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A magyar állam ügyérelnöke és belügyére a Képviselıház november 23-diki ülésében a 
belügyérség költségvetése alkalmával többek között ezeket mondotta „és szabad legyen 
nekem is azon reménnyel zárni be feleletemet, hogy én is nagyon ohajtandónak tartom, hogy 
az egészségügyi törvény, ha kell és szükséges javítva, úgy a mint a tisztelt ház többsége 
kívánni fogja, mentıl elıbb meghozassék, mert azt nem lehet tagadni, hogy hazánkban a 
közegészségi állapot lehetı legrosszabb.” S ezen szavak arról tanúskodnak, hogy 
közegészségügyünknek törvények általi rendezése hova hamarább testté fog válni, 
nemkülönben reményt nyújtanak azok arra, hogy a törvényjavaslat egyes §§-ai és pontjai, 
mint az czélszerünek fog mutatkozni, módosíttatni fognak. Ezen törvényjavaslat a 
Képviselıház közigazgatási bizottsága által legközelebb meg fog vitattatni, miér éppen a 
mostani idıt tartjuk legalkalmasabbnak, hogy ahhoz hozzászóljunk. (…) 

Már a múlt számban, midın ezen törvényjavaslat nehány §-ára észrevételeinket 
megtettük, figyelmeztettünk azon nagy haladásra a közegészségügy terén, hogy ezután 
törvények fognak a szabályrendetek helyére lépni, mi úgy nekünk, mint ügyfeleinknek már 
régi ohajtása volt. Azonban a legjobb törvény is a közügynek csak akkor válhatik hasznára, ha 
az csakugyan végrehajtatik, s ezen végrehajtás akkor van leginkább tartósan biztosítva, ha az 
állam polgárai látják, hogy azáltal valóban eléretik a kitőzött czél, mely a közönség javának 
elımozdítását czélozza. Különösen áll pedig ez a közegészségügyi törvényt illetıleg, melynek 
csak akkor lehet jövıje, csak akkor válhatik az fejlıdésre képessé, ha az állam minden 
polgára, minden községe át van hatva azon meggyızıdéstıl, hogy a rendezett 
közegészségügy nagy szolgálatokat tehet úgy az egyéni élet megvédésére és annak tartamának 
meghosszabbítására, mint az egyének munkaképességének nemcsak épségben tartására, 
hanem fokozására is, mindezekbıl folyólag pedig hatalmas befolyással lehet a szaporodásra. 
Szóval általánosan erıs hitté kell válni, hogy a közegészségügy, melyre már a római 
mőveltség classicus korában nagy gondot fordítottak, korunk állami életének egyik talpkövét 
képezi, s a legnagyobb mértékben megérdemli, hogy korunk törvényhozói és államférfiai 
azzal behatólag foglalkozzanak. Társadalmunk életében elsırendő kérdések közé tartozik az, s 
hol azt tettleg elısegítik, ott ezáltal csakis az állam hasznára dolgoznak. Hogy pedig az állam 
polgáraiban a közegészségügy iránt érdekeltség ébresztessék, arról a törvényjavaslat a 42, §., 
továbbá a községi és törvényhatósági bizottságok felállítása által gondoskodik. 

A törvényjavaslat igen helyesen kívánja azt, hogy a népiskolákban taníttassék a 
segélynyújtás rögtöni balesetek alkalmával, nemkülönben, hogy „általában az egészségügy 
szempontjából fıfigyelmet érdemlı szabályok” azokban taníttassanak. Ily módon már a 
gyermek megismerkedik az egészségtan azon részével, melyre a közéletben leginkább 
szüksége van, s egyszersmind ingert nyer arra, hogy az élet egészségügyi feltételei felett 
gondolkozzék és azokkal gyakorlatilag foglalkozzék. S mihelyt ügyeink vezetését oly 
nemzedék veszi át, mely már zsenge korában megismerkedett a közegészségügy 
alaptételeivel, s ezeknek nagy fontosságával, magától el fog tőnni azon panasz, melyet 
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mostanság mindennap hallunk, hogy a nagy közönség a közegészségügyi javítások irányában 
közönyös, s csökönyösen megmarad a régi szokások és gyakorlat mellett, legyen bár ez 
egészen rossz. Azonban ezen §-nak a kívánt jó eredménye csak akkor fog lenni, ha a 
néptanítók már a képezdékben az egészségtanból legalább annyit megtanulhatnak, mennyi 
elég arra, hogy tanítványaikat a népszerő egészségtannal megismertethessék. 

Mi pedig a községi közegészségügyi (149–152 §§.) és a törvényhatósági egészségügyi 
bizottságokat (163–264 §§.) illeti, ezáltal mód van arra, hogy úgy a községekben mint a 
törvényhatóságokban maguk a polgárok, választottaik által a közegészségügy állását 
folytonosan figyelemmel kísérjék, ennek fejlıdésére befolyást gyakoroljanak, s így 
érdekeltségük aziránt ébren tartassék és fejlesztessék. Remélnünk lehet és kell, hogy sikerülni 
fog a közegészségügy számára a cselekvıképes közszellemet megnyerni; így pedig elérni azt, 
hogy közös ártalmak eltávolítására, nemkülönben közhasznú czélok elısegítésére ezen ország 
lakosai meggyızıdésük szerint, egybevágólag, egymást készségesen támogatva, kivétel 
nélkül közremőködjenek. Ezen törvényjavaslat §§-ai által az egyén, család, a község, valamint 
az egész állam egyaránt érdekelve van., s azok mindegyikének erejéhez képest, de a legjobb 
akarattal és teljes erıvel azon kell. lenni, hogy valóban rossz egészségügyi állapotunk 
határozottan jobbra forduljon. 

Hogy azonban a községek és ezek közegészségügyi bizottságai a törvényjavaslatban 
eléjük tőzött feladatnak megfelelhessenek, minden esetre szakértı tisztviselıre van 
szükségük, mely tevékenységük számára anyagot szolgáltasson, s annak úgyszólván irányt 
adjon. Ebbıl kiindulva, a törvényjavaslat (142. §.) igen helyesen intézkedik, midın minden 
6000 lakosú községben községi orvos tartását kívánja, míg kisebb községeknek ily czélból 
csoportosítását a törvényhatóság gondoskodására bízza, Ha községeink anyagi viszonyai nem 
gátolnák, helyes lenne a szegény-orvosi és közegészségügyi orvosi teendıket egészen 
különválasztani; ennélfogva a községi orvos, ki a szegény betegek gyógyításával foglalkozik, 
nem lenne egy személy azon orvosi tiszttel, kinek a közegészségügy tartozik teendıi közé, 
mert a két foglalkozás egymástól sok tekintetben eltér, s úgy az egyik mint a másik más és 
más képzettséget igényel. 

Csakis helyeselnünk lehet, hogy a községi orvosi állomások betöltésénél a 
közegészségügyi bizottság véleményt ad (152. §.), nemkülönben hogy a községi orvosok 
hivatala ezután állandó lesz (143. §.). Ezen intézkedés elkerülhetlen szükséges volt, mert a 
községi orvos teendıinek (145. §.) teljesítése közben akárhányszor jön magánérdekekkel 
összeütközésbe, s ha azon magánfelék netán választók is, irányukban egyedül akkor járhat el 
teljes szigorral, ha állása állandóan biztosítva van, s új választások alkalmára nem kell 
befolyásos emberek kegyében járni. Ezenkívül az állásában állandó községi orvos nyugodtan 
tekinthet jövıjébe, s egész eréllyel hivatalának élhet. Azonban ugyanazon szempontok, 
melyek a községi orvosi állásokat állandósították, kívánják, hogy úgy a járási orvosi, mint a 
tiszti fıorvosi hivatalok állandóak legyenek, s kétségtelenül a közegészségügyi szolgálatban 
érezhetı hiány fog az lenni, ha azok ezután is hat évrıl hat évre választás útján (155. és 161. 
§§.) töltetnek be. Ha úgy a j. orvos (156. §.), mint a t. fıorvos mőködési körét (162. §.) 
tekintjük, a teendık száma oly nagy, hogy ha ezeknek az illetı lelkiösmeretesen meg akar 
felelni, magánorvosi gyakorlatát szükségképpen el kell hanyagolnia, vagy éppen abba kell 
hagynia, miért kárpótlást csakis abban találhat, ha választások e élveinek nem tétetik ki. A 



járási orvos és a tiszti fıorvos mindaddig, míg hivatala nem lesz állandó, az életfenntartás 
által parancsolt szükségbıl – kevés kivétellel – magángyakorlatára fogja fektetni a fısúlyt, 
hogy zavarba ne jöjjön új választáskor hivatalból kimaradása esetén, mi sértett magánérdekek 
miatt a legérdemesebb tisztviselıvel is megtörténhetik. Idejárul, hogy akkor, ha a hatósági 
orvosi tisztviselık állandók lennének, meg lehetne kívánni, hogy azok hivataluk teendıire 
különösen képezzék magukat, s képzettségüknek a tiszti orvosi vizsgán tanújeleit adják. Ilyen 
vizsgálatok vannak már Németországban, az edinburghi-i egyetem pedig egészségügyi tisztek 
számára külön tanfolyamot nyitott, s az országot felszólította, hogy olyan tanfolyamot végzett 
és azután megvizsgált orvosoknak mások felett elınyt adjon. A javaslat mondja ugyan, hogy 
úgy a járási orvos, mint a tiszti fıorvos a törvényhatósági egészségügyi bizottmány elızetes 
meghallgatásával választassék, de ez nem fedezi az imént említett hiányokat. 

A 166. §-ban hasonlóképpen van hiány, mert azt mondja ugyan, hogy a belügyérségnél 
„közegészségi szempontból állandóan alkalmazott orvosok” vannak, de nincs mondva, hogy 
ottan közegészségi osztály állíttatik fel, melynek tisztviselıinek orvostudoroknak kell lenniök, 
mint ezt az országos közegészségügyi tanács törvényjavaslatának2 119. §-ban találjuk 
indítványozva. Azt véljük, hogy az ügyérségnél a közegészségügyi osztály élén orvosnak 
kellene állani; mert csak az olyan egyén, ki az orvosi és közegészségügyi életet minden 
részletében gyakorlatilag ismeri, léphet fel ezen a téren sikeresen mint kezdeményezı; csak az 
ítélheti meg alaposan a mőködési köréhez tartozó tárgyakat, s adhat a teendık körül és ezek 
végrehajtására szakértı tanácsot. Ezenfelül nem szabad feledni, hogy a hatósági és községi 
orvosok sokkal nagyobb megnyugvással tekintik a belügyérség intézkedéseit, ha tudják azt, 
hogy ottan a közegészségügyi osztály élén orvos áll, s ennek hiányát nem pótolja az, ha azon 
osztályban alárendelt állásokban nehány orvos van. Hogy egészségügyünk szükségeinkhez és 
a lehetıséghez képest, a közegészségtani ösmeretek folytonos fejlıdéséhez mérve, 
kezeltessék, csak úgy lehetséges, ha a belügyér elsı egészségügyi tanácsosa szakértı orvos, ki 
úgy a közegészségtan mindenkori állását, mint hazánkban azon tényezıket ismeri, melyek 
közegészségügyünk javára mozgásba hozhatók. S azt hisszük, hogy mindig találhatók nálunk 
az orvosok kızött oly férfiak, kik a bıséget az elméleti ösmeretekben és ezeknek 
rendezettségét elméjükben, a szükségesek felismerésének könnyőségével és a kivihetıség 
érzékével szerencsésen egyesítik, kik ennélfogva alkalmasak és méltók arra, hogy az 
ügyérségnél a szóban levı osztály élére állíttassanak. 

A belügyérség mellett, részint ennek mőködése támogatására, részint törvényszéki 
orvosi felülvizsgálatokra az országos közegészségügyi tanács, mely 1868 óta hasznosan 
mőködik és eddig İ Felsége rendeletével áll fenn, törvény által szerveztetik (169–175. §§,); 
ezen új szervezet azonban az egészségügyi tanács teendıin nem változtat, hanem a tagok 
kinevezését illetıleg azon eltérést foglalja magában, hogy míg eddig a tanács tagjait İ 
Felsége a király nevezte ki, ezután a belügyér fogja kinevezni. Az országos közegészségügyi 
tanácshoz hasonló intézmények Európa legtöbb országában találhatók, s ezekben a tagok 
kinevezésénél különbözıképpen járnak el, így míg Németalföldön az orvosi tanács tagjai az 
ügyér által neveztetnek ki, Olaszországban az egészségügyi fıtanács tagjait a király nevezi ki. 
Részünkrıl nem ismerjük az indokokat, melyek a közegészügyi törvényjavaslat készítıjét 
abban vezették, hogy a tagok kinevezése körül új mód lépjen életbe. A közegészségügy nagy 

                                                 
2
 Közegészségügy és törvényszéki orvostan, 1874. No. 1. 



fontossága, valamint a törvényszéki orvostani felülvéleményezés nem csekélyebb jelentısége 
– felfogásunk szerint – magában foglalni látszik azt, hogy azok, kik részint mint a kormány 
tanácsosai, részint mint elsırendő bírósági szakértık mőködnek, díszes helyeikre királyi 
kinevezés által alkalmaztassanak. 

Hogy a község, hatóság és az egész ország a közegészségügy állásáról hitelesen 
értesüljön, szükséges, hogy az odavonatkozó adatok könnyen áttekinthetı alakban vélük 
közöltessenek, s errıl a törvényjavaslat bıven gondoskodik, midın kötelezıvé teszi a községi 
és járási orvosra nézve az évnegyedes (145. §. 9. és 156. §. r.) jelentést, míg a tiszti fıorvost 
havi és félévi (162. §. 1.), a belügyért pedig évenkinti jelentéstevésre (165. §.) kötelezi. Ily 
módon úgy a közigazgatás tényezıi, mint a törvényhozás és az egész közönség elıtt az ország 
közegészségügyének mindenkori állása fel lesz tárva, melybıl látni fogják, hogy miként és 
mily eredménnyel hajtatnak végre a törvény intézkedései, s hogy melyek a hiányok, melyeken 
részint a közönség felvilágosítása, részint a már meglevı törvények szigorúbb végrehajtása, 
részint újabb törvények által segíthetni. Ezen jelentések lényegesen szerepelni fognak annak 
biztosításában, hogy a közegészségügy iránt az érdekeltség folytonosan fenntartassak, s 
közegészségügyi törvényhozásunk megállapodás nélkül a meglevı szükséghez képest 
lehetıség szerint fejlıdjék. 

A törvényjavaslat szem elıtt tartja, hogy az ország népessége felettébb lassú 
szaporodásának legfıbb okai egyike a 2 feltőnıen nagy gyermekhalálozás, mit nagy részben a 
beteg gyermekek gyógyítása elhanyagolásának, továbbá a dajkaságban levı gyermekek rossz 
gondozásának tulajdoníthatni. Ezen bajok lehetı kiirtására a 19–26. §§-ban czélszerő 
intézkedések foglaltatnak, melyek közül csak az orvosnak lehet a 20. §. 2. pontja ellen 
kifogása, mely annak számára a gyógyításért féldíjat biztosít, mire vonatkozólag lapunk múlt 
számában (a 951. hasábon) megtettük észrevételünket. Kifogás alá nem eshetnek a 27–35. §§-
ok intézkedései, melyek oda irányozvák, hogy az iskolák járványterjesztı góczokként ne 
szerepelhessenek, mint ez akárhányszor megtörtént, s még jelenleg is megtörténik; a 
közoktatásügyér bocsátott ki ugyan idevonatkozó szabályrendeletet, de minden esetre eléggé 
nem helyeselhetı az, hogy ezen fontos tárgyban is törvény határozzon. 

A törvényjavaslat egyébiránt, midın a járványos góczok megsemmisítésére törekszik, 
nemcsak az iskolákra van figyelemmel, hanem intézkedéseit az állami fegyházakra és 
börtönökre (36–38. §§.) is kiterjeszti. Nem tudjuk, vajon áthághatatlan akadályok állanak-e 
annak útjában, hogy a hadsereg közegészségügye is a belügyérség mőködése körébe 
soroztassék, mint ez Olaszországban 1870 óta így van; ha azonban ilyen gyökeres, valóban 
kívánatos újítás jelenleg még nem eszközölhetı, igen czélszerő, sıt szükséges lenne, hogy a 
katonai laktanyákra és kórházakra nézve a közegészségügyi törvénybe ahhoz hasonló 
intézkedések vétessenek fel, melyek a 37–38. §§-ban az állami fegyházakra és börtönökre 
nézve felvétettek. Azon katonai épületek esetleg járványos góctokká lehetnek, melyek 
legnagyobb mértékben fenyegethetik a kívülük lakó közönség egészségügyét, melynek 
védelme határozottan a közegészségügyi törvény körébe tartozik. 

A 92–99. §§-ok a védhimlıoltást, kímélettel bár, de elegendı szigorral kötelezıvé 
teszik. A rendelkezésünkre álló statistikai adatok és tapasztalat általában a védhimlıoltás 
hasznossága mellett látszik szólani, miért Angolországban már régebben törvényhozásilag 
mindenkire kötelezıvé tétetett az, a bécsi nemzetközi orvosi értekezlet a mellett nyilatkozott, 



s közelebb Németország törvényhozása oly értelemben rendelkezett; ennélfogva pedig a 
törvényjavaslat a védhimlıoltás mellett levı áramlatnak megfelelıleg intézkedik az említett 
§§-ok által. Meglehet, hogy ügyfeleink a 96. §-at szigorúnak fogják tartani, de a törvényhozó 
annak ideiktatására kéntelen, azon ellenvetések élének eltompítása végett, hogy oltás által 
ragályos betegségek tovaterjeszthetık. Az oltás fınehézsége abban áll, hogy azon egyén 
egészségi állapotát, kirıl az oltónyirket vesszük, helyesen felismerjük, s azon §. míg egy 
részrıl az orvost óvatosságra inti, más részrıl ezt biztosítja, hogy oltás után következı kóros 
bántalmak esetében csak szakértıi megállapítás után van fenyítı eljárásnak helye. A 
védhimlıoltásnak törvény által kötelezıvé tételénél, mi is majd pontos adatokkal 
hozzájárulhatunk annak értékének eldöntéséhez. 

A rögtöni balesetek alkalmával a segélynyújtást a 39–42. §§-ok mindenkire nézve 
kötelezıvé teszik, s egyszersmind a hatóságok feladatául tőzik ki, hogy mentıintézetek 
felállításáról, mentıeszközökrıl, nemkülönben ezen tárgyban népszerő oktatásról 
gondoskodjanak (41. §.); ezen intézkedésekkel pedig kapcsolatban áll a 46. §., mely az 
orvosokat, kik orvosi gyakorlattal foglalkoznak, rögtöni veszély esetében az elsı orvosi 
segélynyújtásra kötelezi. Ezen, s még inkább a 84. és 85. §§-kat, melyek járványok 
alkalmával az orvosok kötelességeire vonatkoznak, sokan sérelmesnek tekintik, mondván, 
hogy hasonló teher más állampolgárokat nem sújt, míg más részrıl az orvosok emberbaráti 
szeretetbıl a segélynyújtást törvény nélkül is teljesítik. 

Mint mondottuk, a segélynyújtás balesetek alkalmával mindenkire egyaránt kötelezı, 
mi pedig járvány alkalmával az orvosok kötelezettségeit illeti, ezek minden esetre tehernek 
tekinthetık; de ennek az orvosokra rovását a törvényhozó azzal indokolja, hogy midın a 43–
44. §§-ok az orvosi gyakorlatra csak a képezett és oklevelekkel ellátott orvosokat bocsátják, 
ezek szabad letelepedését és háborítatlan mőködését a 46–47. §§-ok védik, díjaikról pedig a 
48. §. gondoskodik, míg orvosi gyakorlatra nem jogosított egyének a betegeknek 
keresetképpen kezelésétıl az 52. §. által eltiltatnak – az állampolgárok egészségügyének 
érdeke kívánja, az orvosi segélynyújtásnak törvény által biztosítását. Ezen §§-ok nem 
sérthetik azokat, kik már felebaráti szeretetbıl is készek a segélynyújtásra; minthogy azonban 
a felebaráti szeretet nem kötelez mindenkit, szükséges van törvényre, mely alól senki se 
vonhatja ki magát. Ahol a társadalmi élet rendezve van, az egyéni cselekvés kisebb-nagyobb 
mértékben szokások és törvények által korlátoltatik, mit elviselünk azon elınyökért, melyeket 
az végtére is nyújt. S az orvosok azon kötelezettségei nem magukban állók, így például az 
ügyvédek kötelezvék (törvényczikk az ügyvédi rendtartásról, 50. §.), hogy bíróságok elıtt a 
vagyontalan perlekedıket képviseljék. 

A kisajátításnak közegészségügyi tekintetben az egész országban alkalmazhatása a 12. 
§-ban kimondatik, mi a közegészségügy javítására nagy horderejő javunkra azonban egész 
terjedelemben akkor fog az szolgálni, ha anyagi viszonyaink meg fogják majd engedni, hagy 
azt mindenhol alkalmazzuk, hol arra szükség van. Itt nem mulaszthatjuk el újra emlékezetbe 
hozni építészeti törvény szükségét és a 11. §-ban ki kellene mondani, hogy a lakházak 
építésérıl, s egyáltalában az építkezésrıl külön törvény fog részletesen intézkedni. Csak így 
lehetne elérni azt, hogy az egész országban mindenhol az építkezések a közegészségügy 
igényeinek megfelelıleg történjenek, s úgy a zaklató szigor, mint a káros elnézés 
kikerültessék. 



A gyógyfürdıkre és ásványvizekre vonatkozó §§-ok (100–108) közül kiemeljük a 103-
dikat, mely az új építkezéseknek a gyógyfürdıkben húsz évi adómentességet biztosít, mi 
fürdıink felemelkedésére igen üdvös befolyású lehet. 

Czélszerő a 142. §. utolsó bekezdése, melyben mondatik, hogy a járási kórházak 
létesítése czéljából több község egyesíthetı, mitıl a betegápolás javítására csakis jót várhatni. 
Ezenkívül a 90. §. bujakór által nagy mértékben sújtott vidékeken az állam költségén 
szükségkórházak felállítását rendeli el. 

A vasúti és a hajózási egészségügy a 77–79. §§-ban foglaltatik, s gondoskodik úgy a 
vasutakhoz és hajókhoz tartozó személyzet mint a munkások egészségi viszonyairól, továbbá 
a szerencsétlenségek alkalmával szükséges segélynyújtásról, valamint az óvintézkedésekrıl 
járványok alkalmával. Azon §§-ok kiterjednek azon gyárak és kıszénbányák egészségügyére, 
melyek a vasúti és hajózási intézetek tulajdonát képezik, s itt nem mulaszthatjuk el, hogy ne 
figyelmeztessünk a törvényjavaslat azon hiányára, miszerint általában a gyár- és 
bányamunkások közegészségügyével nem foglalkozik. Gyáraink és bányáink nagyobb része 
nem áll közlekedési intézetekkel kapcsolatban, de a közegészségügyi törvény jótéteményére 
azok is méltán és jogosan tarthatnak igényt. 

Végül nyomatékkal ki kell emelnünk a 9. §-t, mely a belügyért felhatalmazza, hogy a 
rendes arányt – járvány nem létében – tetemesen felülmúló halálozás eseteiben, ennek okai 
kinyomozásáról és ezek elhárításáról az saját kiküldötte által intézkedhessék, ha az ellen a 
törvényhatóság sikeresen nem járt el. Ezen §-hoz annak hozzáadását szükségesnek vélnık, 
hogy a belügyér a járványok okainak kikutatása és azok eltávolítása felett is saját küldöttei 
által intézkedhessék, mire szükség lehet olyan esetekben, midın a községek vagy hatóságok 
azon feladatnak eleget nem tehetnek. 
 


