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A célratörı tudományos kutatást és a sokirányú érdeklıdést, a nemzeti és a társadalmi 
felelısségtudatát egyesítı személyiségként jelenik meg elıttünk Fodor József rokonszenves 
alakja.2 Nem véletlen, hogy e nyitott szellemiségő ember, a magyar történelmi liberalizmus 
eszméin nevelkedve, magába szívta ugyan a német orvostudomány eredményeit, annak kiváló 
módszertanát, de közegészségügyi modellje – hasonlóan Széchenyi István és kortársainak 
általános politikai gondolkodásához – Anglia közegészségügye volt. 
 
 

Az iskolaegészségügy helyzete a XIX. század végén 

 
A polgári átalakulásért folyó küzdelem korában alakult ki Eötvös József szabadelvő 
mővelıdéspolitikai szemlélete. Közoktatási programja szerves része volt egész politikai 
koncepciójának, lehetıség a politikai filozófiájában gyökeredzı alapelvek gyakorlati 
alkalmazására. A mővelıdés elsıdlegességének eszméjét a politikai átalakulás korában Eötvös 
és a centristák képviselték a leghatározottabban. Politikai filozófiájuk a közgazdaság, a 
közoktatás és a közegészségügy összefüggésének felismerésével, igen jelentısen hozzájárult a 
modern polgári államépítés sikeréhez. Tudták azt, hogy a közoktatás és a közegészségügy 
egyszersmind gazdasági kérdés is, amely meghatározza a termelés egyik legfontosabb 
tényezıjének, az embernek testi és szellemi állapotát.3 

Eötvös 1867 után is a népoktatás ügyét tekintette a mővelıdéspolitikája alapjának. 
Hosszú és kemény harc után ezen a téren is maradandó eredményt ért el és megalkotta 1868-
ban a népiskolai törvényt, míg a középiskolai oktatás esetében a régi iskolarendszert, a Thun-
féle iskolatípust és a külföldi – fıleg francia és svájci – mintát véve alapul alakította ki új 
rendszerét. Eötvös minisztersége után, Pauler rövid lélegzető kormányzását követıen, 
kezdıdik Trefort Ágoston tizenhat esztendıs közoktatási minisztersége (1872–1888), aki 
azonban többre értékelte a kompromisszumokat, mint az átfogó terveket. Nemegyszer került 
vitatható támadások tüzébe, nemegyszer valóban messze kanyarodott Eötvös személyiségétıl 
és politikájától, azonban vitathatatlan érdemeket szerzett az eszmék megvalósításában, a 
tényleges közoktatásügyi és közegészségügyi szervezı munkában. Ebben segítségére volt, 
terveinek részben megalkotója, részben kivitelezıje, az egyetemi ügyek irányítója a 
minisztériumban, Markusovszky Lajos. Még Eötvös vette maga mellé a kiváló orvosszerzıt, 
aki a maga személyében képviselte a magyar felsıoktatási politika folyamatosságát a 
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dualizmus elsı felében, Eötvöstıl egészen a Tisza Kálmán bukása után kialakult válság 
idıszakáig.4 

Trefort minisztersége alatt született meg 1876-ban a közegészségügyi törvény, amely az 
állam legfontosabb feladatai közé emelte a közegészségügyet, egész szervezeti felépítésének 
létrehozását, ellenırzését. A törvényalkotók számoltak azzal a ténnyel, hogy az elmaradott 
egészségügyi állapotokat csak az államhatalom segítségével változtathatják meg. Bár a 
törvény a prevenció szellemében mindenre igyekezett kiterjeszteni hatalmát, legnagyobb 
„hiányossága” mégis abban rejlett, hogy sok szempontból meghaladta az akkori hazai 
lehetıségeket. De a magyar közegészségügyi szakemberek hamar rámutattak arra is, hogy a 
törvény nem intézkedett az iskolaegészségügyrıl és a hygiénia oktatásáról.5 „A hygiénét 
általában és rendszeresen oktatni kell, mert a hygiéné az egyén számára munkaképességet és a 
lakosság humánus érzékét kifejleszti” – írta Fodor József 1887-ben.6 Az oktatásügy és a 
közegészségügyi állapotok kapcsolatára fıként az óriási gyermekhalandóság hívta fel a 
figyelmet. De szembeszökı volt az is, hogy az iskolában a fertızı betegségek iránt fogékony 
gyermekeket összezsúfolták. Sürgetı szükségként jelentkezett, hogy az állam a tanulók 
egészségvédelmérıl gondoskodjék. 

Az iskolák egészségügye a XIX. században vált általános európai kérdéssé. 
Magyarországon Bene Ferenc 1833-ban ’Elementa medicinae practicae’ címő7 munkájában 
szükséges és égetı problémának nevezi a diákok egészségtanra történı oktatását, de 
Poroszországban 1845-ben Begert drezdai orvos több iskolára kiterjedı vizsgálatot végzett és 
ennek alapján megállapította, hogy a tanulók 1/5-e rövidlátó a tantermek rossz elhelyezése és 
világítása következtében.8 Markusovszky Lajos már 1844-ben orvosi disszertációjának témája 
„az orvos mint nevelı”, s ebben határozottan állást foglalt amellett, hogy a nevelés egyik 
fontos feladata az egészség fenntartása. Ezt az egészséges életmódra való neveléssel és az 
iskolák egészségügyének megszervezésével lehet elérni.9 

A XIX. század második felében a gyors ütemben iparosodó nyugat-európai országokban 
hivatalos és szaktudományi fórumokon folyt a vita az iskolákban uralkodó rossz egészségügyi 
viszonyokon való változtatás módjairól. Virchow 1866-ban azt hangoztatta, hogy a kötelezı 
iskoláztatás szükségessége, mellett az iskolák egészséget károsító hatását éppen az 
iskolaegészségügy kifejlesztésével és szigorú ellenırzésével lehet kiküszöbölni.10 Már 
„iskolai megbetegedésekrıl” szólt, amikor az egészségtelen tantermi elhelyezésbıl és 
világításból eredı ártalmakat vizsgálta, és ennek nemzetközi szintő megvitatását javasolta. 
1882-ben a genfi közegészségügyi és demográfiai kongresszuson sokan felhívták a figyelmet 
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az iskolai egészségügy helyzetének tarthatatlanságára, s a tanulók egészségvédelmével való 
foglalkozásra. E kongresszuson Fodor József is jelen volt, s talán ez is hozzájárult a hazai 
iskolaegészségügyet megteremtı tervezetének kidolgozásához és a világviszonylatban is elsı 
iskolaorvosi tanfolyam megszervezéséhez. 
 
 

Fodor József élete és tudományos munkássága 

 
Fodor József 1843. július 16-án született a Somogy megyei Lakócsán. Apja is kiemelkedett az 
átlagos földbirtokos világából, mezıgazdasági tárgyú szakirodalmi munkákat írt, sıt még egy 
színmőre is futotta erejébıl. Ebben az elmaradottságot és a korabeli nemesi szemléletet 
bírálta. A családi környezet mellett Fodor Józsefre a középiskola is nagy hatással volt, amelyet 
a mővelt polgárságáról ismert Pécsett végzett. 

Orvosi tanulmányait a második bécsi orvosi iskola virágzásának utolsó idıszakában 
végezte Bécsben, illetve Budapesten. Már medikusként magára vonta Rupp Nepomuk 
Jánosnak, az államorvostan tanárának figyelmét. Ekkor még az államorvostan tárgykörébe 
tartozott a közegészségügyi állapotokat szabályozó törvények ismertetése, a különbözı 
országos szintő egészségügyi intézmények szervezetének és mőködésének oktatása, valamint 
a mai értelemben vett igazságügyi orvostan. Nem sokkal azután, hogy 1865-ben 
orvosdoktorrá avatták és megszerezte szülész-, sebész- és szemészmesteri képesítését, Rupp 
maga mellé vette tanársegédnek a kiváló képességő és több nyelvet tudó ifjút. Ettıl kezdve 
rendszeresen tartott elıadásokat az orvosi rendészet tárgykörébıl, és egyidejőleg törvényszéki 
boncolásokat is végzett. Tapasztalatait rendszeresen közölte az Orvosi Hetilapban és 
kapcsolatba került Markusovszky Lajossal. A nagy korkülönbség ellenére baráti kapcsolat 
alakult ki közöttük, és ez késıbb meghatározta Fodor jövıjét is. Rendszeresen látogatta 
Markusovszky szombat esti baráti körét, ahol az idıszerő tudományos kérdések mellett 
megvitatták az idıszerő közegészségügyi reform intézkedéseket is. Fodor közegészségügyi 
eszméinek Markusovszky volt a leglelkesebb pártfogója és ösztönzıje, túlzásainak tompítója. 

A pesti orvosi iskolával való kapcsolat ösztönözte Fodort arra, hogy 1869-ben „tiszti 
orvosi eljárásból” magántanári vizsgát tegyen, abban az idıben, amikor megindult az 
orvosképzés reformja a budapesti egyetemen. A reform szellemében a haladó gondolkodású 
orvostanári kar számos tehetséges fiatal tudóst küldött államköltségen külföldi tanulmányútra, 
hogy az új, viharosan fejlıdı szaktudományokat, közöttük a közegészségtant a fejlett nyugat-
európai viszonyok között tanulmányozzák. Így 1870-ben Fodort is nyugati tanulmányútra 
küldték, ahol elıször Münchenben Pettenkofer közegészségtani elıadásait hallgatta, majd 
Liebig mellett a hygiénéhez szükséges kémiai vizsgálati módszereket sajátította el. 
Tanulmányútja alatt hosszabb-rövidebb idıt töltött Németországban, Hollandia, Belgium és 
Anglia különbözı orvostudományi intézeteiben, közelrıl tanulmányozta az európai városok 
közegészségügyi viszonyait. Tanulmányútjáról hazaküldött beszámolói már sejtetni engedik a 
késıbbi közegészségügyi szakembert. Hazatérése után nem sokkal, alig 29 éves korában, az 
újonnan alakult kolozsvári egyetem államorvostan tanárává nevezik ki. Csak két évet töltött 
Kolozsvárott. Amikor ugyanis az Országos Közegészségügyi Tanács és a budapesti 
Tudományegyetem orvostanári karának sikerült kivívni, hogy felállítsák a budapesti 



egyetemen a közegészségtani tanszéket (amely Pettenkofer müncheni tanszéke után második 
volt Európában, de elsı Európában), amely kötelezı szigorlati tárgyként iktatta az egyetem 
tanrendjébe a közegészségügyet, ıt nevezték ki a tanszék vezetıjévé. 

A közegészségtani tanszék élén Fodor nagy erıvel látott munkájához. Elsınek a 
közegészségtan oktatását szervezte meg, az ilyen irányú vizsgálatok országos szinten való 
megteremtésére törekedett. A közegészségtan vizsgálatát nem csupán a járványok 
megfigyelésére kívánta kiterjeszteni, hanem az emberi környezet nagy területeire, a talajra, a 
levegıre, a vízre és a település-egészségügyre, amely keretébe tartozott az ivó- és szennyvíz, 
a csatornázás, a közmővesítés, a főtés, a levegı tisztasága, a szemételtávolítás vizsgálata. 
Ennek tanulmányozására felhasználta az újkori egészségtudomány leghatásosabb vizsgálati 
tudományát, a bakteriológiát, amely Pasteur és Koch munkássága nyomán megszabadította a 
járványtant a feltételezésektıl és a misztikus spekulációktól. 

Nagyszabású terveit Markusovszky közbenjárására Trefort Ágoston is támogatta: 
rendszeresen küldte hosszabb-rövidebb külföldi tanulmányutakra, orvoskongresszusokra, de 
itthon is a legjelentısebb országos és helyi közegészségügyi vizsgálatok vezetésével ıt bízták 
meg. A közegészségügyi állapotokból származó követelmények kutatásának szentelte életét, 
de közvetlen kutatást elısegítı rokontudományok – az egészségügyi statisztika, a 
településegészség-tan, a munkaegészségtan – módszertanát is kidolgozta. Magántanári 
disszertációját is – az államorvostan keretén belül – ’Statisztikai tanulmányok a házasság 
felett, különös tekintettel a közegészségügyre’ címmel írta, ebben már a hazai közegészségügy 
majdnem minden területét érintette.  

Tudományos munkásságának jelentıs területét a módszertani kutatások képezték. A 
klasszikus hygiéniai kérdéseket is módszertani szempontból vizsgálta, és bár mesterének 
tekintette Pettenkoffert, mégsem fogadta el feltétlenül annak minden teóriáját. Éppen a 
módszertan elıtérbe helyezésével vált Fodor híressé, amikor Pettenroffer kutatásai alapján, 
részben azzal ellentétben, kidolgozta a széndioxid kimutatásának szén-hemoglobin képzésen 
alapuló módszerét, amely a legkisebb széndioxid mennyiség kimutatására is alkalmas.11 
Ennek a talajvizsgálatokra való alkalmazásával világviszonylatban is számottevı 
eredményeket ért el.12 E téren Fodor nemzetközi elismerését jelentette, hogy 1893-ban Weyl 
közegészségügyi kézikönyvének talajjal foglalkozó fejezetének megírására ıt kérték fel.13 

Fodor talajkutatásának másik vonatkozása bakteriológiai jelentıségő. Pettenkofer és 
Virchov még kétkedéssel fogadták az egymás után felismert különféle csírák kórokozó 
tevékenységét, velük szemben ı – Koch és Pasteur hatására – már a bakteriológia segítségével 
tanulmányozta a járványtant. Összefüggést sejtett a talaj-víz-levegı szennyezettsége, a 
különféle mikroszkopikus gombák és a járványok között. Hallier gombaelméletét figyelembe 
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véve állapította meg, hogy a gombák tényezıként játszanak szerepet a járványoknál. 
Bebizonyította, hogy az orvostudomány feladata a speciális gombák járványtani 
tanulmányozása és ellenük az emberi szervezet ellenálló-képességének a kialakítása. Ez már 
az immunológia alapkérdése és ezzel foglalkozott akadémiai székfoglaló beszédében (1883), 
bebizonyította azt, hogy a fertızı baktériumok az egészséges állati vérben elpusztulnak annak 
biokémiai hatására. Ma már e kérdésben más az orvostudomány felfogása, mégis Fodor 
József kutatásai kétségtelenül elismerést érdemelnek, mivel vizsgálataival hozza-járult az 
immunológia megteremtéséhez.14 

Részben az elıbb felsorolt kérdésekhez kapcsolódnak szociálhygiéniai kutatásai is. Ez 
annál fontosabb, hiszen a XIX. század utolsó harmadában Budapest lakossága rohamosan 
növekedett és ezzel nem tartott lépést az építkezés. A fıváros munkás- és peremkerületeiben 
több tízezer ember volt kénytelen kedvezıtlen körülmények között élni, nedves 
pincelakásokban lakni. Ennek társadalmi és egészségügyi vonatkozásait is kutatta 
tanítványával, Rózsahegyi Aladárral.15 Hatalmas felmérésben, százalékos arányt feltüntetve 
bebizonyították, hogy itt gyakoribb a kolera, a tífusz és a dizentéria, háromszor nagyobb a 
túlzsúfoltság miatt a halálozási arány, a csecsemıhalandóság mint a város belsı kerületeiben. 
E területeken a városi szenny mint indikátor szerepel az enteriális fertızések elterjedésében – 
állapították meg.16 

Ugyancsak az elıbb ismertetett témakörhöz kapcsolódik Fodor Józsefnek az életmód és 
az egészségi állapot kapcsolatával összefüggı vizsgálatai. ’A hosszú élet föltételeirıl’ címő 
akadémiai elıadásában (1885) statisztikai adatokkal bizonyította, hogy a helytelen életmód és 
a táplálkozás miatt a különbözı társadalmi osztályok életkori és halálozási statisztikája milyen 
lényeges eltéréseket mutatnak. Ezt a rossz lakás- és életkörülményekkel indokolta, aminek 
alátámasztására külföldi statisztikai adatokat állított szembe a magyar adatokkal. Az életmód 
és az egészségvédelmen belül igen fontos kérdésnek tekintette az anya- és csecsemıvédelmet. 
Szót emelt a nık elınytelen munkába állítása és munkakörülményeik ellen, hasonlóan a 
végsıkig ellenezte a gyermekmunkát. Bár az anya- és csecsemıvédelem országos 
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(Értekezések a természettudományok körébıl. Vol. XV. No. 10.); németül az ’Archiv für Hygiene’ c. 
folyóiratban, 1886-ban; Fodor J.: Újabb vizsgálatok a vérnek bacteriumölı képességére és az 
immunizálásra vonatkozólag. = Orvosi Hetilap 34 (1890) No. 12. pp. 133–135., No. 13. pp. 146–148.; 
németül a ’Centralblatt für Bakteriologie und Parasitenkrankheiten’ c. folyóiratban, 1890-ben; J. Fodor: 
Zur Frage des Immunisation durch Alkalisation. = Uo. 1891.; J. Fodor – G. Riegler: Neuere 
Untersuchungen über die Alkalicität der Blutes. = Uo. 1897. 

15 Rózsahegyi Aladár (1855–1896) hygiénikus, egyetemi tanár. Orvosi oklevelét Budapesten szerezte 1878-ban, 
1877-tıl Fodor tanársegéde. 1878-ban Oroszországban tanulmányozta a pestisjárványt, 1881-tıl egyetemi 
magántanár ipari és gyári egészségtanból. 1883-tól a közegészségtan ny. r. tanára a kolozsvári egyetemen. A 
járványügy és a településegészségügyi tanulmányok mellett iparegészségügyi kutatásokat is végzett a sőrített 
levegıben folytatott munkával, valamint nyomdaiparral kapcsolatban. Kolozsvárott ı szervezte meg és 
irányította az iskolaorvosi tanfolyamot. 

16 Fodor József: A fıváros középítési rendszabályai. = Orvosi Hetilap. Közegészségügy és Törvényszéki 
Orvostan (melléklet). 26 (1882) No. 2. pp. 29–34.; Fodor József: Bécs vagy Budapest az egészségesebb 
város? = Orvosi Hetilap. Közegészségügy és Törvényszéki Orvostan (melléklet). 26 (1882) No. 6. pp. 101–
107.; Fodor József: Egészségügyi kirándulások Budapesten. = Orvosi Hetilap. Közegészségügy és 
Törvényszéki Orvostan. (melléklet). 27 (1883) No. 4. pp. 61–70.; Fodor József: A lakásügy Budapesten. = 
Orvosi Hetilap. Közegészségügy és Törvényszéki Orvostan (melléklet). 27 (1883) No. 5. pp. 85–92.; Fodor 
József: A lakásviszonyok befolyása a cholera és a typhus elterjedésére. Székfoglaló beszéd a Magyar 
Tudományos Akadémián. Bp., 1884. Akadémia. 23 p. (Értekezések a természettudományok körébıl. Vol. XIV. 
No. 2. Kolligátum 2.); németül az ’Archiv für Hygiene’ c. folyóiratban, 1885-ben. 



megszervezését sürgette, mégsem támogatta a kisdedóvók számának növelését. Ennek reális 
okát a fertızı betegségek terjedésében látta, helyette az országos csecsemıvédelem és 
iskolaegészségügy megszervezését javasolta.17 

Fodor életútját a közéleti elismerések kísérték: 1883-ban az MTA levelezı, 1885-ben 
rendes tagjává választotta. Az egyetemen több alkalommal volt dékán és rektor. Egyetemi 
munkásságával függ össze, hogy 1882-ben megvalósította a nyári továbbképzı tanfolyamot, 
amelybıl a szervezett magyar orvosképzés nıtt ki. 

Közéleti tevékenységének egyik sikere, hogy kezdeményezésére 1886-ban létrejött az 
Országos Közegészségügyi Egyesület, amelynek elnökévé – a pesti orvosi iskola fı támaszát – 
Trefort Ágostont (talán orvos atyjának emléke is hozzájárult az egészségügy iránti 
rokonszenvéhez) választották, míg fıtitkára Fodor lett. Széles körő tudományos és 
ismeretterjesztı tevékenységére jellemzı, hogy 1882–1892 között ı szerkesztette az ’Orvosi 
Hetilap’ mellékleteként megjelent ’Közegészségügy és Törvényszéki Orvostan’ címő lapot, 
továbbá az Egyesület lapját, az ’Egészség’-et (1887–1901). Elıtte a Természettudományi 
Társaság fıtitkára, a ’Természettudományi Közlöny’ szerkesztıje is volt. 

Élete utolsó éveiben visszavonultan élt: 1898-ban lemondott lapszerkesztıi és 
egyesületi tisztségeirıl. Súlyos betegségben, 1901. március 19-én hunyt el Budapesten. 
 
 

Fodor József és az iskolaegészségügyi eszme 

 
Fodor József az iskolaegészségügyet a hygiéné önálló, alkalmazott területének tekintette, 
amely az orvosi, a hygiéniai és a pedagógiai elveket együtt alkalmazza az oktatás színterén. 
Ennek irányítója a szakszerően kiképzett iskolaorvos, akinek feladatai nemcsak a 
közegészségügyi elvek és törvények következetes végrehajtása és ellenırzése, hanem az 
egészségtan tanításán keresztül a jövı nemzedékében az egészséges életre és életmódra való 
nevelés feltételeinek a kialakítása.18 

Iskolaegészségügyi elképzelései még nyugat-európai és angliai tanulmányútján 
körvonalazódtak és a ’Közegészségügy Angolországban’ címő, pályadíjat nyert könyvében is 
tett említést arról, hogy a fejlett angol közegészségügyi rendelkezések csak általánosságban 
szólnak az iskolákról.19 Már a budapesti egyetem közegészségtan professzora volt, amikor a 
Budapesti Királyi Orvosegyesületben megvitatták és észrevételezték a közegészségügyi 
törvény eredeti fogalmazványát. A különbizottságban Fodor is foglalt, és tıle származik a 27. 
§ szövegmódosítása is, amely az eredeti szöveget a következıre szerette megváltoztatni: „Az 
iskolák czélszerőbb építése a gyermekek testi kifejıdésére és egészségére nem egyszer 

                                                 
17 Fodor József: Nık egészsége ügyében. In: A Magyar Orvosok és Természetvizsgálók 1888. augusztus 23–27-ig 

Tátrafüreden tartott XXIV. vándorgyülésének történeti vázlata és munkálatai. Szerk.: Staub Móric, Schächter 
Miksa. Bp., 1888. Franklin-Társulat. pp. 67–79.; németül a ’Deutsche Medizinischen Wochenschrift’ c. 
periodika 1888-as évfolymában; Fodor József: A kisdedóvásról szóló törvény javaslat. = Orvosi Hetilap 34 
(1890) No. 15. pp. 154–155. 

18 Fodor József: Középiskolai hygienetanárok és iskolaorvosok. = Orvosi Hetilap. Közegészségügy és 
Törvényszéki Orvostan (melléklet). 29 (1885) No. 5. pp. 81–88. 

19 Fodor József: Közegészségügy Angolországban. Tekintettel az orvosügyre, orvosi rendészetre és törvényszéki 
orvosi ügyre, valamint a hazai viszonyokra. Pest, 1873. Magyar Orvosi Könyvkiadó-Társulat. XIV, 507 p. (A 
Magyar Orvosi Könyvkiadó-Társulat Könyvtára 20.) 



felettébb károsan folyt be, minélfogva szükséges, hogy az iskolák építése közegészségügyi 
szempontból a törvényhozás különösen fontos tárgyát képezze”.20 

Már a különbizottságban, amely általánosságokban egyetértett a törvénnyel, felhívta a 
figyelmet arra, hogy a közegészségügyi törvény csupán törvényes keretet biztosít a járványok 
bejelentésére és az iskolák közegészségügyi állapotának ellenırzésére, de lényeges 
hiányossága, hogy nem intézkedik az iskolaegészségügy más vonatkozásiról. 

Fodor közegészségügyi szemléletének fontos része az egészségügyi felvilágosítás és 
ennek lényeges fórumának az iskolát tekintette. Az egészséges életmódra való nevelést, az 
egészségvédelem legfontosabb feltételeinek ismertetését már az iskolában el akarta kezdeni. 
Iskolaegészségügyi szemléletében a „védelmi” rész magát az iskolát, környezetét, és a tanulók 
egészségét jelentette.21 Az alapkérdések részletes kidolgozása felölelte az iskola és 
környékének a talaját, levegıjét, főtését, csatornázását, szennyvízelvezetését és vízellátását, 
valamint a helységek felszerelésének hygiéniai követelményeit.22 A tanulók vonatkozásába 
részletes javaslatot készített az életkori sajátosságok és a testi nevelés, valamint a szellemi 
adottságok vizsgálatára, amelyeknek felügyeletére az iskolaorvost rendelte ki. Ezek egyben az 
egészségtant is tanították. Az iskolaorvosok jelentıségét csak emelte, hogy tevékenységük és 
felügyeletük nem csupán a szőken vett iskolára terjedt ki, hanem a tanulók otthoni 
környezetére is. 

Fodor elképzelése szerint az iskolaorvos felügyeleti joggal rendelkezik és összekötı 
szerepet tölt be a közegészségügyi és oktatási hatóságok között.23 Ez annál is jelentısebb, 
mivel a közegészségügyi törvény az iskolákra vonatkozóan csak a járványok kötelezı 
bejelentésérıl rendelkezett, s nem szólt a tanulók otthonának vizsgálatáról. Az eredeti tervek 
szerint az iskolaorvos kötelessége, hagy járványgyanús tanulók családi környezetét is 
tanulmányozza, vizsgálja meg a család minden tagját is és szükség esetén rendelje el 
gyógykezelésüket, intézkedjen a beteg gyermek otthoni elkülönítésérıl. 

Iskolaegészségügyi elképzelései részben a 48.281/1885. sz. vallás- és közoktatásügyi 
miniszteri rendeletben és annak 44.250/1887. sz. végrehajtási utasításában valósultak meg. 
Mindkettı a középiskolai iskolaorvosok és egészségtanárok képzésérıl és alkalmazásáról 
szóltak. Képzésüket a tudományegyetemek közegészségtani intézeteiben rendelték el, 
valamint intézkedett a képesítı tanfolyamra való jelentkezés módjáról, a vizsga feltételeirıl, 
és meghatározta a tantestületekben az iskolaorvos-egészségtanár jogait és kötelességeit. Az 
ellenırzı jogoknál csak az iskolai környezet vizsgálatát, valamint a tanulók számára bérbe 
adott lakásoknak a rendszeres hygiéniai vizsgálatát említi, de ezt is az ı engedélyéhez 
kötötték. A képesítı tanfolyamok megszervezését mindkét egyetem rektora az illetı 
közegészségtani professzorra bízta. Fodor és Rózsahegyi egységes tantervet dolgozott ki, amit 
azután következetesen betartottak. 

Már a törvény megjelenése idején vita robbant ki az egészségtan oktatásával 
kapcsolatban, hogy a népiskolákban szükséges vagy sem ennek tanítása, mivel a rendelet csak 
a középiskolákban rendelte el egyértelmően, sıt voltak olyanok, akik az iskolaorvosi 

                                                 
20 SOL, Budapesti Királyi Orvosegyesület iratai. 1876. évf. bizottsági jegyzıkönyvek.  
21 SOL, Fodor József iratai. 
22 SOL, Fodor József: Javaslat a középiskolai orvosok és egészségtanárok számára. Kézirat. 
23 Uo. 



intézmény fenntartása mellett ellenezték az egészségtan oktatását.24 A vitában Fodor József 
képviselte a helyes álláspontot. Minden körülmények között ragaszkodott a középiskolai 
egészségtan oktatásához, míg népiskolában elemi egészségvédelmi, hygiéniai és életmentési 
ismeretek tanításához. 

 
„Az elemi népiskola a köznépnek azt a millióit látja el egészségtani ismerettel, amely 
magasabb mőveltséget nem szerez és magasabb iskolába nem jut. Ezt a népet kell 
mindenlıtt egészsége védelme tekintetében felvilágosítani: annál inkább, mert éppen a 
köznép szenved a legtöbbet munkájával, mostoha életviszonyaival, értelmetlenségénél 
fogva egészségében. Ellenben a népiskolában a hygiénia humanisztikus feladatainak 
fejtegetése szőkebb határok között mozoghat, mert a köznép csak kevésbé van hivatva 
arra, hogy akár szellemével, akár társadalmi erejével közegészségügyi institutokat 
]étesítsen, tartson fenn. A népiskolákban az egyéni egészségtannak valamint a nép 
viszonyaihoz alkalmazott közegészségtannak tanítása módján nem kívánok reflektálni. 
Korai volna ma, mikor ezen irányban tapasztalások nincsenek, ajánlani bárminemő 
tanítási rendszert. írjanak mentül több jó népegészségügyi tankönyvet s próbálják ki 
rajtok a tanítás külön-fele módjait – majd gyızni fog akkor a jobb. Az ellen azonban 
határozottan ki kelek, hogy – mint más személyek ajánlják – az egészségtan oktatása a 
népiskolákban mindössze egy-két meseszerő olvasmányból, avagy néhány tipizált-
forma phrasisból álljon. A népiskolai egészségtan legfontosabb fejezetei lennének: a 
lakás egészségtana, a táplálkozás egészségtana, a foglalkozás egészségtana, a test 
ápolása, védekezése, a fertızı betegségek ellen óvakodás, s végre magától érthetıleg 
a véletlen szerencsétlenségek esetén az életmentés… Lényegesen különbözik a 
népiskolai egészségtan tanításától a középiskolai egészségtan feladatai. A 
középiskolában a nemzet mővelt rétege számára kell megadni azt a hygiéniai képzést, 
amely ıt a nemzet élete és egészsége oltalmára megtanítja, egyszersmind humanussá 
neveli, s a közérdek javára idıvel közmunkálkodásra képesíti.”25 

 
Az idézett szövegben Fodor különbséget tesz a köznép és a nemzet mővelt rétegének 

közegészségügyi képzése között, amely nem nevezhetı naivnak vagy reakciósnak, hiszen a 
kor mőveltségi helyzetébıl indult ki. 

Nagyon fontosnak tartotta az egy-két osztályt végzett vidéki lakosság közegészségügyi 
felvilágosítását, és ennek érdekében sürgette a frázistól mentes népiskolai egészségtan 
tankönyvek megírását.26 A fokozatosság elvét követte a középiskolai oktatással kapcsolatban. 
Tulajdonképpen a népiskolai egészségtan alapkérdéseit bıvítette ki, emelte középiskolai 
színvonalra, miközben figyelembe vette a tanulók biológiai, fizikai és kémiai ismereteit. 

Az egész rendszernek – mind az iskolaorvosi intézménynek, mind pedig az egészségtan 
oktatásának – lényegét így indokolta: 

                                                 
24 Paszlavszky József: Az egészségtan a középiskolában. = Országos Középiskolai Tanáregyesületi Közlöny 18 

(1885–1886) No. 3. 
25 Fodor József: Iskolaorvosok és egészségtanárok a középiskolában. = Egészség 1 (1887) pp. 99–104. 
26 Fodor József ösztönzésére id. Imre József fordította le 1880-ban oroszból F. F. Eriszmann népszerő 

egészségtanát, amelyben külön fejezet foglalkozott az iskolaegészségüggyel. 



„Az ember nem csupán szellembıl áll, hanem testbıl is, amely testet az élet 
szükségletei ugyancsak megterhelnek. E testet az iskolai ártalmasságok ellen meg kell 
védelmezni, azt éppen ifjú korban, a középiskola éveiben, éppen úgy mint a szellemet, 
az életre elıkészíteni. Ebben az irányban a középiskola keveset, hogy nem mondjuk, 
semmit sem tesz; – ellenben a classicus kor iskoláival, melyek az ifjúkorban a test 
physicumát épen tartására és fejlesztésére épp oly súlyt fektetett, mint a szellemi 
képességekre … Véleményünk szerint a középiskolában az egészségtanból annyit és azt 
kell tanítani, amit minden mővelt polgárnak saját egészsége és polgártársai 
egészségügye érdekében okvetlenül tudni kell. Az élet hasznára és a társadalom javára 
kell tanítani a hygiénét.”27 

 
A 48.281/1885. sz. rendelet részletesebb kidolgozását adja a 44.250. sz. végrehajtási 

utasítás, amely a kerettörvény egyes pontjait írta le részletesebben és a magyar 
iskolaegészségügynek a törvénykezés útján továbbfejlıdését jelenti. Pontosan körülhatárolta 
az iskolaorvos feladatát. Elsınek magának az iskola épületének vizsgálatát, véleményezését 
emelte ki, ami az iskola talajára, levegıjére, csatornázására és általános hygiéniájára ki. A 
feladatok másik csoportját a tanulók vizsgálata jelentette. Az iskolaorvos köteles pontosan 
feljegyezni a tanulók régebbi betegségeit és általános testi-szellemi vizsgálatokat végezni. Ez 
kiterjed az érzékszervekre, a szervi eredető betegségekre, és az olyan bajokra – beszédhiba, 
idegbetegség stb. –, amelyek akadályozzák a tanulóknak az osztályba való beilleszkedését. A 
vizsgálatok idıszakosságának megállapítása már bizonyos mértékben a járványok 
megelızését is szolgálta, amelyek során a tanulók egyéni tisztaságát is ellenırizni kellett. 
Értékes része a rendeletnek a 22. és 23. szakasz, amely fertızı betegségben szenvedett 
tanulóktól kezelıorvosi igazolványt kért; valamint az iskolaorvos kötelességévé tette a 
betegség utáni vizsgálatot. Ugyanitt lehetıvé tették az iskolaorvos számára, hogy a tanuló 
otthonában is ellenırizhessék a járvány lezajlását követı, kötelezı fertıtlenítés elvégzését. 

Az iskolaorvosi ellenırzı jogot kiterjesztették a tanulók szellemi és fizikai 
túlterhelésére is. Jogot adott a rendelet, hogy az iskolaorvos felléphessen azokkal szemben 
akik az elıírt tananyagon túl egyéb követelésekkel terhelik, meg a tanulókat.28 

A 44.250/1887. sz. végrehajtási utasítás határozta meg az egészségtan tanításának elveit 
is. Ez tulajdonképpen a Fodor által meghatározott irányelveket követte, elsısorban „a 
népesség egészségét nagy mértékben és széles körben veszélyeztetı tényezık” oktatására 
helyezte a hangsúlyt. Az egészségtant a felsı osztályokban kellett tanítani, hogy addig a 
tanulók a megfelelı természettudományos ismeretek mellett kellı komolysággal is 
rendelkezzenek. 

E két rendeletre épült fel, illetve ehhez alakították a Fodor József és a Rózsahegyi 
Aladár által vezetett iskolaorvosi tanfolyam tananyagát is. Az elıadásokat részben ık, részben 
pedig meghívott elıadók vezették, és a törvény által meghatározz vizsgálatok elvégzésére 
képezték ki az iskolaorvosokat. Az általános közegészségügyi kérdéséken túl speciális 
iskolaegészségügyi problémákkal foglalkoztak: az iskolai felszereléseknek az életkori 
                                                 
27 Fodor József: Középiskolai hygienétanárok… 
28 Katona Ibolya: Orvosok harca a századforduló éveiben a középiskolai tanulók szellemi túlterhelése ellen. = 

Communicationes ex Bibliotheca Historiae Medicae Hungarica – Az Országos Orvostörténeti Könyvtár 
Közleményei. Vol. 27. (1963) pp. 135–145. 



sajátosságokhoz való viszonyával, különféle gyermekbetegségékkel, az egyéni és a csoportos 
védekezés módjával, az iskolák főtésével, szellıztetésével, takarításával és ezekkel 
kapcsolatos kérdésekkel. Az iskolaorvosok képzése elmeléti és gyakorlati úton folyt, számos 
laboratóriumi foglalkozást iktattak be. Tulajdonképpen az iskolaorvosokat a legsokoldalúbb 
közegészségügyi feladatra képezték ki, amely a gyakorlati munkán kívül egészségtan 
tanításán keresztül egészségügyi felvilágosítást is jelentett.29 

A törvényben az iskolaorvosoknak összekötı szerepet adtak az iskola és a 
közegészségügyi hatóságok között, de minden lényeges intézkedést az iskolaigazgató 
engedélyétıl tették függıvé. Ez az iskolaorvosi munka hatékonyságát korlátozta. A 
véleményezésen kívül más intézkedési jogot nem kaptak, és ez adta a törvény és az intézmény 
legélesebb korlátját. Mindezen a hiányosságok, mellett a magyar iskolaegészségügyi törvény 
a maga korában az elsı ilyen jellegő európai törvény volt.30 Továbbfejlesztésére Trefort halála 
után már nem volt lehetıség, bár a XIX. század utolsó éveiben több olyan javaslatot 
terjesztettek elı, ami a törvény tökéletesítését eredményezte volna. 

Ezek közül kiemelkedik a testi nevelésrıl szóló javaslat, amely a testi nevelés alatt az 
ifjúság szellemi és fizikai nevelésének egységét jelentette. A javaslatot Fodor József, Szuppán 
Vilmos, Dollinger Gyula, valamint Kármán Mór készítették, és az elkészült fogalmazványt az 
Országos Közegészségügyi Egyesület iskolaegészségügyi bizottsága elé terjesztették. A 
javaslat az összes iskolaformákra kiterjedt volna, és az ifjúság szellemi és testi nevelése 
között igyekezett egyensúlyt teremteni. Az életkori sajátosságoknak megfelelıen 
korcsoportonként szabályozták a tanítás idıtartamát, a foglalkozási idı közötti idıszüneteket, 
és ugyancsak e szempontok szerint javasolták a testnevelés formájának a kialakítását is. A 
testnevelés felügyeletével az iskolaorvost akarták megbízni, hasonlóan a tornatermek 
megválasztását, a tisztaságnak és a tornafelszereléseknek az ellenırzését is. A testnevelés 
legfontosabb feladataként a teljes ember nevelését és az egészség fenntartásának 
szükségességét adták meg. A testkultúra fokozatos kialakításának érdekében a kisdedóvóktól a 
felsıoktatási intézményekkel bezáróan fokozatokat állapítottak meg, amelyek a fejlıdési 
sajátosságokhoz igazodtak. A kisgyermekeknél és az elemi iskola elsı két osztályában a 
játékos foglalkozásokat, a szórakoztató, kézügyességet fejlesztı gyakorlatokat ajánlották, míg 
az izomfejlesztı gyakorlatok bevezetését fokozatosan a harmadik osztálytól tanácsolták. Ezt 
folytatták gimnáziumokban és a polgári iskolákban. A gimnáziumi testnevelést ismét három 
fokozatra bontották: az elsıben (I–III. oszt.) az izomfejlesztı gyakorlatokon, a másodikban 
(IV–VI. oszt.) versenyszerő sportokon, a harmadikban (VII–VIII. oszt.) a szertornán volt a 
hangsúly. Érdekes vonatkozása a javaslatnak, hogy a testi nevelés fogalmába sorolták a mai 
értelembe vett politechnikai képzést is. A kisdedóvóktól egészen a gimnázium utolsó 
osztályáig különbözı gyakorlati oktatási formákat iktattak be, így a kerti munkát, a 
faesztergálást, a laboratóriumi és mőhelygyakorlatokat. Itt a szellemi, a gyakorlati és a testi 
nevelés teljes egységét alakították ki, míg a felsıoktatási intézményekben csupán javaslatokat 
tettek a szellemi és testi frissességet biztosító sportokra. Ugyanebben a javaslatban 
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tanfolyamának elıadási terve. Kézirat. 
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meghatározták a leányiskolák testi nevelésének formáit is, ami elsısorban a nemi 
sajátosságokhoz igazodott. 

A testi nevelésrıl szóló javaslat más vonatkozásban is értékes: az ifjúság egészségének 
védelmére egészségügyi felvilágosítást írt elı a káros szenvedélyekrıl, így az italozásról és a 
dohányzásról.31 

Fodor József iskolaegészségügyi elvei a maga korában egyedülállóak voltak Európában, 
hasonlóan a magyar iskolaegészségügyi törvényekhez. Elképzelései számos támogatóra 
találtak hazánkban és az iskolaorvosi tanfolyam sikert aratott.32 Az egészségtan oktatását 
bevezették a tudományegyetemek bölcsészettudományi, jogi és tanárképzı karain, sıt a 
Mőegyetemen is, mindez a közegészségügyi eszme sikerét jelentette. A sikerek ellenére a 
törvény hiányosságait – a népiskolákra való kiterjesztését, az iskolaorvosok ellenırzı jogának 
felügyeleti joggá való átalakítását – azonban nem sikerült kiküszöbölni, sıt a századfordulón 
már erısen csökkent az ügy erkölcsi és anyagi támogatása. Ennek következménye az, hogy 
Fodor 1898-ban le akart mondani az iskolaorvosi tanfolyam vezetésérıl, amelynek okát a 
végzett iskolaorvosok és egészségtanárok elhelyezkedési és fizetési nehézségeiben jelölte 
meg.33 

Az ügy iránti közömbösség másik oka éppen a pedagógiai szakemberek felfogásában 
keresendı, akik közül sokan azt vallották, hogy az iskola nem gyógyintézet és így felesleges 
az iskolaorvos jelenléte, fıleg a felügyeleti jog megadása. Ez a szemlélet okozta a magyar 
iskolaegészségügy átmeneti hanyatlását, a fejlett európai államokkal, ahol felismerték az 
iskola nyújtotta lehetıséget, és a prevenció szellemében az iskola intézményét tekintették az 
legfontosabb egészségvédelmi szervnek.34 A magyar helyzeten nem javított az 1906. évi 
14.532. sz. rendelet sem, amely az iskolaorvos ellenırzı jogát népiskolákra is kiterjesztette. 
Ezt sem hajtották végre következetesen, éppen anyagi erıforrások hiányában. 

Fodor Józsefrıl – halála után – érdemtelenül megfeledkeztek az iskolaegészségügy 
szakemberei. Emlékét csak közvetlen tanítványai ırizték munkájukon keresztül. 
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