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Fáy Aladár (1864–1944) és a TBC elleni küzdelem
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A magyar egészségügyi közigazgatás vezetésének prominens alakja volt 1919 és 1925 között 
Fáy Aladár, akit Scholtz Kornél, majd Johan Béla követett. A két háború közötti idıben a 
Fáy–Scholtz–Johan triász alkotta a nagy elıdök sorát. 

A magyar közegészségügyi alaptörvény (az 1876. XIV. tc.) végrehajtása a 19. század 
végén hatalmas feladatok elé állította egészségügyi közigazgatásunk vezetıit, akiknek szinte a 
semmibıl kellett azt megvalósítani. Chyzer Kornél nevéhez főzıdik e nagy építımunka, aki 
erıs kézzel vezette ezt a tevékenységet, ugyanakkor kiváló munkatársakat tudott maga köré 
győjteni. E nagyszerő gárdának volt egyik legmarkánsabb személyisége Fáy Aladár. 

Fáy Aladár a Nógrád megyei Mohora községben (Balassagyarmattól 10 km-re D-re) 
1864. március 1-jén született. İsei még IV. Bélától kaptak nemességet. (Fáj község Kelet-
Magyarországon van, a Miskolc-Hidasnémeti vonalon, a Hernád völgyétıl nem messze.) 

1883-ban a pozsonyi líceumban érettségizett, kitüntetéssel. Egyetemi tanulmányait a 
budapesti tudomány-egyetem orvosi karán kezdte meg, majd külföldön folytatta és a bécsi 
egyetemen 1890-ben fejezte be. Meghívták tanársegédnek, de a Monarchiában ebben az 
idıben a bécsi egyetemen maradni nem volt lehetıség. Talán huszár ezredes apjának is 
szerepe volt abban, hogy a katonai pályát választotta. Érdeklıdése a haditengerészethez 
vezette, ahol 1890. május 2-án corvette-orvossá nevezték ki, majd 1892. májusában fregatte-
orvossá lépett elı. A haditengerészetnél az Albatros-, Alfa-, Erzherzog Friedrich-hadihajókon 
és a Miramare udvari jachton teljesített szolgálatot, mint orvosfınök. 

Amikor Erzsébet királyné világ körüli útra készült, a danzigi kikötıben jégpáncélba 
szorult Miramare – fedélzetén dr. Fáy Aladár hajóorvossal – nem tudott kihajózni, így más 
hajóval indult útra a királyné. Katonai szolgálata közben szerzett betegsége miatt 1895-ben 
ideiglenesen nyugdíjba vonult. Megelızıen már megszerezte a mőtıorvosi oklevelet, a 
középiskolai egészségtan tanári képesítést és letette a tisztiorvosi vizsgát. 1899-ben Chyzer 
Kornél miniszteri tanácsos ösztönzésére a belügyminisztérium szolgálatába lépett. Pályája 
töretlenül ívelt felfelé. 1899-ben a nagy alexandriai pestis alkalmával martinschizzai 
vesztegzári intézet orvosfınöke volt és a tengeri egészségügyi vizsgálatot és felügyeletet 
személyesen teljesítette, illetve irányította. 1900-ban közegészségügyi felügyelıvé nevezték 
ki és elsısorban a kórházügy újjászervezésével bízták meg. Ekkor készítette el a sokáig 
érvényben volt kórházi szabályrendeletet. 

Kezdeményezésére és aktív közremőködésével indult meg a kórházépítés. A 
sátoraljaújhelyi, miskolci, balassagyarmati, székesfehérvári, gyulai stb. közkórházak az ı 
kezdeményezésére épültek. Az I. világháború kitörésekor már közegészségügyi fıfelügyelı és 
a kórházi és elmebetegügyi osztály vezetıje: Megbízást kapott a katonai 

                                                 
1 Irodalom: 
Fáy V.: A család kapcsolata az orvostudománnyal. „750 éves a Fáy család” 1993 – jubileumi rendezvénysorozat. 
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megfigyelıállomások létesítésére is. Ezek a harctéri sebesültek és betegek elhelyezésére 
szolgáló ideiglenes kórházi intézmények voltak. Szervezte és vezette a tizennégy felvidéki – 
összesen 70000 ágyat számláló katonai intézet szolgálatát. Idıközben átvette a 
belügyminisztériumban az egészségügyi közigazgatási osztály irányítását is. Az orvosi 
munkát csendes hivatalszobájából szerényes irányította. Különös gondot fordított a 
tisztiorvosok kiképzésére, megírta „Egészségügyi közigazgatás” c. könyvét, ami a magyar 
orvosi szakirodalom elsı ilyen terméke volt és ezzel nagy szolgálatot tett az egészségügynek. 
„Közegészségügyi szolgálat a községekben” c. könyvét olasz nyelvre is lefordították. 

A tuberkulózis pusztításának veszélyeit észlelve élére állt a gümıkór elleni 
küzdelemnek az erre a célra szolgáló egyesületek szervezésének. Fáy állította fel 1906-ban az 
elsı tüdıbeteg-gondozót. 1917-ben már miniszteri tanácsos és az ország tuberkulózisügyi 
felügyelıje. Személyesen szervezte meg az egyes vármegyékben a tbc elleni védekezést. 

A Károlyi-kormány idején a belügyminisztériumi dolgozók szakszervezeti fıbizalmivá 
választották, de a Tanácsköztársaság alatt nem teljesített szolgálatot. 

A kommunizmus bukása után – mint a népjóléti és munkaügyi minisztérium 
államtitkára – átvette az egészségügy irányítását. Az államfı 1919. augusztus 22-én állította e 
magas posztra, amit 1925. április 1-jéig töltött be, amikor teljes szolgálati idejének végeztével 
nyugállományba vonult. Az I. világháború és a forradalmak után Fáy Aladár államtitkár sokat 
tett a leromlott intézetek felújításáért, a meglazult szolgálati fegyelem helyreállításáért. A 
járványok elhárításával igyekezett megfelelı egészségügyi viszonyokat teremteni. Rendszeres 
és folytonos munkával igyekezett elérni, hogy újra helyreálljon a rend, és lehetıvé váljék a 
további fejlıdés. A Fáy Aladár teremtette bázisra épült a következı évtizedekben a magyar 
egészségügyi szolgálat rendszere. 

Nyugállományba vonulása, a közegészségügyi szolgálat vezetésétıl történt megválása 
nem jelentette egyúttal a visszavonulást. Szellemi frissességét és átfogó tudását az 
egészségügy új vezetése igyekezett tovább hasznosítani. Újjászervezték a tbc elleni védekezés 
ügyeinek kormánybiztosságát és 1925. június 1-jén kinevezték erre a fontos állásra, ahol még 
tíz évig dolgozott, míg aztán végleg megvált a közügyektıl. 

Fáy Aladár kezdettıl fogva részt vett a morbus hungaricus, a magyarságot pusztító tbc 
elleni védekezés ügyében. Az erre a célra létesített társadalmi szövetség megalakításában, 
majd vezetésében fıtitkár, elnök, késıbb miniszteri biztos lett. Bizottsági tagja volt a 
Nemzetközi Tuberkulózis Elleni Küzdelem szervezetének, a Magyar Orvosok Tuberkulózis 
Egyesületének. Elnöke volt – néhány esztendeig – a Budapesti Orvosok Szövetségének. 

Nem kereste a tisztségeket, valóban mindenkor orvostársai egyhangú bizalma tisztelte 
ıt meg. Székfoglaló beszédében – 1930. június 6-án tartott közgyőlésén rámutatott az 
orvostársadalom válságára. Gondolatai ma is aktuálisak. 
 

„A magyar orvostársadalmi rend, mostani nagy megrázkódtatásai is még… a régi 
rendet, régi gondolkodást, rég erkölcsi felfogást megváltoztató forgatagnak a 
következményei. Új világ van keletkezıben a régi helyén, új orvosok jönnek a régiek 
helyére, kiknek más a felfogásuk az orvosi hivatásról, az orvosi tudományról és annak 
érvényesítésérıl. Átalakulóban van az egész orvosi lélek. Az orvosnak – legalább a 
múltban így volt – egészen külön lélektana van. Alapvonása volt az igazi orvosi 
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léleknek: a teljes szabadság gondolatban és az orvosi cselekvésben s filozófiai 
szemlélete a világjelenségeknek…” 

 
Nagy gondolatok mélysége és bizonyos elkeseredés érzıdik a továbbiakból is: 

 
„Ahogy a szellemi életben nem tőrte az orvos semmiféle kijelentett dogmának a fékezı 
korlátját, éppen úgy a cselekvésben is, természetesen az ország törvényes korlátai 
között, a teljes szabadságot óhajtotta. Az orvosnak minden reglementáció béklyó volt, 
amitıl szabadulni akar. Ez így volt a múltban. Ám új idık jöttek, új ideológia szorítja 
ki a régit, új fogalmak keletkeznek, s az új társadalmi életben más az orvosok 
elhelyezkedése is. A mai társadalmi rendszer gyökeres változásaiba a régi orvosok 
már nem tudnak beletörıdni, csak úgy magukban botránkoznak, vagy sajnálkoznak. A 
fiatal orvosok pedig ezt már meg nem értik, ık már nem a filozófiai magaslatra 
igyekeznek, hanem a gyakorlati élet színterén… Ma már nem látjuk többé azt az 
ideális, a tudományt magáért a tudomány szépségéért mívelı, lelkes és meggyızıdéses 
orvost, aminı a régiek legnagyobb része volt, aki nagy anyagi elınyökért sem lett 
volna más, mint orvos, mert csak ez volt az ı lelkiségét kielégítı hivatás… Minden 
orvosnak joga van az élethez és ennek a jognak az érvényesítéséhez. Ezt nem lehet 
elvitatni senkitıl. S közös akarattal keresni kell a módot, amellyel a fenyegetı orvos-
szociális nyomor veszedelmét mindenkinek a fejérıl elháríthatjuk.” 

 
De a kivezetı utat is látja: 
 

„Nekünk tehát változásra kell törekednünk, jobb és kedvezıbb körülmények 
megteremtésére. Van-e erre mód és lehetıség? Egyetlen mód van: ha valamennyien 
egy szervezetet tudunk alkotni, amely a mindenkire nézve közös orvosi érdekeket egy 
emberként védi és érvényesíti. Félre kell tenni minden széthúzásra vezethetı egyéni, 
vagy részleges törekvést, és csak a közös orvosi érdekeket szabad érvényesülni 
engedni… Én rendületlenül hiszem, hogy a magyar orvostársadalom hatalmas nagy 
zöme meg fogja egymást érteni és megteremti a békés együttdolgozás lehetıségeit…” 

 
Fáy Aladár dr. – amint, akik személyes hivatali érintkezésbıl ismerték, így hivatali 

utóda Scholtz Kornél dr. és Melly József professzor visszaemlékezéseikben leírták – puritán, 
egyenes lelkő, minden anyagiasságtól mentes, meggyızıdése mellett keményen kitartó és 
ebben megalkuvást nem tőrı, emellett szeretetre méltó egyéniség volt. Igazságszeretı, aki a 
nehéz idıkben túlzásokba nem merült. Az egyéni érdeket rendszerint megvetette és csak a 
magyar orvosi ideálokat kereste. Nem a szavak, hanem a tettek embere volt. Amikor 
észrevette, hogy szavai nem kerülnek igazán meghallgatásra, megfogadásra és nem 
találkoznak az orvostársadalom általános megértésével, elnöki pozíciójától megvált és ismét 
csendes magányába vonult. 
 
 


