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A törvénycikk elé 

 

 

Még a felvilágosult abszolutizmus korában – elsısorban Mária Terézia (1740–1780) és II. 

József (1780–1790) uralkodásának köszönhetıen – a magyar korona alá tartozó 

országrészekben, törvényekben rendezték az orvosképzés, a helyhatóságok orvos-, sebész- és 

bábafoglalkoztatásának ügyeit, a közegészségügyi igazgatás formáit helyi és országos szinten, 

illetve a jelentkezı ember- és állatjárványok elleni védekezés kérdéseit stb. 

1770-ben megszületett az elsı egységes közegészségügyi rendelet, amely – kisebb 

módosításokkal – lényegében az 1876. évi XIV. törvénycikk törvénybe iktatásáig érvényben 

volt. A reformkorban több alkalommal is megfogalmazták egy új összefoglaló 

közegészségügyi törvény alapvonalait, illetve újabb területek bekapcsolását szorgalmazták, de 

ilyen formátumú, mindenre kiterjedı törvény 1876 elıtt nem született. 

1848 áprilisában – akkor még nem lépett hivatalba a Batthyány Lajos vezette Elsı 

Független Felelıs Magyar Kormány –, a magyar orvostársadalom megfogalmazta a magyar 

közegészségügyi állapotokat rendezı új átfogó törvény koncepcióját. A törvény 

megalkotására a szabadságharc küzdelmei miatt nem kerülhetett sor, de e munkában 

résztvevık aktív szervezıi lettek a kiegyezés után elfogadott törvények elvi és gyakorlati 

kidolgozásában. 

A szabadságharc bukása után a bécsi kormányzat rendeleti úton kormányozta 

Magyarországot, a közegészségügyi igazgatás vonatkozásában csak részben állt vissza az 

1848 elıtti állapot: a bécsi belügyminisztérium a magyar korona területén szervezett öt 

helytartóságon keresztül a birodalmi közegészségügyi igazgatás rendeleteit és törvényeit 

érvényesítette, sok esetben korszerőbb törvényeket alkalmazott, mint a nálunk érvénybe 

lévık. Ilyen volt a lakosság lélekszámához igazodó hatósági orvosi rendszer, a birodalmi 

kórházi rendszabály, a betegápoló és a szegénygondozó intézmények végleges szétválasztása 

stb. Ugyancsak (1854) kórházfejlesztési program kidolgozására szólította fel a budai 

helytartóságot, amelybe bevonták a hazai szakembereket is. 

Ezzel párhuzamban a hazai orvostársadalom kiemelkedı egyéniségei – az ún. Pesti 

Orvosi Iskola – ugyancsak részleteiben kidolgozták a hazai egészségügy, az orvosképzés, a 

közegészségügyi állapotokon javító programjaikat. Ez az orvosi kör a kiegyezés után valóban 

pozíciókba kerülve következetesen megvalósította két évtizeden át megfogalmazott 

elképzeléseiket, amelynek sorrendiségét nemcsak az 1848 áprilisában összeállított program 

adta, de figyelembe vették az 1850/1860-as években Magyarországon bevezetett birodalmi 

rendelkezéseket, amelyek sokat javítottak a hazai közegészségügyi állapotokon. 

A hazai egészségügyi törvényalkotás új korszaka kezdıdött meg tehát a dualizmus 

korában. 

A Belügyminisztériumba helyezett egészségügyi osztály irányítása alá került a 

közegészségügyi közigazgatás, a belügyminiszter mellé – tanácsadó szervezetként mőködı – 

Országos Közegészségügyi Tanács pontos programot dolgozott ki a közegészségügyet 

rendezı „törvénysor” alapelveire, feladataira vonatkozóan. Bıvítették az orvosképzés helyeit, 



korszerősítették az orvosképzést, a kórházügyet „mőködtetı” törvényt, majd ezt követte az 

egész területet átfogó 1876. évi XIV. törvény, amely fejezetekre tagolva részletesen rendezte 

az egész közegészségügy minden területét, feladatait, mőködési szervezeteit, ellenırzési 

formáit. A törvényt a prevenció (a megelızés) elve hatotta át, valamint a centralisták liberális 

elvei, az egészség, tudás, gazdaság hármas egysége: egészséges, jól felkészített emberekkel 

lehet gazdaságot építeni és ennek egyik pillére a közegészségügyi állapotok törvényes 

rendezése. 

A késıbbiekben az elıbbi elveket tükrözı újabb törvényeknek kellett születni (pl. a 

súlyosan károsodottakról, nevezetesen a közveszélyes elmebetegekkel kapcsolatos teendıket 

rendezı törvény 1881-ben), vagy a járványok megelızését szolgáló védıoltások kötelezı 

elrendelését (1887. évi XXII. tc., amely az 1876. évi XIV. törvény XIII. fejezetét 

módosította). Itt kell szólni arról is, hogy Feuer Nathaniel javaslatára Európában elsıként 

Magyarországon foglalták törvénybe a trachoma elleni szervezett küzdelmet (1886. évi V. tc.). 

Az alábbiakban az 1876-os közegészségügyi törvény megalkotásának elızményeit 

mutatjuk be, majd a törvényt és annak kiegészítéseit. Az 1868-ban létrejött Országos 

Közegészségi Tanács 1874-re dolgozta ki törvénytervezetét, s adta közre az ’Orvosi Hetilap’ 

egyik mellékletében. Ennek a tervezetnek a megalkotását mutatja be Varga Lajos tanulmánya, 

amelyhez csatoltan közlünk néhány részletet a Tanács törvénytervezetébıl. Ezt követıen az 

1875-ben az ’Orvosi Hetilap’ hasábjain lefolytatott vita anyagát adjuk közre. A szerzı neve 

nem szerepel az összefoglaló anyagban, valószínőnek tartjuk, hogy Markusovszky Lajos 

összegezte a véleményeket. E témakör fontos forrása a Budapesti Orvosegylet véleménye is, 

és néhány tagjának különvéleménye. Az utóbbi kettı eddig csak kéziratban volt olvasható a 

Semmelweis Orvostörténeti Levéltár anyagában, magát a kéziratokat most elsı alkalommal 

jelentetjük meg nyomtatásban. 

 


