
 1 

Kertai Pál – Lun Katalin 

 

A magyar tisztiorvoslás történetébıl
1
 

 
 

Az 1849 és 1918 közötti idıszak 

 
Az abszolutizmus korában ismét romlott a magyar közegészségügy helyzete. Igaz, a megyei 
és a tv. hatóságú városok tisztifıorvosai még dolgoztak – maga Fodor József is a tisztiorvoslás 
tárgykörébıl nyújtotta be habilitációját 1869-ben – de a hatóságtól nem kaptak jelentıs 
támogatást, és az országos fıorvosi státust sem töltötték be 1862-ig, amikor Hollán Adolfot 
nevezték ki erre a pozícióra. Eközben a lakosság körébıl a század második felében fél 
millióan haltak meg kolerában, és évente 60 ezer volt a tuberculosisban és 15 ezer a 
diftériában elhunytak száma. Pusztított a hastífusz, a szifilisz, a malária, és nagy volt a 
trachomában a golyvában, az angolkórban, a pellagrában, a higany-ólom és 
foszformérgezésben megbetegedettek száma, rohamosan terjedt az alkoholizmus. Ezek 
ismeretében nem keltett nagy meglepetést Fodor József megállapítása, hogy a magyar 
lakosság születéskor várható átlagos élettartama 1872-ben 11 évvel volt rövidebb, mint 
Franciaországban és 19 évvel rövidebb, mint Angliában. 

A bajokban segítendı, 1863-ban a Magyar Orvosok és Természetvizsgálók pesti 
nagygyőlésén Csatáry (Grosz) Lajos Bihar megye tisztifıorvosa indítványt tett „az ország 
közegészségügyi és orvosi ügyeinek rendezésére” és javaslatára egy szakorvosi bizottság 
tervezetet dolgozott ki. Tılük függetlenül egy másik bizottság, amelynek tagjai között nem 
kisebb személyiségek szerepeltek, mint Balassa János, Markusovszky Lajos, Jendrassik Jenı 
és Korányi Frigyes ugyancsak kidolgozott egy javaslatot, amely a három legsürgısebb 
tennivalónak egy közegészségtani tanszék felállítását, egy közegészségügyi tanács életre 
hívását, és egy közegészségügyi törvény megalkotását tekintette. Így történhetett meg, hogy 
mire a kiegyezés utáni elsı magyar kormány megalakult, a belügyminiszter Winckelhelm 
Béla asztalán kétféle javaslat is feküdt: a belügyminiszter Balassa János és baráti körének 
beadványát fogadta el. Ezután megindult a törvényalkotás gépezete, amelynek munkájában az 
országos fıorvos oroszlánrészt vállalt, de a törvény – igaz, Európa egyik legmodernebb 
törvénye – csak ennél késıbb született meg. Maga a jogszabály az „1876 XIV. törvényczikk a 
közegészségügy rendezésérıl” címet viseli, és a következı három paragrafuson nyugszik: 

 
„1. § A közegészségügy vezetése az állami igazgatás körébe tartozik. 
2. § Mindaz, ami a közegészség fenntartására, javítására és megromlottnak 
helyreállítására szolgál, hatósági felügyelet és intézkedés, a közegészség elleni 
kihágások pedig rendıri bíráskodás tárgyát képezik. 
3. § A hatóság a felügyeletet panasz bevárása nélkül is idınkénti szemlék és 
vizsgálatok által gyakorolja.” 

 

                                                 
1 A 250 éves magyar tisztiorvosi szolgálatról a megújult ÁNTSZ 10 éves jubileumi ülésén elhangzott elıadás 

részlete. 
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Ennek a három alapelvnek a végrehajtását – amely a mai tisztiorvosi tevékenységnek is 

alapja – a törvény a hatósági orvosokra bízta. Hogy célját elérje, szabatosan határozta meg 
feladataikat a levegı, a talaj, az ivóvíz, az élelmiszerek, a lakások, az iparmőhelyek, az 
iskolák, az árvaházak, a kórházak, a tébolydák és a börtönök közegészségügyi 
követelményeinek megállapítására és ellenırzésére, az orvosi, gyógyszerészi, szülésznıi és 
halottkémi szolgálat elıírásának betartatására, a gyógyfürdık és ásványvizek elıállításának 
felügyeletére, a hajók és vasutak közegészségügyi helyzetének ellenırzésére, a kuruzslás 
megakadályozására. 

A törvény a hatósági orvosok új hierarchiáját építette fel. Alapfokon a községi és több 
községre kiterjedı joggal a körorvosok láttak el – gyógyító munkájukon kívül – néhány 
hatósági feladatot, így többek között a községi iskolák, árvaházak, szegényotthonok, 
gyógyszertárak közegészségügyi ellenırzését, a himlıoltások elvégzését stb. Hatósági 
munkájuk felügyeletét a városi és járási fıorvosok végezték, akiknek ez volt a 
fıfoglalkozásuk, de emellett praxist is folytattak. Munkájuk kiterjedt – a községi és 
körorvosok hatósági munkájának felügyeletén túlmenıen – a közkutak, az élelmiszerpiacok 
felügyeletére, mintavételezésre, az iparvállalatok, az iskolák, a kórházak, a tébolydák 
ellenırzésére, valamint a kuruzslás elleni küzdelemre. A városi és járási fıorvosok felett állt 
másodfokon az immár véglegesen is megyei királyi tisztifıorvosnak nevezett hatósági orvos, 
aki beosztottjainak munkáját felügyelte és hangolta össze, és félévenként részletes jelentést 
küldött a fıispánnak a megye egészségügyi helyzetérıl. Jelentıs változás történt a rendszer 
legfelsıbb szervezeteiben is. A törvény ugyanis véglegesen megszüntette az országos fıorvosi 
státust, és helyette a Belügyminisztériumban „Közegészségi (késıbb: Közegészségügyi) 
Osztályt” létesített, amelynek mindenkori fınöke – elıbb miniszteri tanácsosi, késıbb 
államtitkári rangban – volt tekinthetı a magyar egészségügy legfıbb irányítójának. Az osztály 
elsı vezetıje Zemplén megye kiváló tisztifıorvosa, Chyzer Kornél lett. A hatósági orvosi 
rendszer szakértelmének és tekintélyének biztosítására vezették be a kötelezı – késıbb 
tanfolyamokkal is összekötött – tisztiorvosi vizsgákat. 

Ne higgyük, hogy ezt a kiváló törvényt általános lelkesedés fogadta. Többen 
kifogásolták annak centralizáló törekvéseit, bürokratikus voltát, eljárásainak szigorúságát. Az 
ellenvetések arra késztették Fodor Józsefet, hogy tollat ragadjon a törvény védelmében, és 
mivel írása még ma is aktuális, álljon itt az alábbi részlet. 

 
„Ezen közegészségügyi tekintetben eddigelé annyira elhanyagolt országban... a 
legrosszabb statisztikai viszonyok léteznek, mivel nemcsak a gyermekhalandóság 
sokkal nagyobb, mint másutt, bármely mővelt európai államban, de... a magasabb 
korúak is nagy számban idı elıtt múlnak ki ... (mert) hiányzik a nép nagyobb részében 
azon érzék, hogy... egészségére okszerően ügyeljen. Azért alig lehetne közegészségügyi 
törvényeinket és rendeleteinket a többi kultúrnépek példáira szabni, amelynek 
statisztikai viszonyai annyival jobbak a mienknél. Minálunk nagyobb szigor, kemény 
rendeletek és szakértık általi egyenes vezetés, oktatás és felügyelet szükséges.” 
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Természetesen a törvénynek is meg voltak a hibái. Az elsı az volt, hogy nem volt 
egységes tisztiorvosi szolgálat, hanem a hatósági orvosok az önkormányzatok alá voltak 
rendelve. Így a járási fıorvosok a fıszolgabíró, a városi fıorvosok a polgármester, a megyei 
tisztifıorvosok a fıispánnak voltak „szakközegei”, kinevezésük tılük függött, és csupán 
javaslatokkal élhettek, amit feletteseik vagy tekintetbe vettek, vagy nem. A másik probléma az 
volt, hogy a hatósági orvosok nem rendelkeztek hatósági jogkörrel, azaz közvetlenül nem 
intézkedhettek és szankcionálhattak, hanem a jegyzıkönyveket a megfelelı, erre a célra 
kijelölt rendészeti hatóságnak kellett átadni. Végül a harmadik – és talán a legsúlyosabb – 
hiányosság az volt, hogy az akkor már természettudományos alapokon nyugvó 
közegészségügy nem tudott biztos laboratóriumi hátteret nyújtani a hatósági orvosoknak. 
Fodor József, aki éles szemmel figyelte az eseményeket, maga is ezt tartotta a törvény 
végrehajtása legnagyobb fogyatékosságának, és egy „központi észlelde” létesítését 
szorgalmazta – erre azonban még néhány évtizedig várni kellett. Mindezen hiányosságok 
ellenére, a szolgálat figyelemre méltó eredményeket ért el a csecsemıhalálozás, valamint a 
gümıkor, a syphilis, a cholera és a typhus abdominalis halálozás visszaszorítása terén, 
mindaddig, amíg a magyar egészségügy lassú, de fokozatos fejlıdését derékba nem törte az I. 
világháború. Ismét, és immár harmadszor mindent elölrıl kellett kezdeni. 

 
 

A magyar tisztiorvoslás 1920 és 1944 között 

 
A világháború, annak különösen utolsó két esztendeje, az ezt követı belpolitikai események, 
valamint a trianoni béke következményei súlyos válságba sodorták a magyar 
közegészségügyet. Elıbb az 50 ezer áldozatot követelı influenzajárvány, majd annak 
elvonulása után a tuberculosis, a nemi betegségek, a thyphus abdominalis és a dysentéria 
eredeti, súlyos formában történı visszatérése, az éhezés és az ezzel együtt járó táplálkozási 
ártalmak, valamint az ipari betegségek tömeges megjelenése szinte kilátástalanná tették a 
magyar tisztiorvosi kar mőködésének eredményességét. Hozzájárult ehhez az is, hogy a 
felügyelı minisztériumok neve és hatásköre állandóan változott, és minden jó szándék 
ellenére hiányzott egy tervek alapján dolgozó erélyes központi vezetés. Jól szemlélteti az 
eseményeket az 1917. évben rendezett Népegészségügyi Kongresszus számos elıadása, 
valamint Scholtz Kornél államtitkár 1924-ben tartott beszámolója, amelyekben hazánk súlyos 
egészségügyi problémái kaptak hangot. 

Ebben az idıben – pontosan 1922-ben – jár Johan Béla fiatal patológus az Egyesült 
Államokban, ahol mint Rockefeller ösztöndíjas a közegészségügyet, a bakteriológiai munkát 
és az oltóanyag-termelést tanulmányozta, és meggyızıdött Fodor József igazáról: hatékony 
közegészségügyet építeni laboratóriumi háttér nélkül nem lehet. Hazatérése és gondos 
elıkészítése után az akkori nemzetgyőlés 1925-ben elfogadta azt a tervet, hogy a Rockefeller-
alap támogatásával alakuljon egy olyan intézmény, amely magas színvonalú laboratóriumi 
munkával segíti a tisztiorvosi hálózatot, tanfolyamokat szervez a tisztiorvosok és a községi 
orvosok részére, védınıket képez az egészségvédelmi feladatok – elsısorban a családok 
védelmének – ellátására, valamint gyakorlati kutatásokat végez. Az Országos 
Közegészségügyi Intézetet 1927-ben nyitották meg elıbb 7 szakosztállyal, 6 vidéki 
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fiókállomással, és egy védınıképzıvel. Késıbb mind az OKI osztályai, mind a vidéki 
állomások, mind a védınıképzık száma növekedett. 

 
Johan Béla 1935-ben távozott az OKI élérıl, és mint belügyminisztériumi államtitkár, 

az egész magyar közegészségügy irányítója lett. Ekkor kezdett hozzá az 1876-os törvény 
másik hiányosságának, a tisztiorvosi rendszer széttagolódottságának a korrekciójához 
(harmadik hiányosság kijavítása, a hatósági jogkör megadása továbbra sem sikerült). Az 
1939-ben megjelent IX. tc. „A hatósági orvosi szolgálatról és a közegészségügyi törvények és 
egyéb rendelkezéseinek módosításáról” címet viseli, és alapelve, hogy bár a városi, a községi 
és a körorvosi karnak is vannak hatósági feladatai, és a közegészségügy vezérkara, a városi 
(kerületi) valamint a járási tisztiorvos és a megyei tisztifıorvos továbbra is az 
önkormányzatok szakközege marad, de a járási tisztiorvosok szakfınöke már a megyei 
tisztifıorvos – aki közvetlen utasítást is adhat – míg a megyei tisztifıorvosok szakfınöke a 
belügyminiszter (illetve államtitkára), aki nemcsak közvetlen utasítást adhat, de egyben a 
kinevezés jogát is gyakorolja. Ezzel a tisztiorvosi kar államosítása – ha némi engedménnyel is 
– de megtörtént. 

A törvény célját és a szellemét igyekezett megvilágítani az Országgyőlésben az akkori 
belügyminiszter Kozma Miklós: 

 
„Egyrészt meg kívánom alkotni a tárcám keretében a közegészségügyi irányító 
csúcsszervezetet, amelynek az OKI integráns része lesz... Másrészt közelebb kívánom 
hozni ehhez a központi szervhez az alsóbbfokú perifériás szerveket azáltal, hogy a 
tisztiorvosi szolgálatot ellátó orvosi kart belevonom az állami státusba.” 

 
Szabályozza a törvény a tisztiorvosok kötelességeit is, amelyek túlnyomórészt 

megegyeznek az 1876-os törvényben lefektetett kötelezettségekkel, de különös hangsúlyt 
kapott a tuberculosis, a nemi betegségek, az alkoholizmus, a magas csecsemıhalandóság és az 
egykerendszer (!) elleni küzdelem, a szegények egészségügyi megsegítése, a mentıszolgálat 
megszervezése. Itt kell megemlítenünk a tisztiorvosi képesítés megszerzéséhez szükséges 
tisztiorvosi tanfolyam anyagának újjászervezését, valamint a községi orvosok számára 
tartandó tanfolyamok anyagának kidolgozását. 

1940-ben újabb nagyhatású jogszabály született, amely az „1000/1940 BM számú 
rendelet a zöldkeresztes egészségvédelmi szolgálatról” címet viselte, és a különösen esendı 
korosztályok védelmérıl, illetve a népbetegségek elleni szervezett küzdelemrıl szólt. A 
rendelet értelmében az országot egészségvédelmi körökre osztották fel, amelyek központjai az 
egészségházak voltak. A legegyszerőbb esetben az egészségház tanácsadói funkciót látott el, 
és az épületben kapott helyet a tisztasági fürdı, valamint a védını lakása. A következı 
egészségház-forma már anya és csecsemıvédelmi tanácsadással és intézményekkel 
(szülıszoba, tejkonyha) bıvült, akciókat bonyolított le (pl. iskolatej, iskolafogászat) és több 
egészségvédelmi kört látott el. Az ennél is nagyobb egészségházakban foglalt helyet a 
tüdıgondozó, a nemibeteg-gondozó, illetve a szükséges helyeken a trachoma-malária és 
golyvaállomás, sıt a rendelet már elırevetítette – 60 évvel ezelıtt – a rákszőrıállomások és 
gondozók létesítését is. Ezzel a rendelettel több száz gyakorló orvost vontak be a megelızı 
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orvosi szolgálatba, míg a védınık felkeresték a veszélyeztetett családokat, gondozták a 
csecsemıket, gyermekeket, gümıkórosokat és idıskorúakat, továbbá szociális segélyeket 
igyekeztek szerezni az arra rászorulóknak. Ami azonban számunkra a legfontosabb: a járások 
területén a járási tisztiorvosok, míg a megye és a törvényhatósági jogú városok 
egészségvédelmi köreinek legfıbb vezetıi a tisztifıorvosok. Ezzel a tisztiorvosi szolgálat 
egészségügyi rendészeti funkciói kibıvültek, és a hatósági orvos a közös cél érdekében 
közelebb került a gyakorló orvosi feladatokhoz. 

Ha végigtekintünk ezen az idıszakon, megállapíthatjuk, hogy az immár államosított, 
laboratóriumi háttérrel rendelkezı tisztiorvosi kar rendészeti „szakközegbıl” a nép 
egészségének jobbítására munkálkodó felelıs szolgálattá alakult. Munkája nyomán sorra 
alakultak az egészségházak, az egészséges ivóvizet szolgáltató kutak, megvalósult a fertızı 
betegségek bejelentési rendszere, kötelezıvé vált a diphteria ellenes védıoltás, csökkent a 
tuberculosisban, a venereás betegségekben, a hastífuszban, a lépfenében és a veszettségben 
elhunytak száma. A magyar egészségügy felszálló íve azonban ismét kettétört a II. 
világháború viharában. Újból – immár negyedik alkalommal – elölrıl kellett kezdeni. 

 


