekhez juthatnak majd. Mivel reményeik 
odavesztek, kenyéririgységbıl és sértett hiúságból pocskondiázzák a Tanácsot. Az 
’Ungarischer Lloyd’ cikke a következıkkel fejezıdött be:4 
 

„Abban a szilárd reményben zárjuk sorainkat, hogy az Egészségügyi Tanács kis számú 
ellenzıje meggyızhetı lesz rövid idın belül a legjobb teljesítmények hasznosságát és 
szükségességét illetıleg – addig azonban úgy gondoljuk, hogy célszerő tartózkodni az 
elhamarkodott ítéletek kialakításától.” 

 

A ’Gyógyászat’ azzal a végsı következtetéssel ismertette a vitát, hogy ha a Tanács 
védelmében a politikai lapokban máskor is így lépnek fel, a Tanács a nem-szakemberek elıtt 
is lejáratja magát. 

Ezek után nézzük meg, miben egyezett meg és miben különbözött egymástól a Magyar 
Orvosok és Természetvizsgálók, s a Balassáék javaslata. 

1. A két javaslat a következıkben egyezett meg: 
a) a belügyminiszternek szakértıkbıl álló elhatározó és végrehajtó testülettel 

kell rendelkeznie; 
b) szüksége van független és kiváló szakemberekbıl álló olyan testületre, amely 

fontosabb és nehezebb egészségügyi kérdésekben a tudomány és gyakorlat 
mindenkori fejlıdésének, helyzetének megfelelı tanácsot, véleményt tud adni. 

2. A javaslatok közötti lényeges különbségek a következıkben foglalhatók össze: 
a) A Magyar Orvosok és Természetvizsgálók azt javasolták, hogy öt olyan 

kiváló szakembert alkalmazzanak, akik a következı feladatokat látnák el: 
közigazgatás-orvosi, törvényszék-orvosi, gyógyintézeti, állategészségügyi és 
gyógyszerészeti. Balassáék az öt feladatkörre két-három szakember 
alkalmazását javasolták. 

b) A Magyar Orvosok és Természetvizsgálók javaslata az volt, hogy a 
szakemberek testülete a Pesti Egyetem Bach-korszakban megszüntetett és 
újjászervezendı „orvosi kar”-ának a tagjain kívül az orvosok szabadon 
választott legkiválóbb tagjai közül kerüljön ki. Nem lesz megnyugtató, ha 
csak egyetemi tanárok lesznek a testület tagjai. 

c) Az ülések nyilvánosak legyenek, nem zártak, ahogy Balassáék javasolták. Ez 
a kérdések alaposabb, nyíltabb és szabadabb megvitatását teszi lehetıvé. 

                                                 
3 Ungarischer Lloyd, 1868. No. 173. (júl. 16.); Pesti Napló, 1868. No. 163. (júl. 17.) 
4 Az eredeti, német nyelvő szövegrész így hangzik:  „…Wir Schliessen unsere Zeilen in der festen Hoffnung, das 

die weniger Gegner des Sanitätsrathes sich in kürzer Zeit die Ueberzeugung von der Nützlichkeit und 
Nothwendigkeit nach bester Leistungen bevörtheilen werden – bis dahin denken wir wird es Zweckmässiger 
sein, sich vorschneller Urtheile zu erhalten.” 



d) A Magyar Orvosok és Természetvizsgálók javaslata szerint tehát a 
belügyminisztert a szakemberek széleskörő tanácsa, a nyílt testületként 
mőködı orvosi kar támogatta volna. Balassáék kinevezett, kevés számú, zárt 
üléseken tárgyaló szakértıre való támaszkodást javasoltak. 

e) A Magyar Orvosok és Természetvizsgálók szerint a közegészségügy 
adminisztratív és végrehajtó tanácsosai más, rendes fizetéssel járó 
államhivatalt, még tiszteletdíjjal sem viselhettek volna. 

Feltétlenül túlzás volt, és az adott helyzet tárgyilagos mérlegelése nélkül születhetett, 
Poór Imre demagóg cikkének befejezı következtetése és javaslata:5 

 
„Szabadjon remélnünk, hogy a belügyminister úr a közegészségügy rendezésének 
tizenkettedik órájában a m. orvosok és természetvizsgálók javaslatát fogja életbe 
léptetni. A közegészség érdeke és hazánk java követeli, hogy az áldásosb javaslat 
vétessék foganatba. Ne vessetek soha a mérleg egyik serpenyıjébe egy embert, 
másikba a hazát (Mirabeau)”. 

 
A vita lényege ebben foglalható össze: a Balassa-ellenes tábor azt követelte, hogy az 

Országos Közegészségi Tanács az orvosi karnak választásokkal kibıvített szervezetére 
támaszkodjék. Demokratikus, hazafias jelszavakat és érveket vittek a küzdelembe. Ma 
különösen világosan látjuk, hogy a Balassáék tábora, az orvosoknak ez a kisebb csoportja 
nézett a jövıbe, tekintette az igazi nemzeti érdekeket, szolgálta a haladást és állott egzakt, 
tudományos alapon. Az ellentábor (Poor Imre, Flór Ferenc, a Magyar Orvosok és 
Természetvizsgálók tagjainak jelentékeny része) inkább a gyakorló orvosok érdekeit szolgálta 
és ezzel az orvosok körében népszerőbb, nagy tömegekre támaszkodó, látszólag 
demokratikusabb, de a fejlıdést akadályozó csoport volt. Az idı meg is mutatta, hogy a 
Balassáék javaslatára megszervezett Országos Közegészségi Tanács a fejlıdés jelentıs 
lépésének bizonyult. Az már mőködésének elsı esztendejében, s a késıbbiekben is, sok fontos 
tervezetet és javaslatot készített. Nem rajta, hanem a kormányokon múlott, hogy 
nagyfontosságú javaslatainak jelentıs része csak javaslat maradt. 

A Tanács megszervezésének törvényerejő megerısítésére a megalakulás után csak nyolc 
esztendı múlva került sor. 

Az 1876. évi XIV. tc. rögzítette a Tanács felállításának szükségességét és meghatározta 
feladatkörét. 
 

                                                 
5 Gyógyászat, 1868. No. 12. 


