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Birtalan Gyızı 

 

Az Országos Közegészségügyi Intézet elızményei, 1925-ös megalapítása és 

rövid története 1944-ig
1 

 
 

A korabeli adatokból összeállított tanulmány a két világháború közti idıszak magyar 
egészségügyének egy igen lényeges részérıl kíván áttekintést adni. Vizsgálódásunk fıként a 
korszak szervezett profilaktikus egészségvédelmére és járványvédelmi munkájára irányul, 
melynek szakmai felügyeletét és irányítását a harmincas évektıl az Országos 
Közegészségügyi Intézet (OKI) gyakorolta. 

 
 

Az OKI létesítésének elızményei 

 
A hazai közegészségügy gyakorlati, oktatási és tudományos bázisának létesítésére már 1873-
ban javaslatot tett az Országos Közegészségügyi Tanács.2 Az egyetemi tanszék létrejött, a 
kutató és gyakorlati célú központi intézmény azonban nem. Ebben az ügyben újabb meddı 
kezdeményezések történtek 1890-ben, a Koch tuberculin kipróbálás hónapjaiban, majd 1899-
ben (néhány pestis megbetegedés kapcsán). 

Jól ismert, hogy akkoriban Fodor József, a közegészségtan elsı hazai professzora állt e 
kezdeményezések mögött. Az ı széles látókörő, modern hygiénés koncepcióit azonban a 
kormányzat ez irányú közönyével szemben csak töredékesen sikerült érvényesíteni. 

1912-ben az Országos Közegészségügyi Tanács újabb javaslatára az intézet felállítása 
céljából, a Belügyminisztérium tárgyalt a fıvárossal telekvásárlás ügyében. Az intézet terveit 
Liebermann professzor a megfelelı hamburgi létesítmény példájára elkészítette, a kijelölt 
telekre azonban a Zita kórházat építették. 

Liebermann Leó3 1916-ban kifejtette az országra váró feladatokat a közegészségügy 
terén. 1917-ben az országos egészségügyi nagygyőlésen4 is kiemelt téma volt a 
népbetegségek helyzete. 1918-ban Müller Kálmán5 tartott elıadást az új közegészségügyi 
intézményrıl, mely egyesítené a laboratóriumi munka, a kutatás, az irányítás és a képzés 
feladatait. (…) 

1920-ban Liebermann6 elemzi a szociális hygiéné fogalmát. E tudományág mővelıje 
„vizsgálat tárgyává teszi azon aetiológiai tényezıket, melyek az emberi társadalom 
állapotának és szervezetének szüleményei.” Genersich7 1921-ben írja: 
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„Tévedtünk és mulasztottunk, mint sok egyéb téren is. A közegészségügy a békeidık 

mostoha gyermeke volt. Az alárendelt helyzet azon megállapításban leli magyarázatát, 

hogy természettudományi gondolkozású politikusunk úgyszólván nem volt, hogy 

szakmánk legkiválóbbjai az országos politikától tartózkodtak és így befolyásuk 

közegészségügyünk fejlesztése körül kismértékben vagy egyáltalán nem 

érvényesülhetett.” 

 
Újból elıtérbe kerül az egészségügyi minisztérium felállításának akkor már évtizedek 

óta többször visszatérı terve,8 mely ezúttal sem valósul meg. Magyary-Kossa Gyula9 a régi 
hazai közegészségügyi viszonyokról ír. Gyıry Tibor a proletárdiktatúra egészségpolitikáját 
kritizálta elfogultan és ellenségesen.10 Népszerősítı elıadások hangzanak el a 
fertıtlenítésekrıl, oltásokról, a táplálkozás, ivóvíz és lakáshygiénérıl.11 Cikkek jelennek meg 
a golyvakérdésrıl,12 alkoholizmusról,13 a nemi betegségek elleni tennivalókról.14 Demográfiai 
tanulmányokban már találkozunk az egyke-problémával.15 A népegészségügyi 
szakirodalomban uralkodó helyet foglal el a gümıkór,16 mint a legpusztítóbb hazai 
népbetegség. 1922-ben javasolják az antituberkulotikus17 törvény elkészítését. 

A húszas évek kezdetének közegészségügyi viszonyait fejtegette 1927-ben Scholtz 
Kornél népegészségügyi államtitkár.18 Megállapítja, hogy az egészségügy vezetıi a 
világháború utáni években feszülten figyelték a statisztikai és demográfiai jelentéseket. 
„Aggódva és lehangoltan 1924-ig, reménykedve és bizakodóan a két utolsó évben, amikor a 
javulás kétségtelen jelei kezdtek elıtünedezni. Egyre sötétedı képet tártak elénk ezek a 
jelentések egészen az 1924. év végéig. Az 1000 lélekre esı élve születések száma az 1922. évi 
29,5-rıl 26,3-ra csökkent, a halálozásoké állandóan 20 körül mozgott, s az ezen számok 
különbözetébıl keletkezı természetes szaporodási index 9,0-ról 6,2-re szállott alá.” 
Számítottak rá, hogy a háborús idık nyomorúsága hat ki, és várták e káros tényezık 
hatásának megszőnését. Ez 1925-ben jelentkezett. Abban az évben 8599-cel több gyermek 
született és 27317-tel kevesebb ember halt meg mint 1924-ben. 1927-ben már bízni lehetett a 
javuló tendencia tartósságában. 

 

                                                 
8
 Szerk. = Népegészségügy 2 (1921) No. 5. p. 155.  

9
 Magyary-Kossa Gyula. = Népegészségügy 2 (1921) No. 10. p. 325. 

10
 Gyıry Tibor. = Népegészségügy 1 (1920) No. 4. p. 169. (folyt.)  

11
 Ilosvay Lajos. = Népegészségügy 2 (1921) No. 3. p. 80.; Csordás Elemér. = Népegészségügy 2 (1921) No. 9. p. 

271.; Országos Közegészségi Tanács közleményei. = Népegészségügy 2 (1921) No. 20. p. 696. 
12

 Novák M. = Népegészségügy 5 (1924) No. 24. p. 542.; Lieberman Leó. = Népegészségügy 5 (1924) No. 20–21. 

p. 433. 
13

 Zemplényi Imre. = Népegészségügy 5 (1924) No. 22–23. p. 507.; Sombor L. = Orvosi Hetilap 69 (1925) No. 2. 

p. 30.; Donáth Gyula. = Népegészségügy 3 (1922) No. 13. p. 450. 
14

 Országos Közegészségügyi Egyesület Emlékirata. = Népegészségügy 6 (1925) No. 11–12. p. 326.; Emıdi 

Aladár. = Népegészségügy 7 (1926) No. 20. p. 1155. 
15

 Buday L. = Népegészségügy 3 (1922) No. 8–9. p. 324.; Gáspár J. = Népegészségügy 7 (1926) No. 15. p. 812. 
16

 Tbc Nagygyőlés. = Orvosi Hetilap 65 (1921) No. 44–45. p. 398.; Tbc Nagygyőlés. = Orvosi Hetilap 69 (1925) 

No. 39. p. 941.; Tüdıs Kálmán. = Népegészségügy 3 (1922) No. 1. p. 12. 
17

 Báthory A. = Népegészségügy 3 (1922) No. 12. p. 423. 
18

 Scholtz Kornél. = Népegészségügy 8 (1927) No. 1–3. p. 55. 



 3 

Az OKI és az új közegészségügyi szervezet létrehozása 

 
Scholtz Kornél fent idézett tanulmányában többek között említést tett az akkoriban létesített 
és létesítendı mintajárásokról is. Ezek a szervezési egységek a már életbe léptetett 
közegészségügyi reformtervezet19 részei voltak. Ez utóbbi magában foglalta a 20-as évek 
közepére megérett, indokolt egészségügyi igényeket: a tisztiorvos-képzés reformját, az OKI 
létesítését, az egészségügyi propaganda hatékonyabb folytatását, a védınıi intézmény 
kifejlesztését, az egészségügyi mintajárások szervezését. 

A követendı elveket és új gyakorlatot részben a külföldi példák inspirálták, részben a 
hazai realitások és a tudomány rangjára emelkedett modern közegészségügy alapozták meg. 

A kínálkozó külföldi példák között nagy hatással volt szakembereinkre Jugoszlávia 
akkoriban kialakított közegészségügyi szervezete. Errıl több hazai tanulmány is készült.20 

A háború utáni jugoszláv Közegészségügyi Minisztériumhoz viszonylag igen sok 
intézet és szakember tartozott. A különösen magas háborús emberveszteségek és a pusztító 
népbetegségek alaposan indokolták az erélyes állami egészségpolitikát. 1924-ben az 
országgyőlés az évi költségvetés 3%-át szavazta meg közegészségügyi célokra. Ezeknek az 
ügyeknek a vezetıje és intézıje az igen rátermett Stampar volt, akinek egyébként évtizedeken 
át jó kapcsolata volt a magyar szakemberekkel. Az egészségügyi minisztérium kórházi, 
hygiénés és adminisztrációs osztályból állt. 

1924-ben új központi hygiénés intézet készült el, 80 laboratóriummal. Ez alá öt 
epidemiológiai részleg tartozott. Alacsonyabb, alárendelt szinten 22 bakteriológiai állomás 
mőködött közegészségügyi feladatkörrel. A létesítmények nagy gépkocsiparkkal, fürdı-
fertıtlenítı jármővekkel is rendelkeztek. Szigorú fertızıbetegség-bejelentési kötelezettség 
volt. A decentrumok a központtal szoros telefonkapcsolatot tartottak. A zárt, igen fejlett 
jugoszláv rendszer hibájaként rótták fel, hogy a többi orvosoktól elkülönül, ezért nem 
népszerő. 

Ami a hazai realitásokat illeti, az egészségvédelmi szervezetek és a szakemberhelyzet 
határozták meg a lehetıségeket. Egymás mellett mőködtek: a Járvány-Bakteriológiai Állomás, 
a Stefánia, a Tbc és Venereás Gondozás, a Vöröskereszt, a különbözı jótékonysági akciók. E 
tevékenységek, melyekre még késıbb visszatérünk, nem voltak összehangolva és nem is 
voltak mindig szakszerőek. 

A múlt közegészségügyi szemléletére általában az volt jellemzı, hogy a 
közegészségügy egyenlı a kórházüggyel. Ez a felfogás abból a nyomasztó ténybıl indult ki, 
hogy a rendelkezésre álló kórházi ágyak nálunk is messze elmaradtak a szükségletek mögött. 
Ennél is nagyobb volt azonban a lemaradás a megelızı egészségvédelmi munka terén. Ez 
utóbbi téma iránt akkoriban világszerte, így hazánkban is fokozódó érdeklıdés mutatkozott.21 
A megelızı egészségvédelem programjának elıtérbe kerülését erısen serkentette nálunk az a 
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felismerés – mely a húszas és harmincas években hivatalos állásfoglalásokban érvként 
többször is elhangzott –, hogy a megelızı egészségvédelmi munka lényegesen olcsóbb, mint 
a gyógyító hálózat fejlesztése.22 A gyógyító-megelızı tevékenység szükséges egyensúlya az 
akkori gazdasági-társadalmi viszonyok között nem jöhetett létre. Az adott körülmények között 
a szervezett kollektív egészségvédelem kialakítása jelenthette a lehetséges elırelépést a 
magyar egészségügyben. 

Az is egyre nyilvánvalóbb lett, hogy a növekvı civilizációs szint, a nagyvárosok 
létrejötte új közegészségügyi veszélyeket teremt, és az egyén egészségét csak központilag 
irányított célszerő intézkedésekkel lehet megóvni (a vidékrıl származó élelmiszerellátás, a 
központi vízellátás, környezetvédelem stb.). Mindehhez megfelelı szakmai-szervezeti háttér 
vált szükségessé. Ezek a kérdések voltak napirenden, amikor elérkezett az OKI 
megvalósításának az ideje.23 

Minthogy az Országos Közegészségügyi Intézet lett a modern hazai hygiéne elméleti és 
gyakorlati bázisa, célszerő lesz a továbbiakban ennek az intézménynek a tevékenységén 
keresztül bemutatni a korabeli magyar közegészségügyi viszonyokat. 

Az intézet felállítására, mint már érintettük, régóta gondoltak, erıfeszítések is történtek 
ennek érdekében. Az elképzelések megvalósításához azonban az akkori körülmények között 
nélkülözhetetlen volt az a külföldi segítség, melyet a Rockefeller Alapítvány nyújtott. 

A Rockefeller segélyek elve az volt, hogy a külsı segítség csupán a kezdeti stimulust 
adja. Ez azután csökkenı mértékben folytatódik. A szükséges növekvı kiegészítések 
folyósítása az illetı ország dolga. Selskar M. Gunn, az alapítvány európai exponense szerint 
Magyarországnak szüksége volt egy olyan intézetre, mely a közegészségügy tudományának, a 
gyakorlati közegészségtannak már alkalmazható eredményeit az orvosok számára könnyen 
hozzáférhetıvé teszi. Véleménye szerint azonban az intézetet hazai erıkkel és helyismerettel 
kell felállítani. 

A Népjóléti és Munkaügyi Minisztérium felkérésére 1922-ben Liebermann professzor 
körvonalazta ezen intézet szervezetét. 1923 ıszén már el is készültek az épület tervei. A 
Rockefeller iroda azonban akkor még úgy gondolta, hogy a magyar közegészségügyi 
viszonyokat tovább kell tanulmányozni, másrészt a pénz instabilitása miatt is halasztották a 
tervek megvalósítását. 

1924 nyarán Gunn hosszú alapos tanulmányutat járt be a magyar vidékeken. Errıl 
jelentést küldött New Yorkba, amelyben újra javasolta az intézet felállítását. Ennek és más 
közbenjárásoknak köszönhetı, hogy 1924 szeptemberében a hazai egészségügyi kormányzat 
tervekkel felszerelt levélben fordult az alapítvány vezetıségéhez, kérve a szükséges összeget 
az OKI létesítéséhez és az intézet dologi kiadásainak fedezésére öt éven át csökkenı 
százalékban. Az állam vállalta, hogy a meglevı Központi Bakteriológiai és Vizsgáló állomást 
összes felszerelésével az új intézménynek adná át, és vállalná az intézet fenntartását. 

1924 decemberében az Alapítvány 245 ezer dollárt szavazott meg erre a célra. A 
népjóléti miniszter rendeletével 1925-ben kinevezték az építıbizottságot. A terveket átnézték, 
véleményezték az Országos Közegészségügyi Tanács és az egyetemek közegészségtan 
professzorai. Végül a párizsi alapítványi iroda néhány nap alatt jóváhagyólag lezárta az ügyet. 
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Eközben a fıváros a volt Zita kórház telkének 2240 négyszögöles részét e célra 
átengedte. Az OKI létesítésére elıterjesztett törvényjavaslatot a Nemzetgyőlésben 1925 ıszén 
megszavazták. 

Az intézet ünnepélyes átadása 1927. szeptember 29-én történt. Mind az orvos, mind a 
napi sajtó nagy publicitást adott az eseményeknek. A megnyitó beszédeket a kormányzó, a 
népjóléti miniszter és az államtitkár, valamint az intézet igazgatója tartották. 


