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1925. évi XXXI. törvénycikk 
A m. kir. Országos Közegészségügyi Intézet felállításáról 

 

 

1. § A magyar nemzet törvénybe iktatja a Rockefeller-Alapnak áldozatkészségét, amelyet 

Magyarország közegészségügyének fejlesztése érdekében tanusít és amellyel a m. kir. Országos 

Közegészségügyi Intézet felállítását is biztosítja. 

 

2. § A m. kir. Országos Közegészségügyi Intézet székhelye Budapest. Felállítása és elsı berendezése 

iránt a m. kir. népjóléti és munkaügyi miniszter a Rockefeller-Alap vezetıségével egyetértıleg 

intézkedik. 

Az intézet feladata a közegészségi tudomány gyakorlati alkalmazásának elımozdítása, fıleg a 

fertızı betegségek ellen irányuló védekezés irányítása, a közegészségügyi hatóságok 

támogatása és közremőködés a közegészségügyi személyzet, különösen a tisztiorvosi kar 

megfelelı kiképzésében. 

 

3. § A m. kir. Országos Közegészségügyi Intézet szervezetének, munkakörének, a közegészségügyi 

hatóságokhoz és az önkormányzati testületekhez való viszonyának részletes szabályait a m. kir. 

népjóléti és munkaügyi miniszter állapítja meg, aki az intézet fenntartásával járó költségnek 

költségvetési fedezetérıl is gondoskodik. 

 

4. § A m. kir. Központi Bakteriologiai és Közegészségügyi Vizsgáló Állomás a m. kir. Országos 

Közegészségügyi Intézet mőködésének tényleges megkezdésével egyidejőleg megszőnik, 

felszerelését a m. kir. Országos Közegészségügyi Intézet veszi át. 

 

5. § A 2. §-ban megjelölt intézeten kívül az ország területén mőködı vagy jövıben létesülı intézetek 

és intézmények a hatóságok részére közegészségügyi vonatkozású vizsgálatokat csak a m. kir. 

népjóléti és munkaügyi miniszter engedélyével teljesíthetnek. A miniszter az engedély 

megadása elıtt a m. kir. Országos Közegészségügyi Intézet igazgatóját meghallgatja. 

Az említett intézeteknek és intézményeknek e szakasz rendelkezései alá esı mőködését a m. kir. 

Országos Közegészségügyi Intézet irányítja. 

 

6. § Ez a törvény kihirdetése napján lép életbe. Végrehajtásáról a m. kir. népjóléti és munkaügyi 

miniszter gondoskodik, aki a m. kir. pénzügyminiszterrel egyetértve jár el. 

 
* 
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Az új egészségügyi szervezet mőködési elvei 
 

Az OKI elsı igazgatója Johan Béla hangsúlyozta1 hogy az új intézet mindig nagy súlyt fog 
helyezni az ország orvosaival való jó kapcsolat tartására. Az intézet nem elvont tudományos 
kérdések kutatására készült, hanem a gyakorlati közegészségügyi munka elımozdítására. 
Számít a hatósági orvosok támogatására, ugyanakkor szükség esetén segítséget ígér nekik 
felszerelés és szakmai személyzet tekintetében. 

Bakteriológiai, serológiai, vegyi diagnosztika, kórszövettan és parazitológiai munkák, a 
fertızı betegségek elleni beavatkozások irányítása, a gyógyszerspecialitások ellenırzése 
szerepeltek induláskor az intézet tennivalói között. Eleinte nem látszott világosan, milyen 
szerepet fog játszani az intézet a hatósági egészségügyi szakszemélyzet képzésében. Ez a 
kérdés tisztázódott az 1925. XXXI. tc. megjelenésekor, melyben elrendelték az OKI két 
fıfeladatát: 

1. az elméleti tudomány vívmányainak az élet követelményeire és lehetıségeire való 
alkalmazását, 

2. a közegészségügyi személyzet, különösen a tisztiorvosok képzését. 
Az OKI mőködési területe az egész ország, kivéve a fıvárost. Ezt egyébként a budapesti 

tanács a telek adományozásakor feltételként is kikötötte. Kívánatosnak látszott a vidéki 
fiókállomások felállítása. Ezek általában az egyetemek, illetve közkórházak közegészségügyi, 
illetve bakteriológiai laboratóriumaiban jól mőködtek. Szerencsére a vasúthálózat Budapest-
centrikus volt, ami a gyors kiszállásokat, a perifériával való kapcsolatot megkönnyítette. 

A munka hatékonysága érdekében már kezdetben felvetıdött az államhatalom 
fokozottabb bevonása az egészségvédelmi ügyekbe. Szóba került a közegészségügy teljes 
államosítása; ez az igény ezután többször visszatér. 

A szakemberek általában egyetértettek abban, hogy a teendık sorrendjében elsı helyen 
a falu közegészségügyi viszonyainak orvoslása áll.2 Többféle érvet sorakoztattak fel emellett. 

Hivatkoztak a városi hygiéné viszonylag magasabb szintjére. A városi hygiénés 
viszonyok, elsısorban a közmővesítések révén, általában tényleg sokat javultak a század eleji 
állapotokhoz képest. E fejlıdést a kedvezıbb morbiditási statisztikai adatok is kifejezik. 
Hangsúlyozandó azonban, hogy e tekintetben jelentıs különbség mutatkozott a jómódú 
polgári városrészek és a zömmel proletárok által lakott külsı kerületek mutatói között, az 
utóbbiak rovására. Ennek megfelelıen például a csecsemıhalálozás magasabb volt a fıváros 
peremkerületeiben, mint a belvárosban.3 Az akkori politikai rendszer szempontjából 
megbízhatatlannak tartott városi proletáriátus egészségügyi problémái háttérbe szorultak a 
sokkal nagyobb tömegő parasztság egészségvédelmének propagandája mögött. 

A húszas években már felülkerekedett, az addigi elıítéletekkel szemben, az a nézet, 
hogy a falusi életkörülmények korántsem az idillikus természetes egészség feltételei. Kiderült, 
hogy a falu lakossága erısen fertızıdött az addig túlnyomórészt városi betegségekkel, fıként 
a gümıkórral. 

                                                 
1 Johan Béla: A Magyar Királyi Országos Közegészségügyi Intézet. Bp., [1928]. 47, [1] p. 
2 Galambos J. = Népegészségügy 6 (1925) No. 22. p. 773.; Gáspár J. = Népegészségügy 7 (1926) No. 2. p. 75.; 

Born J. = Népegészségügy 7 (1926) No. 5. p. 247.; Kovacsics Sándor. = Népegészségügy 8 (1927) No. 10–
11. p. 716.; Johan Béla. = Községfejlesztés 5 (1930) No. 8. p. 3. 

3 Heim Pál. = Anya és Csecsemıvédelem 3 (1930) p. 149. 
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A háború utáni aggasztó demográfiai visszaesés ellensúlyozására elsısorban a vidéki 
lakosság egészségi helyzetének sürgıs és hathatós megjavítása kínálkozott. A falu adta 
ugyanis a városok, különösen pedig Budapest népesedési utánpótlásának zömét. Más kérdés, 
hogy a roppant, általános lemaradáshoz képest szerény mértékő közegészségügyi 
intézkedések nem értek el a gazdasági-társadalmi alapokig, melybıl többek között a 
szegényparasztság nyomorúságos hygiénés helyzete is következett. Pedig az akkoriban 
nemzetfenntartó etnikumként felfedezett és felértékelt parasztság megmentésérıl, 
felemelésérıl igen sokat beszéltek. A korszak vezetı politikusai azonban többnyire beérték a 
jólhangzó frázisok hangoztatásával. 

A Népszövetség egészségügyi osztálya 1930. október végén az éppen felavatott 
Orvosok Házában tanácskozott a falusi egészségvédelem problémáiról.4 Megállapították, 
hogy az egészségvédelmi munkának a meglevı közegészségügyi szolgálathoz kell 
kapcsolódnia, vagyis ennek irányítója a tisztiorvos kell hogy legyen. A bizottság szükségesnek 
tartotta, hogy a járási székhelyeken egészségházak épüljenek, melyekben az egészségvédelem 
különbözı ágazatai mőködhetnek. Javasolták, hogy falusi egészségházakat is létesítsenek 
hasonló, redukált feladatkörrel. Egyhangúlag kimondták, hogy falun csakis az általános 
egészségvédelem válik be. Nagyobb településeken a specializált védırendszer elfogadható, de 
szükséges hogy a vezetés itt is a tisztiorvos kezében egyesüljön. 

Az általános egészségvédelem rendszere szembeállítva a szakosított ágazatok 
fejlesztésének koncepciójával az egész munka alapkérdése volt. Errıl és ezzel összefüggı 
problémákról évekig tartó viták zajlottak. 
 
 

A szakemberképzés elméleti kérdései és beindítása 
 

Nálunk az orvosi egyetemi oktatás addig egyoldalúan gyógyítás központú volt.5 A új feladatok 
megoldásához a megelızı egészségügyi szemléletet kellett elsajátítani. A szociálhygiénés 
munka egyébként akkoriban egész Európában visszamaradt. A fertızı betegségek elleni 
tennivaló elsısorban a betegségterjesztı kórokozó kiiktatására szorítkozott. 

Az OKI felállításával aktuálissá vált a reformált tisztiorvos-képzés megindítása. 
Tisztázni kellett a felkészítés elméleti alapját.6 

1927-ben az igen aktív, színestollú publicista-orvos Zemplényi Imre úgy fogalmazott, 
hogy 
 

„a közegészségügy nem egyék, mint az egyének egészségügyének összege, ez pedig a 
gyógyító tevékenységtıl függ. A hatósági és gyakorlóorvost tehát csak a szociológiai 
és törvénytudás választja el egymástól, ez pedig feltétlenül másodrendő a gyógyításhoz 
viszonyítva.” 

                                                 
4 Milyen legyen a falusi egészségvédelmi munka szervezete? = Pénztári Orvosok Lapja, 1930. p. 19. 
5 Scholtz Kornél. = Népegészségügy 7 (1926) No. 1. p. 53. 
6 Johan Béla. = Orvosi Hetilap 69 (1925) No. 15. p. 334.; Melly József. = Orvosi Hetilap 69 (1925) No. 19. p. 

435.; Grósz Emil. = Orvosképzés 18 (1928) p. 439.; Johan Béla. = Népegészségügy 9 (1928) No. 1. p. 61.; 
Johan Béla. = Népegészségügy 9 (1928) No. 9. p. 575.; Johan Béla. = Orvosi Hetilap 72 (1928) No. 41. p. 
1171. 
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E felfogás azonban nem vetett számot azzal, hogy a gyógyítás és az egészségesek 

megvédése egyaránt közegészségügy. Az utóbbi feladatkör azonban a jelentıs tudományos 
haladást tekintve szakképzést igényel, amellett hogy a gyógyító, klinikai kultúrával is kell 
hogy rendelkezzék.7 

Hazánkban a köztisztviselıi minısítésrıl intézkedı 1883-as törvénycikk a tisztiorvostól 
egyetemes orvostudományi vagy orvossebésztudori vagy szülésmesteri oklevelet kíván, de 
felhatalmazza a belügyminisztert, hogy a törvényes hatósági és rendır-orvosi tevékenységhez 
külön tisztiorvosi vizsgát rendelhessen el, és az alkalmazhatóságot e vizsga letételéhez kösse. 
Ennek alapján 1893-ban kötelezıvé tették a tisztiorvosi vizsgákat, de elızetes képzésrıl nem 
gondoskodtak. 

Fodor József 1898-ban az Országos Közegészségügyi Tanácshoz benyújtott 
memorandumában a járási orvos részére rövidebb, a tiszti fıorvos részére két éves 
tanfolyamot javasolt. Az utóbbiak évi létszámát 10–12-ben számította. E kezdeményezések 
nyomán 1919-ben a 22.925. népegészségügyi miniszteri rendelet hatálytalanította az 1893-as 
tc.-t és új szabályrendeletet léptetett életbe, melyben elıkészítı tanfolyamok szervezését írták 
elı. Az elsı tisztiorvosi tanfolyam 1920-ban két hónapos volt, utóbb ezt három hónaposra 
hosszabbították. 

A húszas években ezekre a tanfolyamokra sokan jelentkeztek. 1924-ben 74 résztvevı 
volt. Az oktatás részben a Központi Vizsgáló Állomáson, részben az egyetemen folyt. 
Túlságosan rövidnek bizonyult, laboratóriumi gyakorlatokra nem volt lehetıség, csak 
bemutatásokra. 1925-ig hat ilyen tanfolyamot tartottak. 

E hiányosságok figyelembevételével és a külföldi példák tanulmányozása nyomán új 
képzési programot készítettek. Ennek elemei és irányadó szempontjai a következık voltak.8 

Az elméleti kurzus idıtartamát az addigi három helyett öt hónapra kell emelni. Ezalatt 
hetenként háromszor délután laboratóriumi gyakorlatok legyenek, emellett tanulmányi 
kirándulások. Ezután három hónapos gyakorlati képzés következik részben városi részben 
falusi körzetben végül egy hónap gyakorlat fertızı osztályon. Az elméleti és gyakorlati vizsga 
külön idıpontokban történjék. 

A tervezet abból indult ki, hogy az egyetemeken megadják a közegészségügyi alapokat, 
amelyekre a magasabb szintő képzés épülhet. Ez voltaképpen specialistaképzés, amelyre a 
medikusévekben nincs mód, az egyetemek ennek a tanfolyamnak lebonyolítását nem 
vállalhatják. A tárgyakat több szakember adja elı. Megtörténhet, hogy többféle nézetet 
képviselnek, bár az elıadások elızetes összehangolására súlyt helyeznek. 

A hangsúly a nehéz vidéki gyakorlatra való kellı felkészítésen van. E célból a Gödöllın 
felállított járási Egészségházban internátust is létesítettek az oda egy-két hónapra kiküldött 
tanfolyamorvosok, máskor a védınık falusi munkára való kiképzésére. Az országos 
szükségletet tekintetbe véve – úgy vélték – elegendı évi 18–24 szakember képzése. A 
túlprodukció felesleges. A felhasználatlan szakemberek felejtenek, elveszhetnek. Célszerőnek 
tartották a fıvárosban centralizált tanfolyamot, részben az elıadókkal való jobb gazdálkodás 

                                                 
7 Johan Béla. = Orvosi Hetilap 71 (1927) No. 7. p. 188. 
8 Johan Béla. = Orvosképzés 25 (1935) Educatio medicorum. p. 325.; Johan Béla: Orvosképzés 21 (1931) p. 3. 
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miatt, részben mert a gödöllıi mintajárás didaktikus bemutatása is csak ebben az esetben volt 
lehetséges. 

Az újrendszerő tanfolyam 1928 elején indult a fenti elképzelések megvalósításával. 
1934 végéig 178-an kaptak tisztiorvosi oklevelet. 

A tanfolyamtervezetben nagy jelentıséget tulajdonítottak a megfelelı olcsó lakás és 
étkezés biztosításának. 1928-tól az OKI-val szemben, a régi székesfıvárosi intézet egyik 
barakkjában a hallgatók részére egy kis internátust rendeztek be. Az étkeztetés az OKI-ban 
felállított menzán történt kedvezményes áron. A barakkot azonban le kellett bontani, ezért 
1929 tavaszán a népjóléti miniszter, Scholtz Kornél javaslatára elhatározta az Orvosok Háza 
felállítását. Támogatta ezt az Orvosi Továbbképzés Központi Bizottságainak elnöke, Grósz 
Emil is.9 Az 1929–30-as költségvetésben már biztosították a szükséges költségek elsı 
részletét, 350 ezer P-t. Ezzel együtt kezdték építeni az Állami Ápolónı és Védınıképzı 
Intézetet. Ez utóbbi az újtípusú egészségügyi területi védınıhálózat szakszemélyzetének 
képzésére készült. Az új nagy tervek megvalósításához ez is szorosan hozzátartozott.10 

1927-ben dolgozták ki az általános egészségügyi védınık kiképzésének új programját, 
a következı szempontok figyelembe vételével: 

1. A képzés menete szorosan összefügg azzal, hogy az egészségvédelmet az általános 
vagy a specialista rendszer szerint akarják-e megvalósítani. 

2. A védınıképzés kérdése szorosan összefügg az ápolónıképzés ügyével. 
3. Az ápolónı- és védınıképzés csak a helyes kategorizálás rendezésével oldható meg. 
Dollinger professzor 1926-ban a Közegészségügyi, Társadalompolitikai Értekezleten 

ismertette az addigi ápolónı- és védınıképzés helyzetét. Az országban mőködı ápolónık 
három csoportba oszthatók: 

1. az elızetes képzettség nélküliek (kb. 60%), 
2. az egyházi keretekbe tartozók, akiknek többnyire szintén nincs szaktudásuk, 
3. a képzett világi ápolónık (Vörös Kereszt Egylet, a Gondviselés Egylet ápolónıi és a 

diakonissza ápolónık). Az utóbbiakat sem egységes terv alapján oktatták. 
Az igen sokféle és eltérı színvonalú ápolónıképzés további részletezésétıl eltekintünk, 

szükséges viszont foglalkoznunk a védınıképzés akkori formáival. 
Magyarországon, hasonlóan más országokhoz, az egészségvédelem az anyacsecsemı 

egészségvédelemmel kezdıdött. Ennek szakszerő oktatását az 1918-as 186.591 B. M. rendelet 
írta elı, és átruházott állami hatáskörben a Stefánia Szövetség szervezte meg. A tanfolyamra, 
mely három hónapos volt, négy polgári iskolai végzettséggel vettek fel hallgatókat. 
Mellékfoglalkozású védınıket is képeztek hathetes kurzuson. 

A tanfolyamok 1928-tót egy éves tartamúak. Ezt megelızıen valamely védıintézetben 
féléves próbaszolgálat is kötelezı. A gyakorlatokat tejkonyhán, tüdıgondozóban, 
adminisztrációs irodában, laboratóriumban és gyermekklinikán végezték. 1927–28-ban 100 
hallgatót képeztek. 

 
 

                                                 
9 Grósz Emil. = Orvosi Hetilap 73 (1929) No. 16. p. 391. 
10 Johan Béla: Az ápolónı és védınıkérdésrıl, különös tekintettel az ápolónık és védınık képzésére. Bp., 1929. 

OKI. 96 p.; Fekete Sándor. = Népegészségügy 8 (1927) No. 23. p. 1579.; Wacker Alexandra. = Magyar 
Kórház, 1932. p. 254. 
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Létezett a gümıkóros betegségre specializált egészségügyi védınıi képzettség is. 
Eleinte maguk a szakintézetek készítették fel szakembereiket. 1917-ben hathetes tanfolyamot 
szerveztek részben a „Gondviselés”, részben a Magyar Vöröskereszt Egylet ápolónıi részére. 

A fıvárosban alkalmaztak védınıket iskolaegészségügyi munkára. 1927-ben a tanácsi 
szabályrendelet értelmében az addig kizárólag gyermekvédelem területén mőködı iskolai 
gondozónıvéreket és azokat, akik csak egészségügyi szolgálatot láttak el, „iskolanıvér” 
elnevezéssel közös létszámban egyesítették. Ilyennek minısíthették azokat, akik tanítónıi, 
óvónıi vagy érettségi oklevéllel rendelkeztek, és akik a fıváros által rendezett védınıi vagy 
gondozónıvéri tanfolyamot elvégezték. Hasonló elbírálásban részesültek, akik a rendelet 
megjelenése elıtt már legalább két éve mint iskolanıvérek, védınık vagy gondozónık 
mőködtek. Valamennyien kötelesek voltak a Tanács által elıírt továbbképzı-tanfolyamokon 
bármikor díjtalanul részt venni. 1928-ban egy ilyen négyhónapos tanfolyamon 40 nıvér vett 
részt. 

Két elmebeteg-védelemben szakosított vizsgázott egészségügyi védınıt is 
nyilvántartottak. 

A húszas évek közepéig általános egészségügyi védınıképzéssel a Vörös Kereszt és a 
Stefánia foglalkozott. Ezt követıen a debreceni állami iskola. 

Felvetıdött, hogy a védınık ne az egészségügyi segédszemélyzet, hanem a szociális 
gondozók körébe tartozzanak az anya–csecsemı védınıkkel együtt. Ezt a nézetet elvetették, 
minthogy az egészségvédelmi intézményeket orvosok vezetik, és ott elsısorban orvosi jellegő 
munkát végeznek. Ennek megfelelıen alakult a Stefánia védınıi tanterve is, amelyben a 
tárgyak dominálóan szociálhygiénés tárgykörőek voltak és csak másodsorban szociális 
jellegőek. 

Az új védınıképzési reform abból az alaptételbıl indult ki, hogy a hazai viszonyok 
mellett az általános egészségvédelmi rendszer gazdaságos és célszerő. Elfogadták továbbá, 
hogy az új védınıképzés alapja az ápolónıképzés legyen, mert csak így kaphat szilárd bázist 
a védını felkészültsége. Ugyanúgy, ahogy a prevencióval foglalkozó orvos tudása is a 
gyógyító orvosi tanulmányain nyugszik. 

A védını családlátogatásai során a legkülönbözıbb kórképekkel találkozhat, 
amelyeknek ellátása falusi körülmények között gyakran reá hárul. Ezt kötelességének is 
érezheti, bár célszerőtlen lenne ilyesmivel rendszeresen terhelni. 

Az ápolónıi alapképzés elvét magáévá tette az 1927-ben Ápoló és Védınıképzıvé 
bıvült debreceni állami iskola tanterve is. A két szakágazat az elsı évben azonos oktatásban 
részesült, a tananyag csak a második évtıl különbözött. Az elméleti kiképzést klinikai 
gyakorlati, gondozói gyakorlati, városi és falusi gyakorlati ismeretek megszerzése követte. A 
területi munkát a mintajárásokban végezték. 

A húszas évek végén készülı Központi Állami Ápolónı és Védınıképzı Intézetben 
folyó oktatást két és fél – három évre tervezték a fentiek szellemében. Az internátus hatvan 
növendék befogadására épült. A cél az volt, hogy azonos végzettségő általános egészségügyi 
védınık mőködjenek, egységes diplomával. Következésképpen az is, hogy e nélkül ilyen 
beosztásban ne lehessen senkit sem alkalmazni. Lehetıvé kívánták tenni, hogy a már 
ápolónıvéri oklevéllel rendelkezık egy rövidített tanfolyamon (8–10 hónap) szerezhessenek 
oklevelet. Hasonló lehetıséget kínáltak fel a speciális védınık átképzésére. Az elképzelések 



 7 

szerint az általános egészségügyi védınıi szintet meghaladóan is megengedhetı külön 
speciális védınıi szakosítás. Az általános védını 4–6 hónapos kiegészítı kórház gyakorlat 
után külön ápolónıi oklevelet kaphat, mint ahogy megfordítva, az ápolónık is megfelelı idejő 
intézeti és területi munka letöltésével. Elhatározták a nıvértovábbképzések bevezetését (3–4 
hetes gyakorlati jelleggel). 

A reform életbelépéséhez meg kellett állapítani, hogy a jövıben ki nevezheti magát 
ápolónınek és védınınek. Abból indultak ki, hogy az addig szerzett jogokat, szakképzettséget 
el kell fogadni. Voltak akik megfelelı elıképzés alapján folytatták foglalkozásukat. Mások 
csak valamilyen rövidebb tanfolyamot végeztek. Végül voltak olyanok, akik minden 
képzettség nélkül, rövidebb hosszabb gyakorlattal nevezték magukat ápolónınek vagy 
védınınek. Az utóbbi csoport helyzetének rendezésére azt javasolták, hogy a legalább öt évi 
jó munka igazolása esetén az addig viselt ápolónıi cím megtartható. Rövidebb elızmény 
esetén ehhez vizsga letétele szükséges esetleg elızetes tanfolyammal összekötve. A védınık 
elbírálása is hasonló elvek szerint történt. Az adminisztrációs rendezés a kötelezı 
törzskönyvezéssel fejezıdött be. 

1930. október 27-én történt az Orvosok Háza és az Állami Ápolónı és Védınıképzı 
Intézet ünnepélyes átadása.11 A megnyitó beszédek sorát az igazgató, Johan Béla köszönı 
szavai zárták le, akinek utolsó mondatai így hangzottak: 
 

„A közegészségügy nem egyszerően kényelem, nem is csak kultúra, de az élet 
megvédése, lehetısége, a magvar falu, város, a nemzet jövıje. A közegészségügyi 
munka erıteljes fejlıdését hazánkban épp úgy mint külföldön nem divat, nem egy két 
embernek érdeklıdése, nem is a külföldi adományok délibábja váltotta ki, hanem a 
nemzet élni akarása.” 

 
Az avatásnak széleskörő sajtóvisszhangja volt. A ’Budapesti Hírlap’ cikkírója többek 

között megemlítette, hogy 
 

„az új ápolónı és védınıképzı az elszegényedett középosztály leányainak nyitott 
kaput.”12 

 
 

                                                 
11 Johan Béla. = Népegészségügy 11 (1930) No. 22. p. 1165. 
12 Budapesti Hírlap, 1930. okt. 26. 
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A mintajárások és a vidéki egészségvédelmi munka 
 

1927-ben Gödöllın szervezték az elsı egészségügyi mintajárást.13 Ennek célja, ahogyan a 
’Népszava’ kommentátora ebbıl az alkalomból megállapította: 
 

„Mindazt a hygiénét, amit a tudomány a falu rendelkezésére bocsáthat, meg kell 
honosítani.”14 

 
A mintajárásoknak, amelyeknek létesítményeit a Zöld Kereszt jelzéssel látták el, az új 

típusú faluegészségvédelmi munka modelljeként kellett szolgálniuk.15 Ezekben a járásokban a 
hatékony munkához biztosították a fıszolgabíró támogatását. Lehetıvé tették, hogy a járási 
tisztiorvos tanácsadási jogköre gyakorlatilag az intézkedési jogkörig emelkedjen. Ez a jog 
egyébként az elsı fokú egészségügyi hatóságot illette. A járási tisztiorvosnak kiemelt fizetést 
biztosítottak, de lemondatták a magángyakorlatról. Beosztottként dolgozott vele 2 majd 3 
védını, egy irodai tisztviselı és egy egészségır. 

A mintajárási munka megindításával egyidejőleg épült az egészségház, új iskola, 
iskolafogászati rendelı. A Stefánia Szövetség és a Vöröskereszt aktív egészségügyi 
propagandát fejtett ki, falusi fızıtanfolyamot szerveztek. Minderre élénk társadalmi 
visszhang keletkezett. 

A szükséges anyagi fedezetrıl részben a Rockefeller Alapítvány gondoskodott, melynek 
hozzájárulása azonban idıvel csökkent, fokozatosan átengedve e kötelezettséget a különbözı 
miniszteri tárcáknak és a helyi hatóságoknak. 

A munka bázisa az egészségház volt, melyben az egészségvédelem különbözı ágazatai 
mőködtek. Ilyet eleinte csak a járási székhelyen létesítettek. Szükségesnek bizonyult azonban, 
hogy falusi egészségházak is épüljenek, ha kisebb méretben és egyszerőbb kivitelben is. 
Ebben a tekintetben mindig a reális lehetıségekbıl indultak ki. Gyakran elıfordult, hogy 
vályogházak szolgáltak e célra. Ilyenkor legalább arra törekedtek, hogy a falak kı vagy 
betonalapra kerüljenek, a tetı és a szigetelés megfelelıek az ablakok pedig elfogadható 
méretőek legyenek. 

A zöldkeresztes egészségvédelmi munka alapegysége tehát az 1–2, esetleg 3–4 szobából 
álló egészségház volt, amelyet községekben és falvakban általában a községi vagy a körorvos 
vezetett. A munka nagy részét pedig az általános egészségügyi védını látta el. A területen 
folyó közegészségi és egészségügyi rendészeti munkának a vezetıje a tisztiorvos, aki ha a 
gyakorlatról lemond, egy vagy több védıintézmény közvetlen vezetésével is megbízható. 

Az egészségvédelmi munka célja vidéken lényegében a családok szemmel tartása, 
egészségvédelme volt. Az adatfelvételbıl, szőrıvizsgálatokból valamint szükség szerinti 
gondozásból állt. A szőrések folyamán betegnek talált tehetısebb páciensek kezelése a 
továbbiakban nem volt állami orvosi feladat, a szegényeké azonban igen. 

                                                 
13 Johan Béla. = Népegészségügy 9 (1928) No. 20. p. 1423. 
14 Népszava, 1927. szept. 29. 
15 Johan Béla. = Községfejlesztés 5 (1930) No. 8. p. 3.; Scholtz Kornél. = Egészségvédelem 6 (1930) No. 1–2. p. 

1.; Johan Béla. = Közigazgatási Évkönyv és Elıjegyzési Szaknaptár 37 (1934) p. 34.; Johan Béla. = 
Egészségpolitikai Szemle 2 (1935) p. 89.; Johan Béla. = Orvosi Hetilap 82 (1938) No. 11. p. 235. 
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A mintajárásokban a csecsemı, az iskolás-gondozás és az antituberkulotikus 
védelemmel kezdıdött a munka. 1931–32-tıl kezdték a zöldkeresztes anyavédelmet is 
szervezni. A terhességellenırzés nehéz feladat volt, mert különösen a sokgyermekes 
parasztasszonyok nem jöttek el a rendelésre. Ezen próbáltak segíteni az ingyenes tej és 
cukorosztási akciókkal. Ez azt jelentette, hogy a terhesek havonta 15 liter tejet és egy kg 
cukrot kapnak, de csak akkor, ha a terhesvizsgálatokon és tanácsadásokon részt vesznek. E 
vizsgálatok kiterjedtek az anya Wassermann-vizsgálatára is. Ennek során két százalékos 
fertızöttséget találtak. A megindított specifikus gyógykezelés évente kb. 4000 magzat 
megmentését jelentette. 1939-ben 148 vagon cukrot osztottak ki ingyen a falusi lakosságnak. 

Az egészségvédelmi akciókat általában igen taktikusan, a helyi adottságok szemmel 
tartásával igyekeztek végezni. Az elv az volt, hogy nem szabad egyszerre a magas 
egészségügyi követelményekkel fellépni. Türelemmel kell közeledni és az igények 
ébresztésével lehet elıbbre jutni. Vonatkozott ez a fürdetési akciókra, az iskolafogászati 
kezelésekre, az oltásokra egyaránt. 

A mintajárások hálózata fokozatosan terjedt tovább. A gödöllıit követte a mezıkövesdi, 
a berettyóújfalusi, a váci járás. Ezeknél még igénybe vették a Rockefeller Alapítvány 
támogatását. A gesztesi és sziráki járásokban teljesen a helyi hatóságok illetve községek 
anyagi erejével indult a munka. 

1935 nyaráig 278 község 400 ezer lakosát részesítették zöldkeresztes típusú 
anyacsecsemı, iskolaegészségügyi és anti-tbc gondozásban. Ezen felül 300 ezer ember 
egészségvédelmét szervezték meg, az anya- és csecsemıgondozást kivéve; ezt a feladatkört az 
akkor még külön mőködı Stefánia Szövetség végezte. 1935-ben 12 mozgó fogászati 
rendelıegység járta a falusi iskolákat, és végezte az iskolás gyerekek szakvizsgálatát, 
kezelését. 

A nagyobb falusi egészségházakban is szerény, de célszerő fürdıket létesítettek, 
legalább zuhanyozási lehetıséggel. 

Sok helyen rendeztek be falusi elkülönítı házat. Nyáron és ısszel fıleg a typhusos 
betegek használták, télen a gümıkóros betegeket helyezték el bennük. A tbc-sek otthoni 
elkülönítésére egyébként egyszerő, gyorsan összeállítható faháztípust dolgoztak ki,16 melyet 
sorozatban hoztak forgalomba. Ezek melegebb idıjáráskor jól beváltak. Propagálták, az 
otthonukban gondozott gümıkóros betegek tej ellátására, a kecske tartását. 

1935-ben létrehozták az elsı tanyai egészségügyi körzeteket (Röszke, Kistemplom-
falu).17 

A zöldkeresztes egészségügyi védınık egészségvédelmi feladataikon kívül betegeket 
látogattak, elfekvı betegeket gondoztak, ápolási cikkeket kölcsönöztek a rászorulóknak. Egy 
egészségvédelmi körzet 6–8 ezer embert foglalt magába. 

Számítások szerint egy vidéki ember zöldkeresztes egészségvédelme, belevéve 
valamennyi fent felsorolt juttatást, egy évben átlagban 50–70 fillérbe került. Ebbıl egyharmad 
az államot, egyharmad a törvényhatóságot és egyharmad a községet terhelte. 

Az elmondottakon kívül sokfelé szerveztek zöldkeresztes ebédeltetési akciókat is. 

                                                 
16 Johan Béla. = Népegészségügy 11 (1930) No. 1–2. p. 49. 
17 Cavallier József. = Szegedi Új Nemzedék, 1935. ápr. 21. 
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1933-ban 10 éves programot dolgoztak ki, mely idı alatt 800 egészségvédelmi körzetet 
kívántak felállítani. 1938-ban 215, 1939 végére 305 körzetben indult meg a munka. 

Az egészségvédelem eredményeit egyes fontosabb szakágazatban még áttekintjük. A 
mintajárások munkájának értékét némileg érzékelteti az a jelentés, amelyet a mezıkövesdi 
járás tíz éves egészségügyi adataiból az ott megfigyelıként dolgozó Stouman dr. készített.18 
Egybevetette az 1937-es adatokat az 1927-es megfelelı adatokkal, megállapította, hogy a 
csecsemıhalálozás csökkenése 34,1%-os. Az országos átlag ezen idı alatt csak 17%-os 
csökkenés. Hasonló különbség mutatkozott a kisgyermekek halálozási adataiban is. A jelentés 
hangsúlyozza azt is, hogy ezalatt az idı alatt a vidék gazdasági viszonyai lényegében nem 
változtak. 
 
 

Az egészségvédelemben dolgozó szakemberek helyzete 
 

Az új egészségvédelmi rendszer19 területi vezetı szakembere a járási tisztiorvos lett. 
Célszerőnek tartották, hogy az egészségvédelmi munka operatív irányítása a kezében legyen. 
Ezzel szemben a harmincas évek elején a járási tiszti orvos csak egészségügyi rendészeti 
kérdésekkel foglalkozott. Az egészségvédelem irányítása, a mintajárások kivételével, nem 
tartozott hozzá. 

Az anya és csecsemıvédelmet a Stefánia Szövetség irányította a fıvárosi központból, a 
gümıkór elleni védekezés munkáját pedig rendesen a helyileg létesített egyesületek végezték, 
gondozóikon keresztül. A járási tisztiorvosnak csak ellenırzési joga volt, sıt a Stefánia 
Szövetség megkívánta tıle, hogy negyedévenként jelentést küldjön a központba. 

Ahelyett, hogy a közegészségügyi munka szakközegei irányítottak volna, az 
egészségvédelem fokozatosan az országos és helyi társadalmi szervezetek kezébe kezdett 
átcsúszni. Ez oda vezetett, hogy a tisztiorvosokat egyes helyeken valósággal kinézték. 

Az állami egészségügyi szakvezetés háttérbe szorítása a közegészségügy 
társadalmasítása javára már csak azért is következetlen volt, mivel a szegénygondozó 
szociális munkában éppen fordított tendencia érvényesült: egyre inkább városi irányítás alá 
került. 

Jelentkezett olyan nézet, amely szerint a hatósági orvos nem vezetheti csak ellenırizheti 
az egészségügyi munkát, minthogy e kettı inkompatibilis. Az egészségügyi kormányzat 
álláspontja ezzel szemben az volt, hogy amúgy is sok az ellenırzés és az adminisztráció. A cél 
inkább az, hogy minél több hatósági orvos hagyja el a praktizálást, hogy egész munkaidejét az 
aktív közegészségügyi munkának szentelhesse. 

Felvetıdött az is, hogy lévén a hatósági orvosi munka közigazgatási jellegő, a vezetésre 
alkalmas szakember jogi végzettségő legyen. Ezzel szemben az az álláspont kerekedett felül, 
hogy a jogász csak a döntések formáját adhatja, a tartalmát az orvos ismeri, csak ı 

                                                 
18 Knud Stouman: Egészségügyi jelzıszámok egy magyarországi falusi körzet egészségügyi felvételében. Ford.: 

Petres Antal. Bev.: Tomcsik József. Bp., 1938. Athenaeum. 48 p. (A ’Népegészségügy’ 1938. évi 11. 
melléklete) 

19 Johan Béla. = Népegészségügy 12 (1931) No. 4–5. p. 175.; Spiry Endre. = Népegészségügy 15 (1934) No. 15. 
p. 584.; Kozma M. = Népegészségügy 16 (1935) No 35. p. 1099. 
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képviselheti a szakszerőséget. Mindezek a kérdések a harmincas évek második felére 
rendezıdtek. 

A közegészségügyi szolgálatnak két orvosi szintje volt, a tisztiorvosi és a község-, 
illetve körorvosi.20 A tisztiorvosok szakoktatásáról már esett szó. 

Az 1908. XXXVIII. tc. 7. §-a foglalkozik a községi és körorvosok ellenırzési 
kötelezettségeivel. Ez kiterjed az élelmi cikkekre, gyógyszertárakra, iskolákra, 
mészárszékekre, kutakra, járványintézkedésekre, a bábák munkájára. Minthogy e feladatokra 
az orvost az egyetemen nem készítették fel, elhatározták e tanfolyamok megszervezését. 
Ehhez az Orvosi Továbbképzés Központi Bizottsága elnökének, Grósz Emilnek segítségével a 
Bizottság adott anyagi támogatást. A községi és körorvosi tanfolyamok 1932-ben indultak 
meg.21 A hathetes tanfolyamokon 30–35 hallgató vett részt. Ez ugyan nem volt elegendı, de a 
munkaerıkiesés miatt ezt a megoldást kellett elfogadni. 

Már kezdetben felvetıdött, hogy a községi és körorvosi vizsga elınyt jelentsen az 
állások betöltésénél. 1936-tól ez kötelezı feltétele volt az alkalmazhatóságnak. Tervezték azt 
is, hogy a nem egészségügyi közigazgatási tisztviselık részére is szerveznek rövid, gyakorlati 
jellegő egészségvédelmi tanfolyamokat a laikusok megfelelı felvilágosítására. 

1937-ben a magyar falvakban még mindig nagy volt az orvoshiány. Az ország 3376 
községe közül 2317-ben nem lakott állandóan orvos. Voltak községek, ahol havonta csak 
egyszer jelent meg. Ugyanabban az esztendıben az országban kereken 800 orvos dolgozott az 
egészségvédelemben. Ebbıl a Stefánia Szövetség keretein belül 571, a Zöldkereszt 
munkahelyein 200-nál többen. A városi, községi és körorvosok száma 1105. 1937-ben a 
kamarában bejegyzett orvosok összlétszáma Magyarországon 9577. 

1936-ban államosították a tisztiorvosi szolgálatot. Az 1936. IX. tc. kimondja, hogy 
tisztiorvos csak öt évi községi vagy körorvosi szolgálat után lehet valaki, a magán-orvosi 
gyakorlattól pedig eltiltják. Egyidejőleg a lehetı legjobb szakértelem biztosítására az addigi 
autonóm kinevezési rendszert felváltotta a községi orvosi állások betöltésének központi 
elbírálása. Ez egyben azt a lehetıséget is jelentette, hogy a falun elhelyezkedı orvosnak nem 
kell szükségképpen örökre ottragadnia. Megfelelı munkavégzés esetén további helyekre 
kerülhet. 

1939-ben az addigi 945 körorvosi állást 206 új statussal szaporították. Ennek költségeit 
(540 ezer P) az állam a községek helyett magára vállalta. Az orvosi állások 90%-t a 
Belügyminisztérium hatáskörében töltötték be. Elızıleg voltak akik úgy gondolták, hogy nem 
lesz elég jelentkezı. A 206 helyre 900-an jelentkeztek.22 

1941. január 1-én, a közegészségügy államosításakor 1000 orvos és 1100 védını került 
egységes irányítás alá.23 1943-ban államosították a községi és körorvosokat.24 

Visszatérve a vidéki orvosok helyzetére, a letelepedés fı kérdései a megfelelı lakás, a 
szükséges felszerelés és a megélhetési viszonyok voltak.25 Az OTI és MABI által a 

                                                 
20 Hepp-Baján Ernı. = Népegészségügy 18 (1937) No. 2. p. 66. 
21 Johan Béla. = Népegészségügy 18 (1937) No. 1. p. 1. 
22 Johan Béla: A magyar szociálhigienés munka. In: A mai magyar szociálpolitika. Az 1939. évi közigazgatási 

továbbképzı tanfolyam elıadásai. Közzéteszi: Keresztes-Fischer Ferenc. Szerk.: Mártonffy Károly. Bp., 
1939. Állami ny. p. 857. (A korszerő közszolgálat útja 10.) 

23 Scholtz Kornél. = Népegészségügy 22 (1941) No. 12. p. 724. 
24 Székely M. = Népegészségügy 23 (1942) No. 13. p. 862. 
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községeknek nyújtott kölcsönök szolgáltak az orvosi lakásépítések hitelének fedezéséhez. A 
társadalom által a közegészségügynek biztosított 3 és félmilliós segélybıl. is juttattak erre a 
célra. Az orvosi felszerelés megszerzéséhez a Nemzeti Önellátási Alap nyújtott kölcsönöket a 
berendezkedı orvosoknak. 

A megélhetést elsısorban új körorvosi állások szervezése révén lehetett biztosítani. 
Ahol ez még nem volt lehetséges ott a Nemzeti Önállósági Alap által kijelölt községekben két 
éven át havi 100 pengı segélyt adtak. Ezen idı alatt dılt el, hogy az orvosnak sikerült-e, 
érdemesnek látszott-e a helységben megmaradni, meg tud-e élni a kínálkozó 
egészségvédelmi, uradalmi vagy egyéb állásokból valamint a magángyakorlatból? 

Az Orvosszövetség 1930-ban már foglalkozott azzal a kérdéssel,26 hogy miként 
befolyásolja a preventív egészségvédelem, szőrési munkák az orvosi megélhetést biztosító 
gyakorlatot. Úgy találták, hogy a fizetıképes kiszőrt betegek kezelése a gyakorló orvos 
érdeke is. Ilyen módon a köz és magánérdek egybeesik. A tapasztalat szerint a kétezernél 
kisebb lélekszámú községekben az orvos nemigen tudott megélni.27 A harmincas évek 
második felében hazánkban 2563 ilyen kisebb helység létezett, ezek közül csupán 340-ben élt 
orvos. 1937-ben csak 81 községben tartották lehetségesnek az orvostelepítést. 

Az 1000 lélekszám alatti községeket számítva egy orvosra 8562 ellátandó lakos jutott. 
Az 5–20 ezer lakosú településeket számolva egy orvosra 1353 ember, a 20–100 ezer lakosú 
városok esetében egy orvosra 802 ez a szám, a fıvárosra vetítve pedig 254. 

A vidéki korabeli orvosszociológia egyik jellemzı mutatója az a sajtóban is megjelent 
javaslat, hogy a falusi orvosok átvehetnék a megfelelı díjazásért az egészségügyi védınıi 
munkakört is.28 A válasz erre az volt, hogy egyrészt azok szakértelmét messze nem 
pótolhatnák, nem is szólva az ehhez szükséges munkaidı hiányáról. Szóba került az is, hogy 
az orvosoknak segítenek azzal, ha leányaik elhelyezkedhetnek a védınıi pályán. 

Nehézséget okozott az orvosok falusi elhelyezkedésénél az is,29 hogy gyakran csak egy 
speciális szakmával rendelkeztek. A pécsi egyetem emiatt foglalkozott sokoldalú községi 
orvosképzéssel. Az Orvostovábbképzés Központi Bizottsága is támogatta a magukat e téren 
képezni szándékozó kollégákat. 

Hiba volt, hogy a falusi orvosok sokszor egyáltalán nem értettek az ott oly fontos 
fogászathoz. A vidéki egyetemek emiatt fokozták az ilyen irányú képzést. 

A szükséges közigazgatási ismereteket a községi orvosi tanfolyamokon 1936-tól 
kötelezıen szerezték. A vidéki orvosi munkarendszer és szervezés tudományos 
tanulmányozásával Fenyvessy professzor és iskolája foglalkozott. 

Az ápolónık és védınık törzskönyvezése 1932-tıl megkezdıdött. Kiderült, hogy 
közülük 55,6%-nak nincs semmilyen szakképzettsége. A vidéki egészségvédelmi munka 

                                                                                                                                                         
25 Czakó I. = Népegészségügy 7 (1926) No. 20. p. 1176.; Kerbolt László. = Országos Orvos-Szövetség, 1929. No. 

32. p. 329.; Száraz E. = Orvosszövetség, 1936. p. 199.; Boldizsár I. = Magyar Szemle, 1938. p. 247.; 
Kenyeres György. = Népegészségügy 19 (1938) No. 7. p. 316. 

26 Johan Béla. = Országos Orvos-Szövetség, 1930. p. 249.; Kaposy Ferenc. = Orvosi Hetilap 74 (1930) No. 12. 
p. 300. 

27 Kerbolt László. = Orvosi Hetilap 81 (1937) No. 3. p. 68. 
28 Kovacsics Sándor. = Orvosi Hetilap 74 (1930) No. 52. p. 1334.; Johan Béla. = Orvosi Hetilap 75 (1931) No. 

11. p. 273. 
29 Johan Béla. = Népegészségügy 19 (1938) No. 24. p. 1152. 
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zömét a zöldkeresztes nıvérek végezték. Az új kiképzési módszer kitőnıen bevált. Számos 
esetben a velük dolgozó orvosok is tanultak tılük. 

A végzett nıvérek 1930-ban havi 180 pengı fizetést kaptak.30 A már említett 
családvédelmi elvek szerint dolgoztak. Az anya- és csecsemıvédelmi elfoglaltságuk 
munkájuknak kb. kétharmad részét jelentette. Emellett betegápolást, tüdıbeteg és 
iskolásgondozást folytattak,31 közvetlenül a védıintézmény vezetı orvosának voltak 
alárendelve. Utasítást az országos központból is csak az egészségvédelmi vezetı orvos útján 
kaptak. Szaksajtójuk is volt, az 1930-tól megjelenı ’Zöldkereszt’ címő lap. 

A debreceni és pesti védınıképzı intézetek után 1938-ban Szegeden új hasonló 
rendeltetéső intézményt avattak. 130 tanulónıvér befogadására készült. Nyitáskor 39 
növendékkel indult, a háromesztendıs tanfolyamon 25 kollokviumot és 3 képesítı vizsgát 
kellett letenni. 

1939-ben 660 ezer P-t folyósítottak a Kassán épülı Zöldkeresztes védınıképzı 
építésére. 1941-ben 106 okleveles védınıt avattak Magyarországon. A szükséglet ennél 
nagyobbnak mutatkozott, de a jelentkezık száma csökkent. 1943-ban 1400 Zöldkeresztes 
védını dolgozott hazánkban. 

Fertıtlenítı szakember általában volt a községekben, de csak kevés helyen volt 
megfelelı felszerelésük. A racionális megoldást abban látták, ha több helység számára csak 
egy szakember állna rendelkezésre, aki a fertıtlenítésen kívül egyéb egészségügyi 
segédmunkákat is képes lenne elvégezni. 
 
 

Fontosabb vitás kérdések és anyagi nehézségek 
 

Az országos egészségvédelmi munka eredményes menetének egyik kulcskérdése a munkakör 
illetve munkakörök helyes meghatározása volt.32 Az ugyanis hogy országosan fenntartsák-e a 
párhuzamosan mőködı szakágazatokat (anya- csecsemıvédelem, tbc-gondozás, 
iskolaegészségügy stb.) illetve mennyiben lehet és célszerő e sokszor felesleges, káros és 
költséges párhuzamosságot kiiktatni. 

Nálunk a gyakorlati egészségvédelmi munka kezdetben elsısorban a városok és 
nagyközségek területén indult meg.33 A világháborút követıen szinte kizárólag anya-és 
csecsemıvédelemmel, kisebb mértékben antituberkulotikus munkával és a fıvárosban 
helyenként iskolaegészségüggyel foglalkoztak. 

Az anya- és csecsemıvédınıi intézmény megszervezését az 1917. évi 135–840. B. M. 
körrendelet a Stefánia Szövetségre bízta. A Stefánia hálózat közpénzekbıl és társadalmi 

                                                 
30 Magyar Hírlap, 1930. okt. 3. 
31 Johan Béla. = Búvár 2 (1936) p. 803.; Kontra László – Bielek Tibor: A falu egészségvédelme. Pécs, 1934. 

Dunántúl Pécsi Egyetemi Könyvkiadó és Nyomda. 112 p., 10 t. (A Magyar Királyi Országos 
Közegészségügyi Intézet közleményei 5.); Kovács Gy. = Egészség 51 (1937) p. 38. 

32 Johan Béla: Népegészségügy 10 (1929) No. 5. p. 268.; Johan Béla. = Pénztári Orvosok Lapja, 1930. p. 2.; 
Johan Béla. = Községfejlesztés 5 (1930) No. 2. p. 1.; Johan Béla: Egészségpolitikai Szemle 1 (1934) p. 2.; 
Wacker Alexandra. = Népegészségügy 9 (1928) No. 9. p. 295.; Sólyom Sándor. = Országos Orvos-
Szövetség, 1932. p. 130.; Spiry Endre. = Népegészségügy 13 (1932) No. 12. p. 473. 

33 Keller Lajos. = Népegészségügy 7 (1926) No. 24. p. 1490.; Kovacsics Sándor. = Népegészségügy 7 (1926) és 
Csecsemıvédelem falun. Bp., 1926. Faluszövetség. 8 p. (A Falu könyvtára 29.) 



 14 

adományokból épült. Tevékenységét a centralizáció, jó adminisztráció, heterogén orvosi gárda 
jellemezték. A hatósági orvosokkal való hivatalos viszonyának kérdése nyitva maradt. 

A gyermekvédelmet az Országos Gyermekvédı Liga szervezte. Költségvetésének 
háromnegyed részét az állam fedezte, a többi társadalmi adakozásból származott. 

Az anyavédelmet a Stefánián kívül a szülészeti miniszteri bizottság irányította 
tekintélyes szervezettel. 

A gümıkór elleni mozgalmat a „Tuberkulózis elleni küzdelem Országos Bizottsága” 
illetve a megfelelı kormánybiztosság irányította. A társadalom némi támogatásával 
gondozókat létesítettek. Külön miniszteri bizottság foglalkozott a nemibetegség elleni 
küzdelemmel. Fıleg a városokban szakrendelıket mőködtettek. Az OKI a falusi egészségügyi 
reformmunkára kapott megbízást. 

Mindezeket 1934-ig a Népjóléti és Munkaügyi Minisztérium formailag összefogta. Az 
egységes vezetés mégis hiányzott, különösen amióta a kisebb településeken is folyt a munka. 
Nem segítettek ezen az egészségvédelmi munkaközösségek, a különbözı szakterületek 
összehangolói bizottságai sem. Általában az állami és a társadalmi egészségvédelem nem 
mőködött harmonikusan együtt. 

Abban is mutatkoztak a véleménykülönbségek, hogy mennyiben történjék az 
egészségvédelmi munka az önkormányzati szervek (helybeli hatóságok) útján. Nehezítette a 
helyzetet, hogy a közegészségügyi munka 36-féle törvényhatóságra tartozott. A sok 
szabályrendeletet sokféleképpen hajtották végre. 

Országosan tekintve, igazságtalanul egyenetlen volt az egészségügyi juttatások 
elosztása. A városok aránytalanul többet kaptak, mint a vidék. 1934-ben az anya- és 
csecsemıvédelemre, tbc- és iskolaegészségügyre a fıváros egy lakosa évente 4 P-t kapott, a 
falusi lakos ápolással, gondozással együtt átlagban 60 fillért. 

 
A társadalmi anyagi erık jelentısége egyébként az egészségügy támogatásában az 

állami részvételhez képest az idı múlásával egyre csökkent. Az állam és a helyi szervek mind 
nagyobb részt kellett ebbıl vállaljanak. 

E problémák megoldására az egészségügyi munkák szakszerőségét és koordinálását 
kellett szorgalmazni. Az egészségügyi kormányzat abból indult ki, hogy a racionális 
egészségvédelmet nem lehet az emberi élet egy bizonyos szakaszára korlátozni; ki kell annak 
terjednie a csecsemı koron túl az iskolás és felnıtt korra is. Számos külföldi tapasztalat, a 
hazai igények, anyagi lehetıségek mérlegelése után úgy döntöttek, hogy a legfontosabb 
gyakorlati egészségvédelmi munkát vidéken a helyi viszonyokat és a családokat is jól ismerı, 
a komplex feladatkörre sokoldalúan kiképzett szakember, a Zöldkeresztes nıvér végezze. 

Ennek a koncepciónak az érvényesítése azonban nem ment simán. A már régebben 
kiépített Stefánia Szervezet anya- és csecsemıvédelmi vezetısége riválisként tekintette a 
Zöldkeresztes mozgalom térhódítását.34 Annak ellenére, hogy az új szervezet elsısorban olyan 
kisebb településeken rendezkedett be, ahol a Stefánia alig vagy egyáltalán nem fejtett ki 
tevékenységet. 

                                                 
34 Kovacsics Sándor. = Orvosi Hetilap 75 (1931) No. 9. p. 220.; Johan Béla. = Orvosi Hetilap 75 (1931) No. 11. 

p. 248.; Keller Lajos. = Népegészségügy 12 (1931) No. 9. p. 397. 
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A harmincas évek elején befolyásos erık léptek színre,35 hogy a Zöldkeresztes munka 
rovására az addigi szakágazati hálózatok fejlesztését részesítsék elınybe. Ennek az 
elgondolásnak következetes végrehajtása azt jelentette volna, hogy minden 3–4 ezer fınyi 
községben egymás mellett mőködött volna egy Stefánia anya-csecsemıgondozó, egy tbc-
ambulancia, egy iskolásrendelı és esetleg egy nemibeteggondozó is. Valamennyi a szükséges 
kiszolgáló szakszemélyzettel. 

Mások úgy vélekedtek, hogy egyelıre csupán csecsemıvédelemmel indokolt 
foglalkozni, minthogy a többi probléma emellett eltörpül. Hivatkoztak még a szakágazatok 
magasabb szakszerőségére, továbbá arra, hogy a Zöldkeresztes nıvér a sokféle 
kötelezettségének nem tud eleget tenni. A szakágazatok fejlesztése érdekében – felhasználva, 
hogy a Gömbös-féle 95 pontos programban is volt egy tétel, amelyre hivatkozni lehetett – 
felszólaltak a parlamentben a „tılünk idegen rendszer” meghonosítása ellen. A „szociális 
egészségügyi szakvédelmet” képviselte a MONE is.36 Szembetőnı volt e megnyilvánulások 
demagóg jellege és személyeskedı éle. 

A túlméretezett elképzelések pedig már csak anyagi okokból is irreálisnak bizonyultak. 
1934-ben a belügyminiszter jóváhagyásával egy olyan megállapodás született, hogy a hatezer 
lélekszámot meghaladó községekben és városokban megmaradtak az addig is mőködı 
egészségügyi szakszolgálatok, az annál kisebb helységekben azonban az általános 
Zöldkeresztes egészségvédelmet szervezik. 

A probléma végsı feloldása 1941. január 1-én következett be,37 amikor államosították a 
közegészségügyet. Ekkor a Zöldkeresztes és Stefánia védınıket közös statusba sorolták. 
Megállapodtak abban, hogy Budapest kivételével a Zöldkeresztes egészségvédelmi szolgálat 
szervezetében, az OKI irányítása alatt állt. Az egyesítéssel megteremtették az állami és 
társadalmi együttmőködés feltételeit. Elhatározták, hogy a Stefánia mint társadalmi szerv 
továbbra is fennmarad. Mőködését kiterjeszti az anya- és csecsemıvédelmen kívül 
valamennyi egészségvédelmi problémára. Ott is szervez fiókszövetséget, ahol addig a 
Zöldkereszt társadalmi háttér nélkül mőködött. Az új organizáció elnevezése Országos 
Egészségvédelmi Szövetség lett. 

A Zöldkeresztes nıvérek tevékenységi körét érintette az a javaslat is, melyet Burger 
professzor és mások vetettek fel 1935-ben. A szülészeti ügyek miniszteri biztossága, 
megállapítva, hogy milyen nehéz a kis községek megfelelı bábaellátása, javasolta, hogy ezt a 
munkakört is a Zöldkeresztes nıvérekre ruházhatnák. Tauffer azt is szóba hozta, nem lehetne-
e a védını a bába ellenırzıje, segítıje. Kísérletképpen sor került néhány helyen, hogy 
ugyanaz a személy végezze a védınıi és szülésznıi munkát. Az egészségügyi kormányzat 

                                                 
35 Fekete S. = Országos Orvos-Szövetség, 1931. p. 603.; Téglássy Béla. = Orvosi Napló, 1932. nov. 17.; Téglássy 

Béla. = Orvosi Napló, 1932. dec. 1.; Új Nemzedék, 1932. nov. 8.; Molnár A. = Nemzeti Újság, 1932. dec. 4.; 
Téglássy Béla. = Budapesti Hírlap, 1932. dec. 4.; Nemzeti Újság, 1932. dec. 11. és dec. 12.; Fekete S. = 
Orvos-Szövetség, 1933. p. 2.; Johan Béla. = Orvos-Szövetség, 1933. p. 3.; Antal L. = Betegápolásügy, 1933. 
p. 2. 

36 MONE Orvostársadalmi Szemle 10 (1933) No. 4. p. 1., MONE Orvostársadalmi Szemle 10 (1933) No. 5. p.1.  
37 Johan Béla. = Népegészségügy 21 (1940) No. 24. p. 1463.; Hepp-Baján Ernı. = Népegészségügy 22 (1941) 

No. 2. p. 70. 
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kezdettıl tartózkodóan fogadta ezeket az elképzeléseket, melyek azután nem valósultak 
meg.38 

Az elıadottakon kívül egyéb bonyodalmak is adódtak a védınıkérdésben.39 Az OKI-
ban épült nıvérképzı felállításakor a Vöröskereszt szervezet nehezményezte, hogy nem 
részesült az erre a célra juttatott Rockefeller segélybıl (80 ezer dollár). Emiatt nem akartak 
tanerıt sem adni a meginduló oktatáshoz. Cikkek jelentek meg a Vöröskereszt mellızésérıl,40 
elhanyagolásáról. Scholtz Kornél 1930. novemberben válaszolt a vádakra.41 Kijelentette, hogy 
a Rockefeller Alap csak az állammal tárgyalhatott. A debreceni tanintézettel a Vöröskereszt 
rendelkezik. A betegápoló képzéssel továbbra is foglalkozhatnak, a védınıképzés azonban 
állami feladat lesz. 

Érthetıen sokfelé nyugtalanságot váltott ki az egészségügyi segédszemélyzet 
törzskönyvezése,42 annak ellenére, hogy e rendelkezéseket megértıen és korrektül hajtották 
végre. 

Folytak egyéb hatásköri viták is az állami egészségügyi szervek, a társadalmi 
szervezetek és egyes helyi közigazgatási szervek között. Az általunk vizsgált idıszakon 
végighúzódott az állami vezetés racionalizáló, egységesítı törekvéseinek fokozatos 
érvényesülése. Ez így történt a Népjóléti és Munkaügyi Minisztérium égisze alatt éppúgy, 
mint amikor a közegészségügyek a Belügyminisztériumhoz tartoztak. Az ügyek vezetésével 
megbízott államtitkár lényegében az OKI apparátusán keresztül irányította ezt a munkát. Azt a 
tényt, hogy nem létezett önálló egészségügyi minisztérium, a munka hatékonysága 
szempontjából nem tekintették hátránynak. Errıl Johan Béla államtitkár a következıket 
mondta: 
 

„Az egészségügyi szolgálat és igazgatás az általános közigazgatásnak integráns része. 
Mi következik ebbıl? Az, hogy az orvosok egymagukban a közegészségügyi viszonyok 
javítására nem képesek, csak a közigazgatási szervekkel együtt. A felelısség nem 
nyugszik tisztán az orvosokon, megoszlik a kettı között.”43 

 
A kialakulóban levı egészségvédelmi szervezet léte és fejlıdése függött az anyagi 

támogatás folyamatosságától.44 A nagy gazdasági válság beköszöntével megkezdıdött a 
luxusnak minısített kiadások redukciója. Akadtak akik az egészségvédelem költségeit is ide 
sorolták, csakúgy mint a szociális segélyeket.45 Ez utóbbiról mondotta figyelmeztetıleg 1929. 
május 1-jén Dréhr Imre népjóléti államtitkár: 
 

                                                 
38 Johan Béla. = Gyógyászat 68 (1928) No. 23. p. 547.; Burger Károly. = Orvosi Hetilap 79 (1935) No. 15. p. 

419. 
39 Matolcsy A. = Nemzeti Újság, 1930. nov. 23. 
40 Magyarország, 1930. nov. 25. 
41 Scholtz Kornél. = Nemzeti Újság, 1930. nov. 28. 
42 Balázs Fl. = Egészségügyi Alkalmazottak Lapja, 1930. dec. 
43 Johan Béla: A falusi közegészségügyi munkáról. In: A mai magyar község. Az 1937. évi közigazgatási 

továbbképzı tanfolyam elıadásai. Közzéteszi: Széll József, szerk.: Mártonffy Károly. Bp., 1938. Állami ny. 
pp. 253–261. (A korszerő községszolgálat útja 5.) 

44 Grósz Emil. = Orvosi Hetilap 73 (1929) No. 16. p. 391.; Grósz Emil. = Orvosi Hetilap 76 (1932) No. 19. p. 
433.; Cavallier József. = Egészségpolitika Szemle, 1934. p. 137. 

45 Gortvay György. = Népegészségügy 17 (1936) No. 1. p. 27. 
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„Ha nem igyekszünk ellensúlyozni éppen a válságos gazdasági idıkben kifejlıdött 
társadalmi feszítı erıket, a szociális gondoskodás hiányában elhagyatottságnak kitett 
tömegek erıszakkal bontják meg a kapitalizmus szempontjából nélkülözhetetlen 
magánjogi kapcsolatokat.”46 

 
A takarékosság jegyében indított kampány fenyegette a meglevı közegészségügyi 

létesítmények fennmaradását is. Erdıs Renée, akkoriban jónevő írónı felszólalva a Stefánia 
védelmében tiltakozik az ellen, hogy a csecsemıvédelem anyagi támogatását csökkentenék.47 
Erre válaszolva Johan tisztázza a Stefánia vitában támadt félreértéseket,48 ugyanakkor ı is 
erélyesen fellép az egészségügy költségvetésének megnyirbálása ellen.49 Követeli a meglevı 
pénz, munkaerı ésszerő felhasználását. Kimutatta, hogy ilyen jellegő munkákkal akkoriban 
105 társadalmi alakulat foglalkozott. 

1930 januárjában a ’Magyarság’ c. újság a „népjóléti luxusintézményeken” való 
takarékoskodásra szólít fe1.50 A kifogásolt „orvosi magaskultúrában” nemcsak a Halbiológiai 
Intézet, de az új Védınıképzı is beletartozott. 

Többen emeltek szót az OKI érdekében is: ’A közegészségügy megszervezése is 
fényőzés már?’, ’Ne hagyjuk veszni a falu közegészségügyét’. Ilyen és hasonló cikkek 
jelentek meg a harmincas évek elején.51 

1932-ben a Rockefeller Alapítvány rendkívüli segéllyel sietett az OKI segítségére.52 Az 
OKI pénzügyi helyzetét javította a gyógyszer-törzskönyvezési díjak bevezetése is 1933-ban.53 

Végeredményben sikerült elérni, hogy a gazdasági válság nem állította meg a 
közegészségügyi munka fejlıdését. 

Bár a társadalom anyagi segítıkészsége és képessége a század eleji viszonyokhoz 
képest egyre csökkent, a közegészségügy anyagi terheit bizonyos arányban a két világháború 
közti idıszakban társadalmi adakozásokból és alkalmi juttatásokból fedezték. Több kevesebb 
részt vállaltak ezekbıl az érdekelt települések hatóságai is. Az objektumok létesítésekor 
legalább a telek adományozását elvárták tılük. 

A legelsı egészségház Mogyoródon is ilyen közös hozzájárulásból épült. 
 
 

                                                 
46 Dréhr Imre. = Újság, 1929. máj. 1. 
47 Erdıs Renée. = Újság, 1929. dec. 8. 
48 Johan Béla. = Újság 1929. dec. 10. 
49 Johan Béla. = Pesti Hírlap, 1929. dec. 3. 
50 Magyarság, 1930. jan. 4. 
51 Új Nemzedék, 1931. nov. 19.; Új Nemzedék, 1931. nov. 29. 
52 8 Órai Újság, 1932. febr. 18. 
53 Gyógyáru Hírlap, 1933. márc. 21. 
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Eredmények néhány fontosabb tömeges betegség leküzdésében 
és nagy jelentıségő közegészségügyi feladatok megoldásában 

 
1. Tbc 
 

A XX. század elsı felében a gümıkor halálozási aránya54 a legtöbb országban kb. a felére 
csökkent. Nálunk 1901–10 között 10 ezer lakosra 38, 1936-ban 16, 1937-ben 14,9 tbc-s 
halálozás fordult elı. Ez még mindig 12–13 ezer embert jelentett évente, az összhalálozás 
10,5–11%-át. 

Ezen évtizedek során észlelhetı csökkenés egyenletesen lefelé haladt, és különösen a 
kezdeti szakaszát nem lehetett antituberkulotikus intézkedésekkel összefüggésbe hozni. 
Érdekessége még a görbének, hogy amint a nullához közeledett, úgy vált egyre laposabbá. 5% 
alatti mortalitási arányszámot sehol sem értek el akkoriban.55 

A régebbi adatok alapján megállapítható, hogy kezdetben a városi lakosság gümıkóros 
halálozása meghaladta falvakéét. A város-falu morbiditási viszonyt általában nehéz megítélni 
(a városi kórházakba kerülı betegek stb.). A húszas évek közepétıl azonban a falu gümıkóros 
fertızöttsége, külföldi adatok szerint is felülmúlta a városokét. 

Az elsı városi hullámemelkedést a kapitalista iparosodás, társadalmi változások 
egészségtelen körülményei okozták. Ezt azután, a környezeti viszonyok javításának, a javított 
munka és lakásfeltételeknek, de a betegséget átvészelt lakosság fokozódó immunitásának is 
köszönhetıen, egy javuló tendencia követte. Ezzel párhuzamosan viszont megindult a falusi 
lakosság növekvı morbiditása. A betegség túlnyomórészt a rossz szociális helyzetőeket 
sújtotta. 

A védekezés nálunk elsısorban a fertızési források megállapításából és felszámolásából 
állt (a nyers tej kb. negyedrészben volt fertızött). 

Korányi Sándor 1924-ben összefoglalta a hazai gümıkórellenes intézkedések addigi 
krónikáját.56 Megállapította, hogy a trianoni békét követıen az ország területén maradt 10 
speciális kórházi osztály és 33 gondozó. Azokban az években kiterjedt viták zajlottak arról, 
hogy a tbc-sek szakellátása a jóval költségesebb szanatóriumi intézményekben történjék-e, 
vagy pedig a fejlesztendı gondozói hálózatban, melyet otthoni ellenırzés és gondozás 
egészítene ki.57 Az utóbbi megoldás realizálódott. 

Abban az idıszakban már a szakirodalomban szó esett a Calmette oltásokról is.58 
Hazánkban Korányi Sándor sürgetésére és javaslatára, Tomcsik József 1935-ben Szegeden 
kezdte és Budapesten folytatta ezen oltóanyag termelését.59 A szervezett oltások propagálására 
a szegedi egészségügyi nagygyőlésen elıadások hangzottak el60 (Rusznyák, Purjesz, 
Tomcsik). 1939-ig az eredeti peroralis eljárással mintegy 30 ezer újszülöttet immunizáltak. 

                                                 
54 Johan Béla. = Orvosi Hetilap 83 (1939) No. 5. p. 101.; Országh Oszkár. = Népegészségügy 12 (1931) No. 1. 

p. 33. 
55 Kiss I. = Népegészségügy 7 (1926) No. 19. p. 1105. 
56 Korányi Sándor. = Népegészségügy 5 (1924) No. 5–6. p. 78. 
57 Parassin József. = Népegészségügy 5 (1924) No. 10. p. 128.; Tamássy G. = Népegészségügy 6 (1925) No. 13–

14. p. 392. (és hozzászólások) 
58 Ref. Orvosi Hetilap, 1921. No. 4. p. 24. 
59 Petrányi Gyızı. = Egészségpolitikai Szemle 2 (1936) p. 1. 
60 Délmagyarország, 1935. febr. 22. 
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1939-ben Magyarországon 73 tüdıbeteggondozó mőködött, ebbıl 10 a fıvárosban. A 
szükséglet ennek több mint kétszerese volt. Legalább járási székhelyenként kívántak ilyeneket 
létesíteni. Kisebb községekben a Zöldkereszt szervezet végezte a szőrést. A gyanúsakat 
küldték további vizsgálatra. Az utógondozást is a védını folytatta. A mőködı 
tüdıbeteggondozók felszerelését standardizálták (ptx-kezelést is végeztek). Az OKI-ban 
antituberkulotikus, központot állítottak fel, élén közegészségügyi felügyelıvel. 

Nagy és végig megoldatlan gondot jelentett a betegek elhelyezése. Parassin József 
1929-ben errıl így ír: 
 

„Kétségbeejtı ágyhiány állott be a fıvárosban, amit még fokoz az, hogy a környék és 
vidék lakossága – nem lévén kórháza – a fıváros kórházaiba özönlik, elfoglalván az 
ágyakat a fıváros saját lakossága elıl.”61 

 
Országos viszonylatban a tbc-sek száma 60 ezer körül volt. Egy részük csak gondozásra 

és ellenırzésre szorult. Intézeti elhelyezést igényelt kb. 12 ezer beteg, ami nagyjából az évi 
halálozásnak megfelelı szám. Ennek az ágyszükségletnek csupán a felét tudták kielégíteni. A 
hiányzó 6000 intézeti ágy létesítése mintegy százmillió pengıbe került volna, amire nem volt 
fedezet. A helyzet teljes megoldására a háborús viszonyok között nem találtak módot. 

A visszacsatolt területek közegészségügyi helyzete is nagy nehézségeket okozott. Az 
erdélyi részen újabb 60 ezer tbc-s ellátását kellett megoldani, de ezen a területen csak 450 
kórházi ágy került vissza. A Délvidéken 9 ággyal gyarapodtunk, de az ottani gümıkóros 
betegek száma 15 ezer volt.62 1943-ban a tbc-gondozók a szükségletnek a 43%-át fedezték. 
Feltőnıen alacsony volt ebben az OTI részesedése. Összesen 11 gondozót tartottak fenn.63 
 
 
2. Diphteria, scarlatina, influenza 
 

A tapasztalatok azt mutatták, hogy egy kitört diphteria-járvány64 esetében a közösségben levı 
bacilusgazdák felkutatása és elkülönítése a járvány leküzdése szempontjából igen fontos. 
Ugyanakkor a diphteria megelızésére egy lakosságcsoport bakteriológiai szőrıvizsgálata nem 
hatékony eljárás. 1929-ben Szolnok megyében 21.287 gyermeket (kb. az összlétszám 
kétharmadát) vizsgálták ilyen módon. Találtak köztük 505 bacilusgazdát (2,37%). Ezeket 
kiemelték, és nem engedték vissza a közösségbe mindaddig, amíg nem váltak negatívvá. 
Mindezek ellenére a megyében nem csökkent a diphteria morbiditása. Feltehetıen nem 
találták meg a fertızı gazdákat.65 

A profilaktikus diphteria-szérumkezelés csak a közvetlen veszélyeztetettség esetén 
bizonyult indokoltnak. Két három hét után ugyanis megszőnt a védıhatása. 

                                                 
61 Parassin József. = Népegészségügy, 1929. 10. 1042. 
62 Magyarország 1941. dec. 6. 
63 Kis Újság, 1943. jan. 5. 
64 Johan Béla. = Orvosképzés 20 (1930) p. 394.; Johan Béla. = Orvosi Hetilap 77 (1933) No. 51. p. 1168.; 

Johan Béla. = Orvosképzés 26 (1936) p. 649. 
65 Ströszner Ödön. = Népegészségügy 13 (1932) No. 2. p. 68. 
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A diphteria elleni hatásos védelmet elsısorban az aktív immunizáló eljárásokkal lehetett 
elérni. Ebbıl a célból Behring 1913-ban próbálkozott elıször toxin-antitoxin keverék 
beoltásával. 1928-tól terjedt el a Ramon-féle anatoxin immunizálása.66 1929 végéig több mint 
20 ezer gyermek védıoltását fejezték be Magyarországon. 1930-ban 25 ezerhez fogtak hozzá. 
Mellékreakciót alig észleltek. Az eredmények: az oltottak között 88%-kal volt kisebb a 
dihphteria morbiditás, mint a nem oltottak között. A halálozás a nem oltott megbetegedettek 
között tízszer annyi fordult elı, mint az oltott csoport betegei esetében. Egyébként a diphteria 
savókezelések mellett is bekövetkezett 10–15%-os halálozás. A peofilaktikus oltás tehát 
indokolt volt. 

Ramon oltóanyag elıállítási módszerét Tomcsik módosította. Ezzel az anyaggal három 
oltás kellett a védettség eléréséhez. A falusi tapasztalatok viszont azt mutatták, hogy a 
második oltásra az oltott gyerekek 70%-a, a harmadikra csupán a fele jött el. Szükségessé vált 
emiatt egy egyoltásos módszer kidolgozása. Glenny és Barr eljárását felhasználva Faragó 
állította elı nálunk a timsóval praecipitált anatoxint.67 Kedvezıtlen reakció nem következett 
be. Ez az anyag egyszeri alkalommal akkora védettséget adott mint a háromszori Ramon-féle 
oltás.68 

Az 1936. IX. tc. felhatalmazta a belügyminisztert, hogy a diphteria védıoltásokat az 
országban kötelezıen megszervezze. Az elsı immunizálást két éves kor elérésekor, a 
második, az újraoltás az iskola megkezdésekor esetlegesen. A közvélemény az addigi kedvezı 
tapasztalatok alapján jól fogadta ezt a rendelkezést. Az elsı diphteriaoltásokat az országban a 
mezıkövesdi járásban végezték. Errıl a járásról egyébként úgy írtak, mint a „megelızı 
közegészségügy klinikájá”-ról.69 

1940-ben már 2 millió diphteriaoltás történt Magyarországon.70 1931-ben a diphteria 
morbiditás hazánkban 100.000/197, 1938-ban 100.000/68,9. Ugyanezek az adatok 1937-ben: 
Ausztria 100.000/274, Csehszlovákia 100.000/201, Németország 100.000/217 Magyarország 
100.000/81,6. 

A harmincas évek végétıl sokat foglalkoztak a scarlatina ellenes oltások 
kipróbálásával.71 Ennek eredményessége nem bizonyosodott be. 

Ugyancsak a harmincas évek végén kezdtek foglalkozni az OKI-ban az influenza 
ellenanyag termeléssel kísérleti állaton (vadászmenyét).72 
 
 

                                                 
66 Tomcsik József. = Orvosképzés 19 (1929) p. 122.; Tomcsik József. = Népegészségügy 13 (1932) No. 17. p. 

717.; Tomcsik József. = Népegészségügy 13 (1932) No. 22. p. 1027. (folyt.); Tomcsik József. = 
Népegészségügy 14 (1933) No. 1. p. 30. 

67 Faragó Ferenc. = Népegészségügy 16 (1935 No. 1. p. 12. 
68 Faragó Ferenc. = Népegészségügy 19 (1938) No. 20. p. 967.; Faragó Ferenc. = Népegészségügy 21 (1940) 

No. 19. p. 1039. 
69 Felsımagyarország, 1934. márc. 20. 
70 Új Nemzedék, 1940. okt. 5. 
71 Faragó Ferenc. = Népegészségügy 17 (1936) No. 16. p. 737.; Faragó Ferenc. = Orvosi Hetilap 81 (1937) No. 

34. p. 857.; Faragó Ferenc. = Népegészségügy 22 (1941) No. 6. p. 363. 
72 Dreguss Miklós. = Népegészségügy 20 (1939) No. 6. p. 291.; Fenyvessy Béla. = Orvosképzés 17 (1927) p. 

127.; Népszava, 1939. febr. 7. 
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3. Hastyphus és kiütéses typhus 
 

A hastyphus morbiditása73 a század eleji adatokhoz képest egészében csökkent, de a falvaké 
emelkedett. A kérdés tanulmányozását megnehezítette, hogy a vidéki betegeket gyakran 
ápolták városokban. Másrészt sok városunknak volt tanyai jellegő része. 

1932-ben hazánkban 22.230 hastyphus esetet jelentettek. Ez a szám a harmincas évek 
végére mintegy egyharmadára csökkent. 

Lovrekovich István és Rauss Károly autolysált praecipitált új hatásos typhus 
oltóanyagot állított elı.74 

Járványügyi szakembereink 1931 és 1933 között a Népszövetség Egészségügyi 
Osztályának támogatásával a hastyphus elıfordulását elemezték a települések jellegének 
szempontjából. A kutatásokat a mezıkövesdi járásban végezték. Itt aránylag sok typhusos 
megbetegedés történt. A lakosság a háziiparon kívül mezıgazdasággal foglalkozott, az 
ellenırzési lehetıségek jók voltak. Kiderült, hogy a kisebb községek megbetegedési aránya 
mind a három évben meghaladta Mezıkövesd község megfelelı adatait. A hastyphus tehát 
elsısorban a legkisebb községek súlyos problémájának bizonyult, s ennek oka a lemaradás a 
nagyobb települések assanálási helyzetéhez képest.75 

Vizsgálták a fertızı forrásokat is. Hazánkban a fıváros kivételével a typhusosoknak 
csupán egy része került kórházba.76 A mezıkövesdi járásból csupán 8,9%. A jelek szerint az 
otthon ápolt betegek igen fertızıképesek voltak (kb. 40%-ban). Budapesten a kontakt 
fertızést csak 6–10%-ban igazolták. Itt azonban a typhusbetegek 90%-ban és korán kerültek 
kórházba. 

Nálunk kétféle hastyphusjárvány létezett. Az évszakhoz kötött forma (augusztus és 
november közötti manifesztációval) és az aszezonális megjelenéső.77 Ez utóbbi a víz- és 
élelemeredető járványtípus. Ennek mechanizmusa viszonylag könnyen megfejthetı és a góc 
kiiktatásával megszüntethetı. Ilyenféle járványok a falvakban alig fordultak elı, mivel ott a 
vízellátás és az élelmiszerellátás ritkán származott központi forrásból. A szegedi (1931)78 és a 
Tolna megyei (1932)79 járványok esetében sikerült egyértelmően igazolni a góc szerepét. 
Ezeknek az eseteknek nagy sajtóvisszhangjuk is volt. 

A szezonális typhusjárványok okát sokkal nehezebb megállapítani. E tekintetben az 
országos átlag, a városi és falusi adatok egybeestek. Ezt nem lehetett megmagyarázni a 
bacilusgazdák baktériumürítésének esetleges évszak ingadozásaival. Megfigyelték, hogy az 
átlaghımérséklet emelkedésével szorosan együtt halad a járványgörbe emelkedése is, de 
megközelítıleg négyhetes fáziseltolódással. Ez az eltolódás arra vallott, hogy nem a 

                                                 
73 Johan Béla. = Orvosi Hetilap 78 (1934) No. 28. p. 627.; Gáll S. = Népegészségügy 19 (1938) No. 15. p. 715.; 

Pach Henrik. = Orvosi Hetilap 78 (1934) No. 25. p. 560. 
74 Rauss Károly. = Népegészségügy 21 (1940) No. 10. p. 597.; Lovrekovich István – Rauss Károly. = 

Népegészségügy 21 (1940) No. 1. p. 14. 
75 Petrilla Aladár. = Orvosi Hetilap 76 (1932) No. 36. p. 816.; Petrilla Aladár. = Népegészségügy 13 (1932) No. 

7. p. 223.; Petrilla Aladár. = Orvosi Hetilap 78 (1934) No. 23. p. 512. 
76 Petrilla Aladár. = Népegészségügy 16 (1935) No. 15. p. 686. 
77 Petrilla Aladár. = Népegészségügy 16 (1935) No. 19. p. 873.; Palcsó B. = Orvosi Hetilap 79 (1935) No. 25. p. 

941. 
78 Az Est, 1931. febr. 26. 
79 Új Nemzedék, 1932. szept. 14. 
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szervezeti ellenálló képesség leromlása az elsıdleges tényezı, mert a betegségkitörés akkor 
rögtön bekövetkezne. Így terelıdött a figyelem a légy vektor szerepére, ami már érthetıvé 
tenné ezt a jelenséget.80 A nagyon plauzibilis feltevést azonban nem sikerült egyértelmően 
bebizonyítani. 

Itt említjük meg, hogy 1931-ben létesült az OKI járványügyi alosztálya, mely állandó 
kapcsolatot tartott a vidéki tisztiorvosokkal. Súlyosabb esetekben helyszíni kiszállásra került 
sor. A fertızı betegségekrıl az OKI 24–48 órán belül értesült. Hét vidéki fiókállomás is 
dolgozott az országban. Ennek megfelelıen összesen nyolc járványkörzetet alakítottak ki. 
1928-ban 15.672 bakteriológiai vizsgálatot végeztek. 1937-ben 358.842-t. 

Kiütéses typhus esetek az országban a háborús esztendıkben fordultak elı nagyobb 
számban.81 A hatásos tetvetlenítı eljárásokhoz folyamodtak elsısorban. Az oltóanyag termelés 
mennyisége a szükségleteknek nem felelt meg. 

Az oltóanyag termelésre az OKI a háború alatt (1942-ben) Ungvárott létesített szépen 
berendezett és internátussal is rendelkezı intézetet, amelynek vezetıje Farkas Elek kétféle: 
tetőkben, illetve tojásban termelt hatásos oltóanyagot állított elı. 
 
 

4. Nemi betegségek 
 
Az Országos Antivenereás Bizottság 1925-ben létesült. 1929-ben hat vidéki nemibeteg-
gondozó mőködött. Számuk 1944-re 73-ra emelkedett.82 

Az antivenereás83 munka abban az idıszakban is, mint általában, a titkolódzás miatt 
nem terjedt ki valamennyi arra rászoruló betegre. A venereás betegek aránya – egy nagyobb 
felmérés szerint84 – 1938-ban 6 ezrelék volt a házasságban élıkre vonatkoztatva (ezen belül a 
férfiak 8 ezrelékkel, a nık 4,1 ezrelékkel szerepeltek). A házasságon kívüliek viszonylatában 
az összmorbiditás 7,3 ezrelék (férfiak: 11 ezrelék, nık: 3,3 ezrelék). A napszámosok között 
32,4 ezrelékben, az ismeretlen foglalkozásúak között 30,1 ezrelékben, a házi cselédek között 
18,9 ezrelékben fordult elı nemi betegség. 

A háborús esztendıkben erısen romlott a helyzet ezen a téren. 1938-ban az országban 
34 nemibeteg-gondozó mőködött, ezeknek kb. kétharmad részét Zöldkeresztes 
egészségházban helyezték el. 1940-ben készült el a „lex veneris”85 (egyidejőleg a tbc-s 
törvényjavaslattal), és 1941-ben lépett életbe. Ekkor egységesítették a szervezett anti-venereás 
védekezést. Bevezették a házasság elıtti kötelezı orvosi vizsgálatot is.86 Ugyanabban az 
évben a gondozókban 49.610 vizsgálatot végeztek. Ezek közül az esetek közül 34.034-nél 
kezelésre is szükség volt. 

                                                 
80 Joós Ilona. = Orvosi Hetilap 80 (1936) No. 25. p. 584.; Makara György. = Orvosi Hetilap 84 (1940) No. 29. 

pp. 363–368.  
81 Krisztinicz A. = Népegészségügy 20 (1939) No. 24. p. 1222. 
82 Vö.: Simonovits István: Társadalomegészségügy és egészségügyi szervezéstudomány. 3. átd. kiad. Bp., 1975. 

Medicina. 332, [3] p. 
83 Basch I. = Népegészségügy 9 (1928) No. 21. p. 1553.; Neuber Ede. = Orvosképzés 28 (1938) p. 559. 
84 Árokháty Vilmos. = Népegészségügy 19 (1938) No. 17. p. 805. 
85 Petres Antal. = MONE Orvostársadalmi Szemle 17 (1933) p. 26.; Székely M. = Népegészségügy 21 (1940) No. 

2. p. 78. 
86 Galambos J. = Népegészségügy 23 (1942) No. 17. p. 1094. 
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5. Parazitológia 
 

Nagy jelentıségő közegészségügyi felmérésként tarthatjuk számon Lırincz Ferenc 1932-ben 
tett észlelését arról, hogy a bányászaszály (ancylostomiasis) fertızöttség hazánkban igen 
elterjedt.87 Egy szénbányában 90%-os infestatiót állapítottak meg 1934-ben. Kiterjedt 
szőrıvizsgálatok során 25 ezer vizsgálatból 768 pozitív esetet emeltek ki. A jó 
közegészségügyi munka, a helyi fertıtlenítések, valamint a hatásos specifikus kezelések 
eredményeként 1939-tól a bányászaszály, mint a földalatti dolgozók munkahelyi ártalma 
gyakorlatilag megszőnt.88 

A negyvenes évektıl a parazitológiai munka egyéb ágazatait (bélférgességek) is egyre 
intenzívebben mővelték.89 
 
 

6. Malária 
 
A harmincas évek elején sokan azt gondolták, hogy a malária90 nem okoz többé 
Magyarországon különösebb gondot. 1932-ben 881 esetet tartottak számon. 1933-ban ez a 
szám 900-ra növekedett. 1934-ben hat malária endémiás területrıl tesznek említést. 1936-ban 
1500–1800 közötti morbiditásról tanúskodnak az adatok. 1938-ra újabb igen jelentıs 
növekedés következett, 6478 nyilvántartott eset. 

A hazai malária kérdéssel az OKI 1936-tól kezdett intenzívebben foglalkozni. 
Tanulmányozták a hazai szúnyogfajták meghatározásával91 a vektor elıfordulási helyeit. 
Védekezési terveket készítettek.92 Felvetıdött, hogy a téli ínségmunkákat a szúnyogtenyésztı 
mocsaras, ingoványos területek lecsapolására irányítanák.93 

Ezt az elképzelést Letenyén meg is valósították. E terület szúnyogsőrősége Makara 
szerint a szomszédsághoz képest egyharmadára csökkent.94 Azt, hogy melyik mocsarat 
célszerő lecsapolni (ahol ugyanis az anopheles tenyészik), a laboratóriumi tájékozódás alapján 
határozták el. 

1938-tól rendszeresen folyt az OKI által szervezett vegyszeres szúnyogirtás a 
Balatonon.95 

1939-ben Jánkon (Szatmár vm.) felállították az ország harmadik malária-kutató 
intézetét.96 Abban az évben, fıként a visszacsatolt területek erıs fertızöttsége miatt 28%-kal 

                                                 
87 Lırincz Ferenc. = Orvosi Hetilap 77 (1933) No. 8. p. 150.; Magyarország, 1934. dec. 18. 
88 Lırincz Ferenc: Az ancylostomiasis (bányász-aszály) kérdésének mai állása Magyarországon. Elıszó: Johan 

Béla. Bp., 1935. Dunántúl Pécsi Egyetemi Könyvkiadó és Nyomda. 90, [1] p. (A M. Kir. Országos 
Közegészségügyi Intézet közleményei 6.); Magyarország, 1939. ápr. 9. 

89 Nemzeti Újság, 1942. nov. 28. 
90 Lırincz Ferenc. = Népegészségügy 14 (1933) No. 16. p. 622.; Lırincz Ferenc. = Orvosi Hetilap 78 (1934) No. 

17. p. 385.; Lırincz Ferenc. = Orvosi Hetilap 81 (1937) No. 41. p. 1025. 
91 Mihályi Ferenc. = Természettudományi Közlöny 71 (1939) p. 484. 
92 Pálfalvi S. = Népegészségügy 21 (1940) No. 23. p. 1376. 
93 Torbágyi E. = Népegészségügy 20 (1939) No. 22. p. 1105. 
94 Makara György. = Orvosi Hetilap 84 (1940) No. 29. p. 303. 
95 Magyarország, 1938. ápr. 15. 
96 8 Órai Újság, 1939. máj. 3. 
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emelkedett a malária elıfordulási arány az elızı esztendıhöz képest.97 Beregszász környékén 
betemették a mocsaras gödröket. Erre célra 40 ezer pengıt adtak ki.98 1941-ben az ország 
területén már öt malária állomás mőködött.99 Akkor próbálkoztak meg a szúnyoglárvával 
táplálkozó gambusia halfajta betelepítésével,100 ami sajnos nem vált be. Szorgalmazták a 
belvizek lecsapolását és a szúnyogháló használatát. 1941-ben a kárpátaljai kiterjedt 
maláriagócok tanulmányozására Ungváron létesítették az ország akkor legmodernebb 
kutatóintézetét.101 

1943-ban Magyarországon 12 ezer malária esetet regisztráltak.102 
 

 

7. Iskolaegészségügy 
 
Különösen a falvakban sokáig elhanyagolták az iskolaegészségügyet.103 Ezalatt kezdetben az 
iskolaépület hygiénés ellenırzését értették. A húszas években, Klebelsberg kezdeményezésére 
3500 tanterem és 1500 tanítói lakás épült.104 Az iskolás gyermekek vizsgálata akkoriban a 
fertızı betegségek és a trachoma megállapítására terjedt ki. 1928-tól kezdték meg a 
módszeres iskolaegészségügyi vizsgálatokat.105 A már addig is folytatott gyakorlaton kívül új 
elemet jelentett ebben a fogászati ellenırzés.106 Ez részben a rendszeres fogápolás 
propagálására adott alkalmat, részben lehetıséget nyújtott a szükséges fogkorrekció 
elvégzéséhez – legalábbis az esetek többségében. Erre az egészségvédelmi munkára nagyon 
megérett a helyzet.107 A gyermekek 90%-ánál találtak valamilyen kóros fogászati elváltozást. 
A falusi gyermekek egy százaléka volt valaha fogorvosnál. A falusi iskolafogászatra két út 
nyílt. Vagy iskolafogorvosi központok létesítése nagyobb helységekben, azzal a 
rendeltetéssel, hogy az odaszállított gyermekeket megszőrjék, illetve ellássák, vagy az 
iskolafogászati intézményt kellett az iskolákhoz elszállítani. 

Az utóbbi megoldást választották. Mozgó iskolafogászati ambulanciákat hoztak létre. A 
felszerelést három ládában helyezték el, ami szekéren is szállítható volt. Egy ilyen mozgó 
rendelı egy év alatt kb. 1000 gyermekfogászati beavatkozást volt képes elvégezni. 1932-ben a 
falvakban 14 ilyen mozgó iskolafogászati ambulancia mőködött. 

A falusi iskolafogászat létrejöttében és segítségében jelentıs szerepe volt Szabó József 
professzornak és Oravecz Pálnak.108 A gödöllıi elsı iskolafogászat szervezıje és vezetıje 
Hamar Pál volt. A vizsgálatok során talált defektusokról írásban vagy a védını útján 
                                                 
97 Újság, 1939. dec. 29. 
98 Az Est, 1939. júl. 18. 
99 Magyar Nemzet, 1941. szept. 18. 
100 Új Nemzedék, 1941. No. 229. 
101 Kárpáti Híradó, 1941. júl. 29. 
102 Pesti Újság, 1943. jan. 14. 
103 Kiss L. = Népegészségügy 7 (1926) No. 12. p. 664.; Bielek Tibor. = Népegészségügy 15 (1934) p. 212. (folyt.) 
104 Vö.: Magyarország története 1918–1919, 1919–1945. Bp. 1976. Akadémiai Kiadó. (Magyarország története 

tíz kötetben) 
105 Neuber Ede. = Orvosi Hetilap 78 (1934) No. 23. p. 507.; Neuber Ede. = Orvosi Hetilap 83 (1939) No. 8. p. 

173. 
106 Johan Béla. = Egészségvédelem 5 (1929) No. 11–12. p. 6. 
107 Hamar Pál. = Népegészségügy 9 (1928) No. 20. p. 1427.; Hamar Pál. = Fogorvosi Szemle 26 (1933) p. 98.; 

Bartha I.= Népegészségügy 23 (1942) No. 18. p. 1149. 
108 Oravecz Pál. = Stomatologiai Szemle, 1938. p. 73. 
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értesítették a szülıket. A korrekciókat a jómódú szülık esetén a magánorvos, szegényeknél a 
hatóság által megbízott orvos tartozott elvégezni. A tapasztalat azonban az volt, hogy a 
jómódúnak minısített szülık közel háromnegyed része nem hozatta rendbe gyermeke 
fogazatát. Így a szegény sorsúak, akiknél ingyenesen végezték a korrekciót, jobban jártak. 

Az iskolafogászat az iskolaorvosi szolgálatnak csupán egy részét tette ki. A járási vagy 
helyhatósági orvosnak minden iskolát évenként többször meg kellett látogatnia. Minden 
gyermeket iskoláztatása ideje alatt háromszor: az elsı, a harmadik és a hatodik osztályban 
részletesen meg kellett vizsgálnia. 

E vizsgálatok eredményeként szomorú tények tárultak fel országszerte. Soós József 
monorpusztai iskolás-vizsgálataiból109 kiderült, hogy a gyermekeknek csak 44,7%-a érte el a 
korának megfelelı súlyt, 13,2% szenvedett légzıszervi betegségben, 10,6% szemészeti, 7,9% 
idegrendszeri, 4% bırgyógyászati, 5,3% gyomor-bél-bántalmakban. Egészségesnek volt 
mondható az iskolások egynegyed része. 

Békéssámsonon a vizsgáltak 94,6%-ánál találtak valamilyen kóros elváltozást. 
Füzesgyarmaton a gyermekek 27%-át találták egészségesnek.110 

Az OKI antituberkulotikus munkájának vezetıje, Petrányi Gyızı 1934-ben Szegeden és 
környékén 17000 gyermek gümıkóros fertızöttségét vizsgálta. Megállapította, hogy a 
fertızött gyermekek csupán 38%-ban akvirálják a betegséget otthonukban, többségük az 
iskolában fertızıdött.111 

Sokfelé nem ismerték a fürdést. Veres Péter 1939-ben így írt: 
 

„Közhely, hogy az alföldi paraszt tisztátlanságának, betegségeinek nem csupán a 
nyomorúság az oka, hanem egyfelıl az élettani tudatlanság, másfelıl az orvosokban és 
a hatóságokhoz való bizalmatlanság.”112 

 
1931 ıszén redukálták az iskolaorvosi munka céljaira szolgáló költségvetési keretet. Az 

iskolafogászati rendelések számát megtartották, de átmenetileg csökkentett munkaidıvel és 
dotációval dolgoztatták az apparátust. 
 
 

8. Táplálkozásegészségügy 
 

Közismert volt, hogy a magyar paraszt mennyiségileg és minıségileg egyaránt hiányosan 
táplálkozik.113 Ennek a helyzetnek a gyökeres rendezéséhez ugyan mélyreható társadalmi-
gazdasági változásokra lett volna szükség, ami messze meghaladta az egészségügyi 

                                                 
109 Soós József. = Népegészségügy 17 (1936) No. 3. p. 124. 
110 Féja Géza: Viharsarok. Az alsó Tiszavidék földje és népe. 2. kiad. Bp., [1937]. Athenaeum. 275 p., [5] t. 

(Magyarország felfedezése) 
111 Petrányi Gyızı – Varga Tibor. = Népegészségügy 15 (1934) No. 15. p. 995. 
112 Veres Péter: Az alföld parasztsága. Bp., 1939. M. Élet. 89 p. 
113 Kovacsics Sándor. = Népegészségügy 8 (1927) No. 13. p. 868.; Kerék M. = Magyar Szemle, 1933. p. 135.; 

Ecsedi István: A debreceni és tiszántúli magyar ember táplálkozása. Debrecen, 1935. Bertók Lajos 
Könyvkereskedése. 256, [2] p. (A Déri Múzeum Néprajzi Osztályának ismeretterjesztı közleményei 5.); 
Bakonyi I. = Egészségpolitikai Szemle 5 (1938) p. 86.; Beznák Aladár – Beznákné Hortobágyi Margit. = 
Népegészségügy 19 (1938) No. 1. p. 9. (folyt.) 
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kormányzat hatáskörét. A lehetıségek közé tartozott azonban, hogy az Országos 
Népélelmezési Bizottság kezdeményezésére módszeresen foglalkoztak a hazai 
néptáplálkozással, a felhasználható ismereteket pedig népszerősítették. 

Rendszeresen végezték az élelmiszerek vitamintartalmának meghatározását.114 1943-
ban az OKI népélelmezési felderítést kezdeményezett.115 Golyvakutató intézetet létesítettek a 
Csallóközben.116 Az OKI táplálkozásélettani osztályán Soós József vezetésével foglalkoztak a 
farkasvaksággal, mint háborús hiánybetegséggel, a golyvakérdéssel, laboratóriumi fızési 
módszerek kipróbálásával (állatkísérletekben). Kísérleteztek lizinben dúsított búzafajtákkal is. 

A negyvenes évek elejétıl a figyelem a sokfelé konstatált angolkórra terelıdött. A 
csecsemı- és anyavédelemben helyet kapott a D-vitamin és kvarckezelés.117 Újdonságként, 
foglalkozni kezdtek azzal is, milyen fémekre van szüksége az emberi szervezetnek.118 
 
 
9. Építésegészségügy és ivóvízhygiéné 
 
Az OKI-ban nagy jelentıséget tulajdonítottak az egészségügyi létesítményekre specializált 
mérnökök munkájának.119 Hangsúlyozták azonban azt is, hogy az egészségügyi építési 
tervekhez az orvosok véleményét is figyelembe kell venni. (Az USA-ban is fejlett sanitary 
engineer szakembergárda mőködött.) 

Ami az ország lakóépületeit illeti, egészségügyi szempontból bıven volt bennük 
kifogásolnivaló.120 Budapest zsúfoltsága akkor is nagy volt. Az elızı évtizedekben a 
bevándorlás mintegy négyszeresen meghaladta a természetes szaporodást. Az egyre gyakoribb 
függıleges terjeszkedés rosszabb hygiénét is eredményezett. Különösen a cselédszobák 
bizonyultak egészségtelennek. Az elterjedten alkalmazott helytelen tüzelés, levegıszennyezést 
idézett elı. Ehhez járult még az autófüst és az utcai por. Nagy lemaradás mutatkozott a 
csatornázásban. Budapesten a házak 94,2%-a kıbıl és téglából épült. A tízezer lakoson felüli 
községekben a házak 15,3%-a volt kıbıl, míg 64,4% vályogból vagy sárból, szilárd alap 
nélkül készült. Létezett az országnak olyan törvényhatósági jogú városa, melynek területén a 
házak 90%-a vályogból és sárból épült. Ezeket az adottságokat kellett elfogadni az 
építésegészségügyi normák kialakításakor. 

1943-ban a fıváros házainak 28,4%-a alápincézetlen volt. Országos viszonylatban 
84,2%-ban állt így a helyzet. Ennek figyelembevételével nagyobb hangsúlyt kapott a 
szigetelések megbízhatósága és a helyiségek megfelelı világítása. 

                                                 
114 Schulek Elemér – Kovács J. = A Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság Értesítıje 16 (1940) p. 339.; Rusti 

Gy. = Egészség 54 (1940) p. 83.; Kieselbach Gyula. = Természettudományi Közlöny 73 (1941) p. 33.; 
Hamar N. = Népegészségügy 21 (1940) No. 18. p. 987. 

115 Friss Újság, 1943. nov. 13. 
116 Tangl Harald. = Népegészségügy 22 (1941) No. 24. p. 1542. 
117 Új Nemzedék, 1942. p. 262.; Nemzeti Újság, 1943. jan. 9.; Sós J. = Népegészségügy 23 (1942) No. 2. p. 142. 
118 Sós J. = Népegészségügy 21 (1940) No. 5. p. 267. (folyt.) 
119 Johan Béla. = Tér és Forma, 1928. p. 4.; Acsay L. = Népegészségügy 8 (1927) No. 10–11. p. 722.; Melly 

József. = Gyógyászat 65 (1925) No. 33. p. 763. 
120 Kerbolt László. = Egészség 49 (1935) p. 124.; Wehli B. = Egészség 44 (1930) p. 158.; Johan Béla: 

Közegészségügy a városokban. In: A mai magyar város. Bp., 1938. M. Kir. Államny. 
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A fıvárosi lakóházak 99,5%-ában létesítettek WC-t (93%-ban zárt megoldással). 
Törvényhatósági jogú városainkban ugyanekkor már csak 34%-ban voltak zárt árnyékszékek. 
Tízezer lakoson aluli községeinkben 2,7%-ban fordultak elı korszerő, zártrendszerő 
illemhelyek. 

A budapesti házak felét látták el gázvezetékkel. Törvényhatósági jogú városainkban az 
épületek 5%-ában, megyei városokban a házak 0,5%-ában főtöttek vagy világítottak gázzal. A 
községekben nem használtak gázt. 

Budapesten a lakóépületek 82,9%-ában villannyal világítottak. A törvényhatósági jogú 
városokban a lakóházak 40,9%-ában vezették be a villanyt. A 10 ezernél kevesebb lakosú 
községekben – egy 1930-as felmérés szerint – a lakóházak 9,1%-ában létezett villanyvilágítás. 

A két világháború közötti idıszak egyik legtöbbet tárgyalt, nagy sajtóvisszhangot kapott 
témája az ország ivóvízellátása.121 1929-ben megbízták az OKI-t, hogy ebben a 
vonatkozásban mérje fel az országos helyzetet. 12.226 közkutat vizsgáltak meg; vegyileg és 
bakteriológiailag. Ha a szigorúbb nemzetközi normákhoz tartották volna magukat, akkor a 
kútvizeknek csupán 15%-a bizonyult volna elfogadhatónak. Sem a falusi sem a közkutak nem 
kerültek nyilvántartásba. Feltevések szerint Magyarországon a harmincas években 600 ezer 
kút mőködött, ezen belül 25 ezer közkút, amelybıl többen ittak. Mindezeknek kb. 70%-a 
kifogásolható vizet adott. A kutak egy része javítható volt. 

Megállapították, hogy jó kút létesítése az ország legtöbb vidékén lehetséges. A magyar 
falvak egynyolcad részében 5–40 méteren belül jó ásott kutat lehet készíteni, a harmincas 
évek áraira számolva 6–800 Pengı költséggel. Másutt 60–100 méter mélységbıl nyerhetı 
megfelelı ivóvíz. Ilyen esetben a kút ára kb. 2000 Pengı. Községeink háromnegyed részében 
ez a víznyerési lehetıség adódott. A Tiszántúlon 100–200 méterrıl vagy még mélyebbrıl 
kaphattak csak vizet (4000 Pengı ráfordítással). 

Régebben az a vélemény uralkodott, hogy csak az artézi kútfúrás az ideális megoldás. 
Ez azonban átlagban 8–10 ezer Pengıbe került, és azzal a következménnyel járhatott, hogy 
bizonyos rétegek átfúrásakor megkevesbedett a vízhozam. 

Eleinte a Népjóléti és Munkaügyi Minisztérium költségvetésében szereplı államsegély 
szolgált kútfúrási célokra. Ám kiderült, hogy ezt nem mindenütt használták fel szakszerően, 
vagy esetleg fel sem használták erre a célra. Ezért 1929 után a rendelkezésre álló tárcahitelbıl 
mind nagyobb hányadot kapott az OKI. 1936-tól pedig az egész ivóvízszerzési hitelt az 
Intézet használta.122 

Kezdetben évenként 15–30 kutat létesítettek, 1936-ban már 159-et, 1937-ben 256-ot. 
1937 végéig az OKI összesen 644 új falusi kutat készíttetett. 1942-re másfélezer közkút 
készült el.123 1943-ban az emelkedı anyagárak124 már nehezítették a tervek betartását. 1941-
ben a Vállalkozók Lapjában megírták, hogy a kútfúró mesterek rosszul járnak, mivel a 
munkabért a könnyő talajra számították ki és gyakori a rossz talaj. De a megállapított bért is 
nehezen fizetik meg.125 

                                                 
121 Johan Béla. = Népegészségügy 19 (1938) No. 10. p. 447.; Darányi Gyula. = Egészség 49 (1935) p. 80.; Papp 

R. = Községfejlesztés 11 (1936) No. 1. p. 75. 
122 Tomcsik József – Jendrassik Aladár. = Vízügyi Közlemények 21 (1939) No. 3–4. p. 381. 
123 Friss Újság, 1942. júl. 10. 
124 Friss Újság, 1943. jan. 21. 
125 Vállalkozók Lapja, 1941. aug. 19. 
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A kútfúró munkát mindig elızetes helyszíni szemle elızte meg, melyen részt vett a 
tisztiorvos, az OKI mérnöke és hygiénikusa. Elızıleg megvizsgálták a környezı kutak vízét 
és a hydrológiai viszonyokat. Az évek óta bevált kút-típustervek alapján készítették a terveket. 
Olcsóbb kutak esetében a környékbeli vállalkozóktól kértek árajánlatot. 

Az elkészült kútra rákerült a Zöldkeresztes jel és a „Jó ivóvíz” felirat. A helységet 
kötelezték, hogy évenként kétszer vízmintát küldjön ellenırzı vizsgálatra. 

A vízjogi eljárások általában lassúak voltak. Az engedélyek egy-másfél évig is 
elhúzódhattak. 1942-ben kb. ezer községnek volt beadott kérvénye ivóvízellátás tárgyában. A 
számítások szerint akkoriban mintegy hárommillió ember ivott egészségtelen vizet. A városok 
felében nem volt vízvezeték. A számítások szerint a helyzet rendezéséhez még legalább 40 
millió Pengı lett volna szükséges, és a munka az adott fedezet illetve feltételek mellett kb. 
ötven esztendeig tartott volna.126 
 
 

10. Központi gyógyszerellenırzés 
 
Az Országos Közegészségügyi Intézet együttmőködött a hatósági orvosi karral a 
gyógyszerkülönlegességek és a gyógyszerek ellenırzése terén.127 1927-ben a hazai 
gyógyszerspecialitások 92,4%-a nem felelt meg az elıírásoknak. 

1933-ban a belügyminiszter a gyógyszerek törzskönyvezését az OKI-ra bízta. A 
speciális készítmények vizsgálati és törzskönyvezési díja évi 150 P volt. A gyógyszergyárak 
ezt a rendelkezést eleinte kedvezıtlenül fogadták. Sérelmezték azt is, hogy a 
gyógyszertárakban készített különlegességek adóztatása enyhébb.128 Minthogy ez az ellenırzı 
vizsgálat a külföldrıl behozott gyógyszerekre is vonatkozott, fıként a különösen érdekelt 
német cégek tiltakoztak. Emiatt a ’Münchener Medizinische Wochenschrift’-ben támadás is 
jelent meg az intézkedés ellen. Egy alkalommal bebizonyosodott azonban, hogy egy nagy 
német gyár készítményében a feltüntetettnél (technikai hiba miatt) kevesebb hatóanyag 
(arzén) volt. Miután errıl a németek is meggyızıdtek, a kritika elhallgatott.129 

A gyógyszertárakat az OTI-val együttmőködve szúrópróbaszerően ellenırizték.130 Az 
ellenırzés hatása általában jó volt. 1930-ban gyáraink 11 millió egység insulint, 1938-ban 50 
millió egységet termeltek. A kezdetben igen rossz hazai hormonkészítmények minısége 1939-
ben az elfogadott külföldi színvonalra emelkedett. A magyar digitalisporok 1933-ban 50–
100%-os hatáskülönbségeket mutattak. Elérték, hogy a Digitalis Hungarica porok állandó 
hatásértékővé váltak. 

1939-ben gyógyszerkészítményeink egynegyed részénél találtak hibákat.131 

                                                 
126 Kis Újság, 1942. aug. 20. 
127 Johan Béla: Beszámoló a M. kir. Országos Közegészségügyi Intézet elsı öt évben végzett munkájáról. Bp., 

1933. OKI. 194 p.; Johan Béla: A magyar szociálhigienés munka. In: A mai magyar szociálpolitika. Az 
1939. évi közigazgatási továbbképzı tanfolyam elıadásai. Közzéteszi Keresztes-Fischer Ferenc, szerk.: 
Mártonffy Károly. Bp., 1939. Állami ny. pp. 857–865. (A korszerő közszolgálat útja 10.) 

128 Magyar Drogista, 1933. márc. 10. 
129 Johan Béla szóbeli közlése 
130 Déli Magyar Szó, 1943. okt. 1. 
131 Magyarország, 1939. jan. 22. 
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A lúgkı használatát szappanfızésre 1940-ben tiltották meg.132 Schulek akkorra 
kidolgozott egy lúgkı nélküli szappanfızési eljárást. Ennek eredményeként megszőnt az az 
áldatlan helyzet, hogy minden esztendıben átlagban 300 kisgyermek szenvedett el 
lúgkımérgezést, az esetek jórészében viselve annak életre szóló következményeit. 

A vizsgált idıszakban folytatott közegészségügyi munkák eredményeinek 
összegzéseként, befejezésképpen néhány reprezentatív adatot mutatunk be. 

 

az évi csecsemıhalálozás 1920-ban: 50000 1938-ban: 24000 

az évi tbc-halálozás 1920-ban: 28000 1938-ban: 13000 

az évi fertızıbetegség-halálozás 1920-ban: 16000 1938-ban: 5000 

az évi születések száma 1920-ban: 250000 1938-ban: 182000 

 
 

A két világháború közötti magyar egészségvédelmi munka korabeli visszhangja 
 

A két világháború közötti idıszakban Magyarországon az egészségvédelmi munkának végig 
élénk, sokszínő visszhangja volt. Ez részben összefüggött azzal, hogy a modern tudomány 
eredményeit felhasználó és ugyanakkor teljesen gyakorlatias orientációjú, újszerő 
társadalomegészségügyi munka felkeltette a közérdeklıdést. Különös jelentıséget kapott ez a 
munka azáltal is, hogy feladatkörébe tartozott az addig legelmaradottabb társadalmi rétegeket 
magába foglaló magyar földmővelı nép megsegítése. 

Parasztságunk sorsának jobbrafordulása, anyagi, politikai, egészségi helyzetének 
emelése már nemcsak a marxista elveket valló emberek, de az akkori rendszer haladó 
gondolkodású vezetıi számára is elsırendő problémává nıtt. Mindazoknak, akiknek 
politizálását akár a hazaszeretet, akár a jól felfogott társadalmi osztályérdek irányította, 
felismerték, hogy az akkori agrárország további sorsát döntıen meghatározza a parasztság 
helyzetének alakulása, egyebek között közegészségügyi tekintetben is. 

A paraszti életforma nehézségeinek egyre jobb megismerése a harmincas években 
fıként a módszeres falukutató mozgalom eredménye volt. E munkában elsısorban népi 
származású íróink vettek részt. Érthetı tehát, hogy a korszak egészségvédelmi 
kezdeményezéseit és tevékenységét széleskörő publicitás kísérte, melyet gyakran politikai 
indulatok is főtöttek. 

Az új típusú egészségvédelem szervezett apparátusa és tudományos-gyakorlati bázisa 
nehéz körülmények között kezdte meg mőködését. Mint minden új intézmény esetében, 
elıször el kellett fogadtatnia magát a hivatalos állami szervekkel éppúgy, mint a 
közvéleménnyel. Ez a propaganda a húszas évek közepétıl kezdıdıen céltudatosan, 
taktikusan és következetesen történt. A húszas évek végén már hivatkozhattak az elsı 
érdemleges eredményekre a napi sajtó hasábjain is. 

A továbbfejlıdést akkoriban azonban súlyosan veszélyeztette az általános gazdasági 
válság bekövetkezése. Azokban az esztendıkben igen nehéz volt megmenteni a néhány 

                                                 
132 Faludi G. = Népegészségügy 21 (1940) No. 15. p. 818.; Schulek Elemér. = Népegészségügy 17 (1936) No. 24. 

p. 1133. 
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befolyásos politikus által is feleslegesnek, luxusnak minısített egészségvédelmi munka 
anyagi feltételeit. A fenyegetı körülmények ellenére ez lényegében mégis sikerült. 

A harmincas évek közepétıl beszélhetünk a szervezett és addigra a gyakorlatban bevált 
mőködés konszolidációjáról, végleges elfogadásáról. A tennivalók köre is egyre bıvült az élet 
által felvetett új feladatok jelentkezésével. 

Különös nehézségeket okozott a visszacsatolt területek viszonylagos közegészségügyi 
elmaradottsága, majd pedig a háborús viszonyok fokozódó negatív hatásai. Ezeket 
súlyosbította az az orvoshiány is, melyet a mind jobban érvényesülı fasizálódás egyik 
szégyenteljes megnyilvánulásaként kibocsátott 1939. IV. tc. végrehajtása okozott. Ez azt 
jelentette, hogy több mint 3000 zsidó származású orvost tilos volt állami szolgálatban 
alkalmazni. 

Az egészségvédelmi munka állami irányítása 1934-tıl a Belügyminisztérium 
hatáskörébe tartozott. A belügyminiszter tekintélye gyakran segített megfelelıképpen 
ellensúlyozni az alárendelt helyi hatóságok esetleges passzivitását vagy ellenállását a 
közegészségügyi munkák elıbbre vitele terén. 

Ezek után tekintsük át röviden, milyen természető vélemények tükrözıdtek a magyar 
egészségvédelmi munkáról a korabeli publicisztikában. 

Az elsı mintajárások létesítését általában jóindulatú és sokoldalúan tájékoztató 
sajtóvisszhang kísérte.133 Érdekes és jellemzı módon ezzel párhuzamosan fedezik fel azt is, 
hogy milyen elhanyagolt Gödöllı a közmővesítés vonatkozásában.134 Az egészségügyi kultúra 
emelése tehát a régen ismert és megszokott mulasztásokra is új fényt vetett. Egyébként az 
OKI építkezésének idıszakában hívták fel a figyelmet az ottani környezet, utak 
elhanyagoltságára is.135 

A gazdasági váltság idıszakában javasolt, a közegészségügyet érintı pénzgazdálkodási 
intézkedések sajtóreakcióiról már fentebb esett szó. 1930-ban az erısödı jobboldali 
szélsıséges megnyilatkozásokra is reagál a ’Reggeli Hírlap’ cikkírója, aki az OKI munkáját 
elismeréssel méltatva szembeállítja a „politikai fajvédelmet” az igazi „fajvédelmi politikával.” 
 

„A fajvédelmi politika politikai jelszavak nélkül dolgozik, úgyszólván minden segítség 
nélkül csupán egynéhány lelkiismeretes közigazgatási tisztviselı humánus érzéssel 
eltelt orvos jóindulata alapján és egyre nagyobb, egyre szélesebb néptömegeket 
igyekszik bevonni annak a felvilágosodottságnak körébe, amelyen belül az egészséges 
emberszaporodás és ami ennél is fontosabb az egészséges fajfenntartás lehetıvé 
válik.”136 

 
Az OKI tevékenysége külföldön is érdeklıdést keltett. A Népszövetség javaslatára 

magyar mintára kísérelték meg Kína egészségügyének megreformálását.137 Angol és francia 
szakemberek tapasztalatokat vettek át az OKI-tól.138 A bulgár egészségügyi miniszter nálunk 

                                                 
133 Újság, 1929. febr. 27.; Reggeli Hírlap, 1930. márc. 29.; Az Est, 1930. aug. 14.; 8 Órai Újság, 1930. nov. 27. 
134 Nemzeti Újság, 1929. szept. 22.; Nemzeti Újság, 1929. szept. 29. 
135 Magyarság, 1930. febr. 27. 
136 Reggeli Hírlap, 1930. márc. 29. 
137 Magyarország, 1931. dec. 3. 
138 Közgazdasági és Közlekedési Tudósító 8 (1935) p. 1. 
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tanulmányozta a védınıképzést.139 Elismerı véleményeket olvashatunk a magyar 
egészségvédelmi munkáról a csehszlovák sajtóban is. 1928 és 1938 között 49 országból 881 
orvos jött hozzánk külföldrıl tapasztalatszerzésre. 

1934-ben jelent meg Kerbolt László könyve, ’A beteg falu’.140 A kitőnı orvosi 
szociográfia feltárta a hazai agrárproletáriátus rendkívül rossz életkörülményeit, rámutatott, 
milyen nagy adósság nehezedik ebben a helyzetben a magyar társadalomra. 

E munka megjelenése nyomán – feltehetıen más akkoriban érvényesülı befolyásra is – 
igen élénk irodalmi reagálás mutatkozott a problémákra.141 Az újságok egymás után hozták a 
riasztó csecsemıhalálozási statisztikákat. Cikkeztek a falusi nép elmaradott gondolkodásáról. 
Állandóan napirenden volt az egyke-kérdés. Kifogásolták, hogy az állam csak a költségvetési 
összeg 3%-át (20 millió Pengı) fordítja egészségügyre.142 Egy vidéki magánorvos nyílt 
közleményben felajánlja, hogy a magánorvosokat is vonják be a vidéki preventív munkába.143 

 
Javaslatok érkeztek újabb egészségvédelmi felmérésre, új munkaközösségek 

létesítésére.144 Egy kisgazdapárti újságíró azon háborodott fel, hogy nálunk e nyomor mellett 
egyesek orvos-túlprodukcióról beszélnek, holott nyilvánvaló, hogy túlságosan kevés vidéki 
állást létesítettek.145 

A szociológiai felmérések sokasodtak. A népi írók természetesen szintén nagy figyelmet 
szenteltek a közegészségi viszonyoknak. 

Hangok hallatszottak jobboldalról, hogy az újjászervezendı magyar orvosi és 
közegészségügyi szolgálatban eugenikai osztályra is szükség lesz.146 Szerintük az addigi 
„evolúció” helyett „mutació”-ra kerül majd sor a nemzedéki váltással. A németországi 
eugenikát igényelték a hazai egészségvédelemben 1936-ban.147 Egyes riportokban rámutatnak 
az igazságtalan magyar birtokviszonyokra, mint a bajok gyökerére. Ilyeneket a 
szélsıjobboldalról érkezı szociális frázisok között is gyakran hangoztattak, ígérgetve a 
földbirtokreform valamilyen formáját. 

A ’Népszava’ 1936-ban a karitatív jellegő közétkeztetések ellen szólalt fel: 
 

„Hárompengıs hetibér és korpakenyér az egyik oldalon. Zöldkereszt akció a másikon. 
Nem egyszerőbb volna az apa számára munkát teremteni és a munkát értéke szerint 
megfizetni?”148 

 
A Zöldkeresztes cukorosztásról pedig ugyancsak a ’Népszava’ így írt: „Ezt is megértük. 

A magyar nyomorúság megtermi a receptre adott cukrot” és hozzátette még: 

                                                 
139 Magyarság, 1935. okt. 10. 
140 Kerbolt László: A beteg falu. A magyar falu szociális és közegészségügyi rajza. Pécs, 1934. Dunántúl Pécsi 

Egyetem Kvk. és Ny. 129 p. (A m. kir. Országos Közegészségügyi Intézet közleményei 3.) 
141 Cavallier József. = Magyarság, 1934. máj. 13.; Újság, 1934. máj. 20.; Herczeg Ferenc. = Pesti Hírlap, 1934. 

jún. 10.; Nemzeti Újság, 1934. máj. 17.; Nemzeti Újság, 1935. febr. 10. 
142 Magyar Hírlap, 1934. jún. 23. 
143 Újság, 1934. jún. 17. 
144 Schmidt B. = Ellenzék, 1934. dec. 
145 Simándi P. = Szabadság, 1934. jún. 
146 Hévízi T. = Nemzeti Figyelı, 1934. nov. 18.; Somos E. = Nemzeti Figyelı, 1935. ápr. 28. 
147 Csik Lajos. = Magyarság, 1936. jan. 16. 
148 Népszava, 1936. jan. 11. 
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„százezrek nem kapják ezt sem.”149 

 
Támadták a központosítási törekvéseket is: 
 

„Nem tudom elképzelni, hogy az államosított orvosi karral a vármegye 
közegészségügyi érdekeit meg lehetne védeni” 

 
– idézik a pestmegyei alispán egyik kijelentését.150 

Volt persze igen sok olyan megnyilatkozás is, amely a követett egészségpolitika vonala 
mellett állt ki. 1935. augusztus 6-án Johan Béla államtitkári kinevezésének nyilvánosságra 
hozatalakor Féja Géza meleg hangon méltatta az eseményt.151 
 

„Mégis nıtt reformvirág ebben az egyetemes aszályban” 
 
– állapította meg. 1936-ban pedig a ’Kis Újság’-ban az OKI munkájával kapcsolatosan ez 
jelent meg: 
 

„Csodálatos, hogy nálunk a csendes mőködés ne eredménytelenséget takarjon, hanem 
komoly munkát jelentsen.”152 

 
A háborús esztendıkben a sajtó kritikája mind bal- mind jobboldalról elsısorban a 

közegészségügyre fordítható összegek keveslésében nyilvánult meg. 
A két világháború közötti évtizedek egészségvédelmi törekvései az akkor már 

általánosan felismert, társadalmi mérető súlyos közegészségügyi helyzet megjavításának 
kísérletét jelentették. Ennek megvalósítására egy központilag irányított, a hatósági orvosi 
hálózatra épülı egészségvédelmi szervezet létesült, amely nélkül a koordinált, tervszerő 
munka elképzelhetetlen volt. Ilyenformán az ország lakosságának egy része belekerült az 
egészségvédelmi politika hatókörébe. Sajnos korántsem oly mértékben, mint az kívánatos lett 
volna. 

Az OKI mőködésének súlypontja éppen a vidéki munkára, a hazai egészségvédelemnek 
addig teljesen elhanyagolt területére került. Ezt az úttörı tevékenységet nagy szakértelemmel, 
a roppant jelentıségő ügyhöz méltó odaadással és felelıséggel végezték. 

 
Az adott társadalmi-politikai-gazdasági tényezık által leszőkített keretek között, 

különbözı objektív és egyéb nehézségek ellenére, értékes, sok vonatkozásban tartós 
eredményeket értek el.153 Ezek között a legfontosabbak közé tartozott az, hogy országszerte 
sokfelé a legszegényebb földmővelıkben is valamiképpen felkeltették a magasabb hygiénés 

                                                 
149 Népszava, 1936. jan. 25. 
150 Népszava, 1936. febr. 14. 
151 Féja Géza. = Magyarország, 1935. aug. 6. 
152 Kis Újság, 1936. jan. 28. 
153 Johan Béla: Gyógyul a magyar falu. Bp., 1939. Magyar Királyi Országos Közegészségügyi Intézet. 296 p. (A 
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igényeket, és megvetvén ennek a szolgáltatásnak anyagi, szervezeti alapjait, ráébresztették az 
állami és társadalmi vezetıket e munkák állandó kötelezettségére. 

Ami pedig az általánosan magasabb egészségügyi színvonal elérését és megtartását 
illeti, annak feltételeit átfogó történeti-társadalmi változásoknak kellett megteremteniük. Így 
látta ezt Erdei Ferenc is, az akkori vidéki viszonyok kitőnı megfigyelıje, aki e problémáról 
így vélekedett. 
 

„A falusi szegénységnél a paraszthagyományokon felül a tehetetlenség is növeli az élet 
veszedelmeit és csökkenti az orvoslás veszedelmeit. A falusi egészségügyi gondozás 
ugyan legnagyobbrészt velük foglalkozik, azonban gyökeres javulást – kivéve a 
gyermekhalandóság csökkenését – nem tud elérni köztük. Nem, mert nem az orvosság 
hiánya és a gondozás fogyatékossága a fı oka betegségeinek, hanem emberpusztító 
életmódjuk. Számukra az egészségpolitika egyenlı a társadalompolitikával és 
gazdaságpolitikával. Addig csak kirívó sebeiket lehet orvosolni, vagy azt is csak 
elkendızni.”154 

                                                 
154 Erdei Ferenc: Magyar falu. Bp., [1940]. Athenaeum. p. 191. 


