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1913. május hó 14-én John D. Rockefeller eddigi humanitarius és tudományos alapítványait 
újabbal gyarapította. Az új Rockefeller Foundation alapításakor 100 millió dollár tıkével 
rendelkezett. Azóta ı maga s a családja újabb s újabb adományokkal növelték az alapítványt, 
úgyhogy az ma már megközelíti a 200 millió dollárt. Az alapítvány célja, hogy az emberiség 
jólétét az egész világon elımozdítsa s e feladatot három hatalmas szervezetével igyekszik 
betölteni: a közegészségügy, az orvosképzés és a chinai orvosképzés osztályával. Mőködése 
60 államra terjed ki. Az alap kezelését bizottság végzi, melynek intézkedéseibe az alapító 
most már nem is folyik be. A háború alatt az alapítvány humanitarius célokra 22 millió dollárt 
fordított. A békekötés óta tevékenysége a közegészségügy elımozdítására, és pedig 
elsısorban a prophylaxisra s az orvosképzésre szorítkozik. 1923-ban 29 országban 636 
egyénnek adtak tanulmányi ösztöndíjat, 27 állam 54 tiszti orvosa cseréjének költségeit 
fedezték. 24 tanár tanulmányútját szervezték, 15 állam egyetemi intézetének küldtek 
könyveket és orvosi folyóiratokat. Japánnak a földrengés által elpusztult intézetei szántira 
felszerelést adtak, közegészségügyi intézeteket tartottak fenn Harvardban, Londonban, 
Prágában, Varsóban, Sao Paoloban, ápolónıket képeztek ki Yaleban (Franciaországban), 
Belgiumban, Brazíliában, Chinában, a sárgaláz, malária és anchylostomiasis ellen küzdöttek, 
az orvosi fakultásokat tanulmányozták, Angliában és Amerikában anatómiai és physiologiai 
intézeteket létesítettek, Pekingben egész orvosi fakultást tartanak fenn s 25 chinai kórházat 
segítenek, a nemzetek szövetségének közegészségi bizottságát segélyezik, Franciaországban a 
tuberculosis-ellenes küzdelmet megszervezték. 

A sokféle mőködés között igen nagy súlyt helyeznek a tanulmányi ösztöndíjakra, ezekre 
1923-ban 302.838 dollárt fordítottak. Magyarországra 1920-ban elsı ízben az alapítvány 
titkára Edwin R. Embree dr. jött, ki akkor érintkezésbe lépett a budapesti egyetem orvosi 
fakultásával. Késıbb az alapítvány párisi irodájának igazgatója: Professor Selskar Gunn jött, 
ki a közegészségügyet tanulmányozta, az orvosképzési osztály megbízásából pedig Eversole 
dr., kiknek referatumai alapján a New York-i központ vezetıi, Russel dr. és Pearce dr. is 
eljöttek, sıt az év tavaszán maga az elnök, George E. Vincent is töltött néhány napot. 

Kezdetben csak a budapesti egyetem orvosi fakultásának adtak segélyt, és pedig 
tudományos eszközök és folyóiratok adományozása által. Késıbb külföldi utazási 
ösztöndíjakat engedélyeztek egyetemi orvoskari tanársegédek számára. Az érintkezést egye 
célra alakított bizottság végezte, melynek elnöke: Tóth Lajos államtitkár, elıadója: Nékám 
Lajos egyetemi tanár. A vidéki egyetemek orvosi fakultásainak segélyezését csak a folyó 
évben vették programjukba. A segítı actiójuk ezen fokozatos kiterjesztése az alapítvány 
jellemvonása. 

A nagy, közegészségügyi problemák megoldását évekig készítették elı. Elıször is 
három ösztöndíjat engedélyeztek hygienikusok számúra, majd a népjóléti ministerium egyik 
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tisztviseltjének tanulmányútját fedezték, Gunn tanár hetekig tanulmányozta a fıváros és a 
vidék közegészségügyi viszonyait, különös gonddal figyelték meg gazdasági viszonyainkat, s 
csak mikor meggyızıdtek róla, hogy a consolidatio terén jelentékenyen elıbbre mentünk, 
akkor kezdték meg a tárgyalást, hogy a közegészségügyi eredményes intézkedések elsı 
feltételét létesítsék: a központi közegészségügyi intézetet, melynek tervét Fodor József már 
1873-ban kidolgozta, s melynek létesítését az Országos Közegészségi Tanács ismételve 
sürgette. Hogy Fodor terve helyes volt, azt az utóbb létesített német Reichsgesundheitsamt 
mőködése igazolta. Érdekes, hogy jobb idıkben nem tudtuk megalkotni, s most végre nehéz 
helyzetünkben amerikai segítséggel létrejön. Némi kárpótlásul szolgál az, hogy az amerikai 
szakértık olyan szellemi erıket találtak Csonka-Magyarországon, kik bizalmat keltettek, s 
hogy a tárgyalásokat vezetı Scholtz Kornél dr. h. államtitkárban olyan munkatársat nyertek, 
ki tudományos qualificatiója mellett az egészségügyi közigazgatásban teljesen jártas s minden 
garantia megvan arra, hogy a nagy közegészségi intézmény életképes lesz. Az alapítvány az 
intézet létesítésére negyedmillió dollárt engedélyezett, azaz körülbelül 18 milliárd magyar 
koronát, sıt az elsı öt évben fenntartásához is hozzájárul. 

Ezenkívül közegészségügyi központi irodának létesítésére évi 5000 dollárt adnak, mi 
által a közegészségügyi statisztika, reformjavaslatok elıkészítését és a közegészségügyi 
ismereteknek a társadalomban való terjesztését is lehetıvé teszik. Ilyen irodát Gunn tanár 
Prágában hosszabb ideig saját maga vezetett. 

Ugyancsak értékes segítség, hogy ösztöndíjak adományozásával hygienikusok 
kiképzését elımozdítják. Alapos orvosi ismeretekkel, kellı közigazgatási jártassággal 
rendelkezı s kellı hatáskörő hygienikusok nagyon sokat tehetnek az ország közegészségügye 
érdekében. Természetesen eredményes mőködésük feltétele, hogy a lakosság anyagi jóléte és 
mőveltsége támogassa törekvéseiket. 

Minden jel oda mutat, hogy végre valahára a köztudatba jut a nagy angol államférfi 
megállapítása, hogy a lakosság boldogsága s az állam hatalmának alapja a közegészségügy. 
Sohasem volt nagyobb szükség erre, mint most, amikor Humboldt tanítása szerint szellemi 
erıkkel kell pótolnunk azt, amit anyagiakban elveszítettünk. 

 


