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A XIX. század végén a középiskolai egészségtan oktatás nagyobb részben a polgárság 
gyermekeinek juttatott új és hasznos ismereteket, de a leglényegesebbek kimaradtak a tantervi 
tematikából, nehogy a valláserkölcsöt sértsék. Kétségtelen, hogy az egészségtan oktatásának 
bevezetése az egészségügyi ismeretek széleskörő terjesztése mellett, nagy lemaradás 
mutatkozott az iskolák közegészségügyi állapotában. 

Az 1891/92. tanévben a tisztiorvos mind gyakrabban javasolta a fıváros valamennyi 
népiskolájának bezárását ragályos betegségek miatt. Az iskolai népoktatást megbénítja, ha „az 
iskolai egészséget iskolai bezárással ápolják” – mondták a tanítók arra a tisztiorvosi vádra, 
hogy „az iskolai élet fertızı”. 

„Az iskolai egészségügy érdekében” 1892-ben a fıvárosi iskolaszékek közös 
értekezletet tartottak. Megvitatták azt a kérdést, hogy „miképp lehetne az 
iskolaegészségügynek érdekeit úgy megóvni, hogy a közoktatásunk érdekei csorbát ne 
szenvedjenek”. Az iskolaszékek határozati javaslattal fordultak a fıvárosi tanácshoz, hogy az 
egészség érdekében is szerezzenek érvényt az 1868. XXXVIII. tc. 27. §-ának, amelynek 
értelmében „több tanuló egy osztályba ne írassék, mint ahány négyzetméternyi területő a 
tanterem. Az órarendbe délelıtt elméleti, délután gyakorlati tárgyakat állítsanak he. Az óra 
közti szüneteket a tanulók ne a folyosón, hanem a játszó- vagy torna-udvaron töltsék.” A 
„zárvizsgákat” töröljék el (izgalmas, egészségtelen voltuk miatt), helyette évzáró ünnepélyek 
legyenek. 

A népiskolák építkezését pavilon-rendszerben oldják meg, amelyek iskolai mosdófürdı-
helyiségekkel rendelkezzenek, „a testi nevelést, illetve a személyi higiénére való nevelést 
segítenék”. Az iskolafürdık tisztántartása miatt az iskolaszolgákat fertıtlenítésre oktassák ki, 
hogy az iskola bezárása „ragályozás” címén ne egyedül a tisztiorvos feladata legyen, hanem 
az iskolaigazgatóval és iskolaszékkel egyetértésben történjék. 

1902-ben a vallás- és közoktatásügyi miniszterrel egyetértésben (1902. június 4-i 59071. 
sz. alatt kelt rendelet) a belügyminiszter rendezi a járványok idejére vonatkozó iskolabezárást 
és a székesfıváros polgármesterét felhívja, hogy az 1876. XIV. tc. 157. §-ában intézkedési 
jogát gyakorolja, hogy ti. az 1893. XXXIII. tc. 20. §-ának 3. pontja a kerületi elöljáróságok 
hatáskörébe utalja ennek a feladatnak a végrehajtását. 

Nyilvánvaló, hogy az iskoláskorú gyermekek megbetegedéseit kizárólagosan az iskolák 
egészségügyi helyzetének javítása nem oldhatta meg, hiszen a néptömegek nyomora, az egyes 
családok gazdasági viszonyai magukban rejtették a megbetegítı tényezıket. 

Ezekben az esztendıkben az ország valamennyi vidékén, gyermekeket és felnıtteket 
egyaránt, a himlı, a roncsoló toroklob, a váltóláz, a hagymáz, a trachoma és a tbc pusztította. 
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Az iskolai tanítás folyamatosságában a sok betegség közül talán a trachoma okozta a legtöbb 
zavart. 

1886-ban a VKM a 63668. sz. körrendeletében elıírja, hogy „minden községben az 
iskolás gyermekek szemei az iskolaév kezdetén azonnal elıször, továbbá a tanév folyamán az 
illetı vidék trachoma viszonyai szerint, havonként, vagy negyed- illetve félévenként, alaposan 
megvizsgálandók”. 
 
 

Védekezés a szembetegségek ellen 

 
Az egészségügyi hatóságok óvóintézkedésének betartása sok nehézségbe ütközött. A 
trachoma-járvány nem ürítheti ki az iskolát! Miniszteri rendelet megtiltotta a ragályos 
tanulóknak az iskola látogatását, a „nem ragályos természető trachomában iskolalátogatás 
tanulóknak a további iskolalátogatás megengedhetı ugyan, ezek azonban az egészséges 
tanulóktól elkülönítve, külön padba ültetendık”.2 

Az 1890. augusztus 22-én megtartott negyedik Egyetemes Tanító Ülésen id. Csapody 
István „az iskolás gyermekek betegségei” címő elıadásában a trachomás iskolás gyermekekre 
vonatkozóan úgy foglal állást, hogy a pedagógusok a trachoma terjedéséért a felelısséget nem 
vállalhatják és azt ajánlja, hogy délelıtt az egészséges, délután a szembeteg gyermekek 
járjanak iskolába, közben pedig fertıtlenítsék a padokat, írószereket stb. Még inkább 
szolgálná véleménye szerint az egészségvédelmet, ha közeli falvak úgy egyeznének meg, 
hogy az iskolákat kijelölnék egészséges és gyógyulófélben levı trachomás tanulók részére.3 

1898-ban 5471. szám alatt kiadott körrendelet a trachoma elleni védekezés céljából 
szükséges ellenırzési szemvizsgálatok pontos végrehajtására a törvényhatóságokat ismételten 
felhívja, mivel azt az ország minden területén nem egyenlı súllyal hajtották végre. Majd 
1904-ben a VKM hatályon kívül helyezte a 35680/1880. sz. rendeletét és 12886. szám alatt 
kiadta a trachoma elleni óvóintézkedés újabb szabályzatát. Ebben lefektették a különbözı 
beosztásban mőködı hatósági orvosok feladatát a trachoma elleni küzdelemben. A tanítókat, 
tanárokat is felhívja, hogy a tanulókkal ismertessék az egészségtan óra keretében a trachoma 
elleni védekezés módját. Ezenkívül idınként az ifjúsági egyesületekben, a trachomáról olyan 
elıadásokat tartsanak, amelyeket a felnıttek is „haszonnal” hallgathatnak. 

A német szemorvosok munkáiban igen sok adat halmozódott fel az iskoláztatás 
egészségügyi ártalmairól. Az „iskolabetegségek” kiküszöbölésének megoldását a higiénés 
követelmények megjavításától várták. A padok méreteinek szabályozására kidolgozott 
szempontjaik – az egyenes ülést propagálták –, a gyengén világított tantermek helyett a 
világos tantermekért harcoltak, külön kiemelték, hogy a szem védelme miatt az írást 
reformálni kell. A jobbra dılt bető helyett a „meredek állású betőt” kell bevezetni. A hazai 
szemorvosok közül különösen id. Csapody István foglalkozott behatóan az iskolai oktatás 
egészségügyével. A német szemorvosoknak az iskoláskorú gyermekek rövidlátásáról közölt 
statisztikai adatai hívják fel a figyelmet a hazai iskolai szembetegségekre. Megállapították, 
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hogy az iskolás gyermekek rövidlátása az elırehaladó korral szaporodik és fokozódik. Az 
elemi iskolások között sokkal kevesebb a rövidlátó, mint a középiskolások között. A rossz 
világítás, közeli nézés, a rosszul nyomott könyvek használata, a rossz testtartás (az írás jobbra 
dőlése miatt gerincferdülés) segítik elı a rövidlátás kifejlıdését. Mások a diszpozícióknak 
tulajdonítanak nagy jelentıséget, amely alapul szolgál az iskolázásból eredı károsodások 
kiváltásához. Késıbb a szemészek egy része amellett foglal állást, hogy az iskolai közellátás 
öröklékenységen alapul, amely kifejlıdik az iskolázás nélkül is. A rövidlátás kérdésében az 
arra hajlamosító tényezık mellett az öröklékenységnek ma is nagy jelentıséget tulajdonítunk. 

A szem kímélése egyik módjának tartották a meredek írás bevezetését. A bécsi 
szemészek közül Reuss professzor szemészeti, Lorenz professzor ortopédiai szempontból az 
írásreform megváltoztatására vonatkozó érveiket kidolgozva, javaslatukat a bécsi 
egészségügyi tanács elé terjesztik, mintegy támogatva dr. Emil Bayert, a szépírás tanárát, aki 
az írásreformot sürgetı mozgalom élén állt. Könyvét, amelynek címe: ’Steile Lateinschrift’ – 
id. Csapody István ismerteti az Orvosi Hetilap 1891-es évfolyamában. Megjegyzi, hogy cikke 
megírása után jutott tudomására, hogy az Országos Közoktatásügyi Tanács az álló írás 
bevezetésének elıkészítésére dr. Dollinger Gyula ortopéd professzorral javaslatot dolgoztatott 
ki, amelyet a VKM-nek továbbítottak. Id. Csapody István számos cikkében foglalkozik a 
tanítás egészségügyével. A ’Frıbel-tanítás’-ról címő tanulmányában is felhívja a figyelmet, 
hogy a szem védelmét nem az iskoláskorban, hanem az óvodáskorban kell megkezdeni. A 
Budapesti Tanító Egyesület értekezletén (1893) ’A gót írás tanításához’ címő elıadás 
megvitatásakor kihangsúlyozta, hogy az iskolai megterhelésen könnyítene a gót bető elvetése 
is (a gót betők követése a szemre aránytalanul nagyobb munkát ró, mint a latin betők). A 
szegedi népiskolai tanítótestület 1904. február 7-i ülésén4 dr. Falta Marcell szem- és 
fülészorvos ’Az iskolai tanulók szemének kímélésé’-rıl tartott elıadásában kihangsúlyozta: 
„semmit sem találnék tehát fontosabb feladatnak az iskolahigiéne szempontjából, minthogy az 
iskolázás megkezdésekor minden olyan tényezıre és körülményre a legnagyobb gond 
fordítandó, mik a szem munkáját megkönnyítik és minden kerülendı, ami a szem munkáját 
megnehezíti”. 

Az orvosok egy része a palatáblára való írástanítás kiküszöbölését a szem védelme 
érdekében ajánlotta. Ti. a betők szembetőnése sötét alapon rossz, mesterséges megvilágításkor 
a fényt visszaveri. A gyermek, a palatáblán való, íráskor a palavesszıt a táblához nyomva, a 
kéz izomzatát megerılteti, miközben testtartása helytelen, s a gyermeket az effajta írásmód 
nehézkezővé teszi. A palatábla keretben van elhelyezve, ami a tanuló csuklójának mozgását 
zavarja. Dr. Fergusson felhívta a figyelmet arra, hogy a tanulók egy része benyálazott ujjal 
tisztítja a tábláját és ezeknek a tábláknak bakteriológiai vizsgálatakor tbc- és diftéria-bacilust 
sikerült kimutatni. A fertızés lehetısége olyankor is fennáll, ha – amint az szokásos – az 
egyik gyermek használja a másik palatábláját. Közegészségügyi szempontból, a szem 
kímélése érdekében az a követelmény, hogy fehér alapon, sötét betőkkel történjen az írás. 
Ilyen irányban sok kísérlet folyt.  

A különbözı anyagból készült, fehér színő táblák közül dr. Lange braunschweigi 
szemészorvos celluloidból készített fehér táblája bizonyult higiénés és pedagógiai 
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szempontból a legmegfelelıbbnek. Dr. Falta Marcell nálunk is ennek a táblának a 
meghonosítását javasolta. 

Orvosaink felfigyeltek arra a tényre, hogy papiros helyett festékkel bevont 
palaíróvesszık kerültek forgalomba. A Magyar Kir. Vegykísérleti Állomás megállapította, 
hogy a festékekben kátrány és ólomfesték található. Ezek a festékek a gyermekek egészségét 
károsíthatják. Ezért a VKM 4232/1888. sz. körrendeletében a mérges palavesszık használatát 
megtiltják, s csak a papirossal bevontak használhatók. 
 
 

A tbc terjedésének meggátlása az iskolákban 

 
A tüdıvész a felnıtt- és gyermeklakosságot egyaránt óriási mértékben pusztította, hatalmas 
néptömegek a legnyomorúságosabb lakás- és táplálkozási viszonyok között tengıdtek. 
Ennek a helyzetnek társadalmi gyökerét Fodor József – Erismann könyvéhez írott 
elıszavában – tárja fel: „amikor a halál pusztít, akkor tulajdonképpen az emberek 
életviszonyai pusztítanak”. 

Külföldön a gyermekeket a tbc-megbetegedés terjedési módjáról már az iskolában 
felvilágosították. A terjedés meggátlásához szükséges ismereteket a gyermekek útján juttatták 
el a családhoz. Ezt a módszert eredményesnek vélték. Hazánkban is „A tbc terjedésének 
meggátlása körüli teendıkrıl” kiadott (VKM 1905. évi 56000. sz.) körrendelet a 
felvilágosítást helyezi a küzdelem középpontjába. A rendelet a pedagógusok oktató 
munkájához hozzá tartozónak nyilvánítja a tüdıvész elleni védekezés módjára, a személyi 
higiénés ismeretekre való nevelést. Elrendelik, hogy az iskolákat évente legalább kétszer 
meszelni kell, építkezésnél az iskolák tájolását úgy kell elıírni, hogy az utcai portól védettek 
legyenek. A tantermeket nedves főrészporral söprögetik és minden söprés után a főrészport 
elégetik. Ti. amikor Robert Koch a gümıkór-bacilust felfedezte, a fertızési módra 
vonatkozóan azt tartotta, hogy a nyílt tbc-ben szenvedı felnıtt, köhögés közben széjjel szórja 
a kórokozókat, amelyek a környezetben telepednek meg és a porban felkavarva újra 
megjelennek. Így belélegzés útján a gyermekeket fertızhetik. 

Az iskolákban a „porfertızés” veszélye és jelentısége jóval kisebb, mint a 
„cseppfertızés”. Flügge 1908-ban feltárta, hogy a „nyílt” gümıkóros felnıtt beteg beszéd, 
köhögés, tüsszentés közben tbc-bacilust tartalmazó cseppeket szór széjjel és a hozzá közelálló 
azt belélegezve fertızıdhet. Ezért a fertızı forrást (a nyílt gümıkóros pedagógust vagy 
tanulót) az iskola látogatásából kizárják. A tanfelügyelık figyelmét az iskolai egészségügyi 
ellenırzésre nyomatékosan felhívja. (A századfordulón a gümıkór-halandóság az 1930. 
évinek a kétszerese volt.) A nyílt tbc-ben szenvedı tanítószemélyzetnek és iskoláskorú 
betegeknek a bejelentése csak 1913-ban (1913. évi 191049/1912. BM. sz. körrend.) vált 
kötelezıvé. 



A tanulók testi nevelésérıl 

 
Az ifjúság testi nevelésérıl az iskolának kellett volna gondoskodnia. Az iskolák 
közegészségügyi viszonyai ennek a feladatnak nem kedveztek. A falusi iskolák egyáltalán, a 
városi iskolák közül is csak kevés rendelkezett. tornateremmel. A falusi népiskolák 
tantermeiben a testnevelés egyet jelentett a pornyeléssel. A népiskolai közoktatás rendezésérıl 
szóló 1868. évi XXVII. tc. a testnevelést az elemi népiskola kötelezı tárgyai közé sorolja. 
Majd az 1883. évi XXX. tc. 5., 7. „a test-gyakorlatok, tekintettel a katonai gyakorlatokra, 
elrendeli rendes tárgyként oktatását”. 

Az 1868. évi XXXIII. tc. 27. szakaszára hivatkozva 1895-ben (1895. január 25-én kelt 
60602/894. sz. rend.) kimondja, hogy az új iskolaépületekben a tanteremnek „egy teremre 60 
gyereket és minden gyerekre legalább 0,8–1,2 m2 helyet számítva, száraz, szellıs, világos 
tantermet építsenek”. A 28. §-ban intézkedik, hogy a már fennálló iskolaépületeket, 
amennyiben ezeknek a követelményeknek nem felelnek meg, a fenntartó hatóságok „mihelyst 
lehetséges” alakítsák át. Az átalakításokat a közoktatási kormány 1870. évben kiadott 
népiskolai mintatervek alapján kell végrehajtani. Az építkezési tervek mind a pedagógiai, 
mind a higiénés követelmények tekintetében megfelelıek legyenek. A terveket mőszaki 
szempontból a kereskedelmi miniszter felülvizsgáltatta, egészségügyi szempontból az 
Országos Közegészségügyi Tanács utasításait kellett követni, az iskolák felszerelésére, 
bebútorozására is. Az építkezési tervet az építkezés megkezdése elıtt a Közigazgatási 
Bizottsághoz kellett bírálatra benyújtani. A bizottság tagjai: a Királyi Építészeti Hivatal, a 
királyi tanfelügyelı és a megyei fıorvos voltak. 

Csak az 1900-as években történik intézkedés a testgyakorlás alóli felmentésre 
vonatkozóan. (VKM 1900. évi 46–49. sz. rendeletével kiadott Szabályzat, a testgyakorlás stb. 
alól való felmentés ügyében.) A felmentést a szülınek vagy helyettesének kell kérnie. A 
felmentést a középiskolai igazgató maga adhatja meg a szembeötlı testi hibánál, pl. sántaság, 
bénaság, félszemőség esetében, „szóbeli kérelemre és minden orvosi bizonyítvány követelése 
nélkül”. Az igazgató ad felmentést orvosi bizonyítvány alapján a félévnél rövidebb ideig tartó 
betegségekre. Hosszabb felmentést orvosi bizonyítvány alapján a tankerületi fıigazgató ad. 
Ahol iskolaorvos mőködik, a tanév elején az általános vizsgálatok alkalmával jelentést tesz az 
igazgatónak a felmentendıkrıl. Részletes felmentésre is volt mód, például a nyújtón való 
gyakorlatok alól, az ugró gyakorlatoktól. 

Több középiskolai tanári kar javaslatára a középiskolákban játékdélutánokat 
honosítanak meg, amelynek megvalósítását még az 1900. május 10-én kiadott 29954. sz. 
rendelet sem tudta elısegíteni, hiszen a játékterekre vonatkozó követelményeket az iskolák 
építési terveinek elbírálásánál nem vették figyelembe, a régi iskoláknál pedig a már meglevı 
települési viszonyok sem engedhették meg ezt. A játékterekre vonatkozó követelmény a 
rendelet szerint az volt, hogy „8 osztályú középiskola játéktere legyen 120 m hosszú és 80 m 
széles, vagyis Összesen 960 m2 területő – 4 osztályú középiskola játéktere pedig 100 m 
hosszú és 50 m széles, vagyis 500 m2 területő téglalap. Egy-egy csoportban 70 tanuló vehet 
részt a játékban, 140 tanulónál azonban több semmi körülmények-között”. 



A játékok nemei nem voltak kötöttek, kivéve a korcsolyázást. A. korcsolyázás ugyan a 
tantervben elıírt játékok között „kötelezınek” volt elıírva, de a korcsolyapályák létesítésével 
járó nehézségek miatt eltekintettek kötelezı mivoltától. 

A játékórák idıtartamát két órában állapították meg, amelyet elsısorban „az önálló 
tornatanítók és tornából középiskolákra képesített intézeti rendes tanárok”, ezenkívül „a többi 
tanárok” vezettek. A tornán kívül a testi nevelést vélték a játékdélutánokkal szolgálni, végsı 
fokon pedig „az iskola nevelı munkásságának szerves alkotórészévé kell tenni”. Mindebbıl 
azonban vajmi kevés valósult meg. 

 
* 

 
Fodor József 1898-ban beadvánnyal fordult a minisztériumhoz amelyben az egész 

magyar ifjúság orvosi felügyelet alá való helyezését javasolta. Végül is a porlepte javaslat 
csak 1906-ban, mint rendelet napvilágot lát, de végrehajtására nem került sor. 

A népegészségügy kérdése az államigazgatásban, a költségvetésben, mellékkérdésként 
szerepelt. Különálló egészségügyi minisztérium nem létezett. A különbözı szervek – belügy-, 
pénzügy-, kereskedelmi, közlekedésügyi minisztériumok – minden különösebb koordináció 
nélkül intézkedtek egészségügyi kérdésekben. 

Idıközben elhunyt az egészségügy nagy pártfogója, Trefort Ágoston. Halálával a 
kormányzat részérıl az egészségügyi kérdések iránti érdeklıdés elcsendesedik. Az 
iskolaorvosi és egészségtan tanári szaktanfolyamok lassan elnéptelenednek. A végzett orvosok 
álláshoz jutni nem tudnak. A kormánykörök az iskolaegészségügy kérdéseivel szemben 
tartózkodóan viselkednek. Ez megpecsételi az iskola egészségügyének is – mint annyi más, a 
nép érdekét képviselı haladó javaslatnak – a sorsát. 

Fodor és Markusovszky a hazai közegészségügy elıbbre viteléért elhangzott szavai is: 
„a közegészségügy a nemzetek erejének, kultúrájának alkotó része, a haladásnak hatalmas 
tényezıje” süket fülekre találnak. 
 
 
 


