
Az első országos közegészségügyi 
kongresszus centenáriuma 

Orvostörténeti közhely, hogy a müncheni köz
egészségtani tanszék után a másodikat 1874-ben 
Budapesten állították fel, az új intézet élére a 
mindmáig legnagyobb hazai higiénikus került, Fo
dor József személyében. Mentora: Markusovszky 
Lajos pedig gondoskodott róla, hogy a közegészség
ügy egyre inkább preventív gyakorlattá váljék, 
így a tanszék felállítása és az 1876. évi XIV. szá
mú egészségügyi törvény megalkotása után mér
földkőnek számít az 1885-ös esztendő, amikor az 
országos egészségügyi kiállítás keretében megszer
vezték az első orvosi és közegészségügyi kongresz-
szust, amely a ma orvosának nem csekély megle
petésül szolgál. 

Amikor Kresz Géza fővárosi kerületi orvos 
1884 decemberében benyújtotta az általános kiál
lítás idejére tervezett közegészségügyi kongresszus 
összehívásának ideáját, az a legfőbb fórumokon a 
legteljesebb egyetértéssel találkozott. Körültekin
tően felmérték, hogy szeptember eleje a legalkal
masabb idő, a vidéki orvosok ugyanis ekkortájt 
jönnek a fővárosba ügyes-bajos dolgaikat intézni, 
a szakmai rész ne tartson három napnál tovább, 
mert a terjengősség könnyen fullad érdektelenség
be. A kongresszus össztársadalmi jellegét még job
ban kiemeli, ha orvosokon kívül gyógyszerészek, 
közigazgatási szakemberek és technikusok is teljes 
joggal részt vehetnek. A legégetőbb közegészségügyi 
kérdések szakreferensei olyan szaktekintélyek le
gyenek, akiknek személye garantálja az érdeklő
dést, egy-egy terület legjobb ismerője, akár vidék
ről, avagy a fővárosból. 

A Kresz Géza vezette országos egészségügyi 
szakbizottság 1884. december 30-án ülést tartott a 
higiénikus kongresszus vezetőségének megválasz
tására. Az elnök személye szinte közfelkiáltással 
Markusovszky Lajos miniszteri tanácsos lett, a 
szakosztályi elnökök pedig: Balogh Kálmán, Fodor 
József, Gebhardt Lajos, Korányi Frigyes, vala
mennyien egyetemi tanárok, továbbá Patrubány 
Gergely budapesti tiszti főorvos. E nevek már ak
kor fogalmat jelentettek. Közülük csupán a Geb
hardt Lajosé volt halványabb, Patrubány Gergely 
cikkei viszont nem mindennapos tehetségről tanús
kodnak. 

„Vezértitkárrá Müller Kálmán egyetemi ny. 
rk. tanárt választották, a bizottság tagjai: Csatáry 
Lajos igazgató főorvos, Kresz Géza kerületi orvos, 
Lőw Sámuel, a Pester med. chir. Presse főszer
kesztője, valamint Réczey Imre egyetemi ny. rk. 
sebésztanár lett. A vezetőségi lista, ha a sikert nem 
is (az mindig utólag derül ki, esetünkben fényesen), 
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de az érdeklődést feltétlen garantálta. A program
ba felvett kérdéseket és azok szakreferenseit Fo
dor József jelölte ki, mint a hazai közegészségügy 
legfőbb ismerője, a magyar higiéné már akkor nem
zetközi tekintélye. Az előadások időtartalmát 25, a 
hozzászólásokét 5—10 percben határozta meg, amit 
a mindenkori elnök szigorúan betartatott. A köz
egészségügyi kongresszus ideje: 1885. szeptember 
3—4—5, az esemény jelentőségének tudatában egy 
kongresszusi kötet kiadását már akkor elhatároz
ták. A meghívóban olvasható, „hogy az egészség
ügy nemcsak humanitárius, hanem nemzetgazda
sági kérdés; a népesség egészsége — a nemzet va
gyona". E vagyon fölött őrködni általános köteles
ség. Szeptember 3-án délelőtt fél 9 órakor nyitotta 
meg a Vigadó termében Markusovszky Lajos az el
ső országos közegészségügyi kongresszust, 807 sze
mély jelenlétében. A szám imponáló, a 4 ezer meg
hívóhoz viszonyítva is. 

Markusovszky a megnyitójában köszönetet 
mondott mindazoknak, „kik engem életem alko
nyán ezen díszes helyre megválasztottak", majd ki
emelte, hogy e kongreszusnak is feladata provin
ciális állapotból az európai színvonalra való emel
kedés elősegítése, a betegségek megelőzése mellett 
az egészséges életmód „meghonosítása", a világos
ság, a levegő és a tiszta víz biztosítása, melyek 
„elidegeníthetetlen közvagyont képeznek", ezen a 
téren ugyanis a kultúrnemzetekhez képest bőven 
van tennivaló. „Használni és nem fényeskedni, 
megnyerni, de nem támadni" volt jelszava a nagy 
szervező-szerkesztőnek, amikor mindenkit felkért 
a tárgyhoz és az idő betartásához való ragaszko
dásra, amelyre bevezetőjében ő mutatott követen
dő példát. A megjelenteket melegen üdvözölte Ráth 
Károly főpolgármester, akit Fodor József kong
resszusi társelnökül ajánlott, Markusovszky mellé. 

Nagy higiénikusunk a háromnapos programot 
négy szakosztályülésre osztotta, megtartásukat egy
másutáni sorrendben javasolta. Az I. szakosztály
ülésre 1885. szept. 3-án délelőtt, Markusovszky be
vezetője után került sor. Tárgya a gyermekegész
ségügy volt. Ezen belül a gyermekhalandóság sta
tisztikája Magyarországon és külföldön (referens: 
Láng Lajos); a bábaügy állása s annak befolyása 
a gyermekhalandóságra (Tauffer Vilmos) és a cse
csemők és kisdedek táplálása és ápolása (Bókai 
János). 

A beosztás sokatmondóan beszél önmagáért, a 
referensek közül Tauffer és Bókai még kezdőnek 
számít, utólag csak csodálni tudjuk Fodor emberis
meretét. Láng Lajos egyetemi taiaár, Keleti Károly 
és Jekelfalusy József munkatársa adatai megdob-
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bentőek. Míg az európai országok több mint 
felében 1000 főnyi halálozásra 300 csecsemő esik, 
illetve az öt éven aluli gyermeket számítva 450 kö
rül mozognak, addig hazánkban 411 csecsemő, il
letve 513 az öt éven aluli gyermekek aránya. Szig
nifikánsan magasabb a nyugat-európai átlagoknál. 
Akár a születéshez, akár az összhalálozáshoz viszo
nyítjuk a gyermekhalandóságot, a kép elképesztő
en kedvezőtlen. A születés és halálozás különbö
zete alapján kiszámított évi átlagos szaporodásról 
is számot adott a beszámoló. 1867—1883 között, 
megyék szerint. A legalacsonyabb Szabolcs megyé
ben (0,3), a legmagasabb Csanádban 1,7% volt. 
1869 és 1880 között Szilágyban 12% a fogyás. Pest 
megyében 16,68% a szaporodás, ami elsősorban a 
belső demográfiai átrendeződéssel magyarázható. 
Megyék szerint 1876—1883 között az 1000 lélekre 
eső halálozás a legmagasabb Szabolcsban (45), ezt 
ellensúlyozza az 1000 lélekre eső születés: 48. A 
magyar nemzetiség megyénkénti aránya 1880-ból, 
már Trianon árnyékát vetíti elénk, hiszen míg He
ves megyében 98,40 a magyarság aránya, addig Ár
va megyében 1,45%. De Vas megyétől lefelé, ahol 
a magyarság aránya 50%-os, és a 63 megyéből a 23. 
helyen áll, a magukat magyarnak valló állampol
gárok aránya mindenütt alatta marad az 50%-nak. 
Olyannyira, hogy 14 megyében átlagosan az 5%-ot 

sem éri el. Retrospektive elgondolkodtató adatok 
ezek, melyeket tudós statisztikusok állították ösz-
sze, minden hátsó gondolat nélkül. Pest megye a 
72%-ával a 18. helyet foglalja el, nyilván a nagy 
asszimilációs hullám következtében. Viszont a pe
remvidéken törvényszerű volt a disszimiláció, mert 
az 5 százalék hamarabb hasonul a 95-höz, ami nem 
jelenti, hogy rejtett szeparációs törekvések ne lé
teztek volna. Mindenesetre elgondolkodtató, hogy a 
91 százalékosan magyarnak számító Szabolcsban 
volt a legmagasabb a mortalitás, és ezt orvosőseink 
is észrevették. 

Tauffer Vilmos 1885-ös bábaügyi referátumá
ban már ott a szülészeti rendtartás koncepciója. 
Semmelweis hazájában az 1881-es esztendő statisz
tikája szerint a 15—50 életévben meghalt nők 
13%-a a gyermekágyi láz számlájára írható, noha 
az 1876. XIV. törvénycikk már előírta a szülések 
körüli szakszerű tevékenységet. Csakhát a betar
tása körül nem csekély kívánnivaló mutatkozik. 
A bábák nem kellően képzettek, így szükséges egy 
szabályrendelet megszerkesztése, „mely a szülész
nőknek eljárásaikban zsinórmértékül szolgálhat", 
fel kell mérni az ország tényleges szülészeti viszo
nyait, a szüléseket pedig megyei, illetve járási szin
ten statisztikailag szükséges feldolgozni. Példaként 
Fejér és Esztergom megyéről készített kimutatást. 
A kongreszusi kiállításon szereplő táblázatok as
pektusa természetesen még jóval kezdetlegesebb, 
mint az 1933-as Űj Szülészeti Rendtartásé, hiszen 
1885-ben még voltak oklevél nélküli „parasztbá
bák". Esztergom I. körzetében pl. 6 okleveles bába 
volt, de közülük csak 3 tudott megélni a szülésznői 
ténykedésből. A 3570 lakosra évente átlag 136 gyer
mekáldás esik, tehát egy bábára 22,7 szülés leve
zetése. 

A kimutatás jelzi a bábák helyzetét, képzett
ségét, a szükséges eszközöket, melyek a parasztbá
báknál egyáltalán nem léteznek, a korbeli megosz
lást, mennyi oklevelesre volna szükség, jövedel
müket, szóval a bábaügy helyzetét, mely alapja a 
szülészeti rendtartásnak. Felmerült a referátum
ban a kérdés, hogy a továbbiakban a szülésznőket 
intézetek képezzék, a megyei főorvos már nem al
kalmas az új követelmények megtanítására. A köz
ségi szülésznők fix fizetést kapjanak, ugyanakkor 
kötelező a bábanapló vezetése, valamint a kuruzs-
lás büntetendő cselekménynek minősüljön. 

Bókai János referátuma a csecsemők és kisde
dek táplálásáról és ápolásáról külön kis tanul
mány. Lényeg az anyatej elsőbbségének hangsú
lyozása, ám a mesterséges tápszer is minél inkább 
hasonlítson összetételében a női tejhez. A lisztes 
tápszerek nélkülözik a protein-, casein és zsírtar
talmat. A reklámozott Liebig-leves könnyen meg
romlik, keményítő anyaga emésztési zavarokhoz 
vezet. Az állati tejek a legajánlatosabbak, legjobb 
a szamártej. (Hollandiában és Franciaországban di
rekt e eélra szamáristállókat tartanak fenn), ke
vésbé megfelelő a kecsketej. A tehéntej hígítva 
használható, megfelelő tisztaság mellett. Bókai 100 
éves nézete a ma kritikáját is kiállja, ennél na
gyobb dicséretet aligha mondhatunk az akkor alig 
29 esztendős egyetemi tanárról. 

A II. szakosztályülés szept. 3-án délután volt. 



Napirendjén az egészségügyi közigazgatás szere
pelt. Referensek: Rózsahegyi Aladár kolozsvári 
egyetemi tanár, Grünwald Béla országgyűlési kép
viselő, Sass István főorvos (Szekszárd) és Chyzer 
Kornél t anár voltak. Rózsahegyi tanár kifogásolta, 
hogy a közegészségügyi közigazgatás a belügymi
nisztérium ügykörébe tartozik, sokkal több köze 
van a közoktatási tárcához, sőt nem tartja elkép
zelhetetlennek önálló minisztérium felállítását. Ám 
szinte minden minisztériumnak (igazságügyi, ke
reskedelmi, közlekedési, honvédelmi, földművelési) 
van egészségügyi reszortja, annak a vezetője lehe
tőleg higiénikus képzettségű orvos legyen. Grün
wald Béla javasolta, hogy az orvosok képzésénél a 
közegészségügyre nagyobb gondot fordítsanak, a 
hatósági orvos pedig megfelelő fizetés mellett, men
tesüljön a magángyakorlat tól . Sass István referens 
(Petőfi egykori padtársa) az egészségügy közvetett 
anyagi hasznáról beszélt, és a fejlett közegészség
ügy megfelelő társadalmi feltételeiről, a dajkaság 
üzelmi problémáiról, melyek csak a csecsemőhalan
dóságot növelik. Chyzer Kornél követeli, hogy a 
körorvosi intézményt államosítani kell, csak így 
biztosítható a szegények ingyenes ellátása, mer t ,,a 

^.szegénység az egyedüli teher, mely annál súlyo
sabb, minél többen hordozzák". Nagyformátumú 
referátuma, nemhiába lett később az egészségügyi 
törvények és rendeletek első összegzője, szinte a 
mai körzeti orvosi hálózat körvonalait idézi elénk. 

Szeptember 4-én délelőtt a kongresszus részt
vevői meglátogatták az egészségügyi kiállítást, a 
,,Stefánia" gyermekkórházat , néhány fürdőt (Csá
szár, margitszigeti), a közvágóhidat, a vízvezetéki 
berendezést és végül a vöröskereszt egylet kórhá-. 
zát. 

Délután értekezletet tar tot tak arról, milyen 
módon képesek az egyesületek és a társadalom az 
egészségügy előmozdítására. A referensek Fodor 
József és Markusovszky Lajos voltak. Fodor refe
rá tuma mindössze egyoldalnyi. Őt idézi szinte min
denki, ezért megengedheti magának ezt a szerény
séget Markusovszky Lajosé költői szárnyalású. 
,,Magyarországon élünk. A társadalmi működés 
életfenntartó erejét legközelebb is volt a lkalmunk 
tapasztalni. Az önállóságát vesztett ország meg
mentésére az actió elsősorban a társadalomból in
dult ki. Működését, ha jól emlékszem, a budai ala
gúttal kezdte meg, s humani tár ius , irodalmi, gaz
dasági, egyházi úton folytatta azt. A Tudományos 
Akadémia, Vörösmarty ravatala, a vallásszabadság 
és tudománymívelés zászlaja körül csoportosult. Az 
absolut állam vereségei nemzeti győzelmekké ala
kultak." Van egészségügyi törvényünk, ,,csak a köz
egészség tere hever még parlagon és várja míve-r 
lőit." Épül-szépül a főváros, de a csatornázása még 
nem tökéletes. Ugyanakkor szólt pocsolyában-por-
ban élő puszták cselédségéről, amelynek sorsa szív
derítőnek éppen nem nevezhető. Az Andrássy út 
elegáns stílusa nem fedi el a nyomortelepeket. Ö 
viszont — mármin t az előadó — azért lehet elége
detlen, mer t a lehető legtöbbet tet te népünk egész
ségéért. Az ülésen Fodor tanár felhívást tet t közzé 
az Országos Közegészségügyi Egyesület alapításá
ra, amelynek szervezési felépítését részletesen is
mertet te. 

A III. szakosztályülésen szeptember 5-én dél
előtt a községek egészségügyéről tanácskoztak, 
megtárgyalva annak építészeti, kommunális (Lech-
ner Lajos miniszteri tanácsos), higiénikus, (Fodor 
József) és epidemiológiai (Korányi Frigyes) vonat
kozásait. Lechner referátuma az alföldi városépí
tés példáját Szeged illusztrálta, amelynek híre 
Duka Tivadar szavaival a fejlett közegészségügyű 
szigetországba is eljutott. Ugyanis Körösi Csorna 
emlékeinek felkutatója, Semmelweis angliai nép
szerűsítője, Duka Tivadar is részt vet t a kongresz-
szuson. Megemlítette, hogy a nálunk használt ár
nyékszék Kelet-Indiában ismeretlen, ott eltemetik 
a fekáliát, Angliában viszont földdel elegyítve kom
posztálják. 

Fodor nemzetközi összehasonlításban muta to t t 
rá, a hazai vizek, kutak szennyezettségének vesze
delmeire, a tisztaságvizsgálat viszonylag olcsó vol
tára, arra, hogy a víztisztítás, vízműépítés perspek
tivikusan kifizetődő beruházások, emellett m u n k a 
alkalmat is jelentenek. Kitér t a r ra is, milyen a jó 
kútrendszer és sürgette az Alföld egészséges ivó
vízzel való ellátását. Korányi Frigyes 22 oldalas re
ferá tumában (mely nem szerepel a Korányi biblio
gráfiában) rámuta to t t : a kultúrál lamok közül Ma
gyarországon legalacsonyabb 25,7 év az átlagos 
életkor. (Angliában a természetes szaporodás há
romszorosa a hazainak.) Mindennek hát terében a 
fertőző betegségek állanak, a croup, a diphteritis, 
a himlő, a kanyaró, a vörheny, a typhus és a cho-
lera. E betegségek terjedésének meggátlása a köz
ségekben az eddigieknél nagyobb erőfeszítéseket 
igényel. A nagy belgyógyász szavaival ,,azon töre-
kedésünk, hogy Magyarországból egy hata lmát 
megtar tó kul túrál lamot alkossunk, egyik nélkülöz
hetetlen feladata a népesség egészségének javítása, 
a népesség szaporodásának és ami ezekkel jár, az 
é le t tar tamnak előbbre vitele. Ezen feladatnak 
egyik legfontosabb részét képezi a heveny fertőző 
bánta lmak pusztí tásának korlátozása . . . Hellasz 
népét nem a csaták, hanem a fertőző betegségek 
tették tönkre, s hogy mire képes a közegészségügy, 
arra Anglia a legjobb példa, ahol a higiéné szerves 
része az általános műveltségnek . . . " Kétségtelen, 
az 1876. évi XIV. törvénycikk sok mindent előír, . . . 
ám a rendelet magában írott malaszt marad . Hiá
ba rendelik el a fertőző betegségek bejelentését, ha 
u tána nem történik semmi. Kulcskérdés az ápoló
nők képzése, mer t ha nem szakavatott kezek 
nyújtják a segítséget, végzik a fertőtlenítést, a szép 
szándék szomorú paródiát szül, s elvész a nép bi
zalma. Évenként a heveny fertőző betegségben el
haltak száma 50 ezerre tehető. A , ,kárérték" fel
mérhetet len. Kórházi viszonyaink mellett a fertő
ző betegek izolálása megoldhatatlan, viszont külö
nösen enterális járványok idején — javasolja — a 
fából épült „pavillon mobile" aránylag olcsón meg
oldaná ezt a nehéz kérdést. Érdekes, hogy míg a 
kolera ismertetésénél a hozzászólók közül Babes 
Victor teljes mér tékben elfogadja Koch bacillus-
elméletét, addig Duka Tivadar, a bri t bakteriológu-
sok véleményét tolmácsolandó, elveti azt. Egyrészt 
a saját tapasztalatai, másrészt K. Edward és H. 
Gibbes vizsgálatai alapján. Az előbbi, Pettenkofvr 
híres önkísérletéhez hasonlóan, nem kapta meg a 



kolerát. Bókai, Tauffer, Fodor és Korányi előadása 
méltán keltett nagy érdeklődést, a fenyegető de
mográfiai helyzetre azonban úgy tűnik, nem fi
gyeltek fel. Egy bizonyos: az 1885. évi országos 
közegészségügyi kongresszuson jobban ismerték és 
ismertették az ország valóságos helyzetét, mint a 
Mikszáth által kifigurázott parlamentben. 

Végül a IV. szakosztályülésen szeptember 5-én 
Fodor József elnöklete és Giacich Antal Bódog fiu
mei főorvos (aki olaszul szólt) és Havranek József 
alelnöksége alatt Imre József főorvos (Hódmező
vásárhely) az iskolák, Müller Kálmán báró a mun
kások, Csatáry Lajos a vasút és hajózás egészség
ügyéről tartott referátumot. Imre József előadásá
ban rámutatott: az iskolák a távolságok miatt na
gyon decentralizáltak, minél kisebb egy iskola, ál
talában annál szegényebb. Rossz vaskályháknál 
sokkal megfelelőbbek lennének a téglakályhák, 
vagy boglyakemencék, amelyek képesek a meleget 
tárolni, így a szellőztetés is jobban megoldható. A 
világosságot lehetőleg balról kapják, a fény moz
gatható tükrökkel fokozható. Az irkák vonalainak 
milliméteres beosztásától az ideális padok és a még 
ideálisabb árnyékszékek készítéséig, mindent fel
sorol, feltételes és óhajtó módban. Markusovszky, 
a hozzászólásában a tornát, mint kötelező tárgyat 
hiányolja, ami mai szemmel, szinte elképesztő hiá
nyosság. Müller tanár a munkások egészségügye 
kapcsán megemlíti, hogy bányatörvényünk még 
nincs, így nincs meghatározva, kik alkalmasak a 
földalatti munkára, mennyi a munkaidő megenged
hető tartama, viszont az általános osztrák bánya
törvény értelmében, kötelező „a társládai intéz-
mény,}, a későbbi bányatápspénztár őse, amely bá

nyaegészségügyi előírásokat (segélyösszeg baleset, 
vagy betegség esetén) tartalmaz. Kötelezővé kell 
tenni az alkalmassági vizsgálatot, 12. éven aluli bá
nyamunkára, a 18 éven aluli gépkezelésre nem al
kalmazható. Ugyanez vonatkozik a gyári munká
sokra, tanoncnak is csak a 12. évet betöltött fia
tal vehető fel. Donáth Gyula a munkások tartha
tatlan lakásügyi helyzetét, Kresz Géza a mentőügy 
megszervezését hangsúlyozta hozzászólásában. Csa
táry Lajos előadása vasúti és hajózási egészségügy
ről nem kevésbé érdekes, de pl. á hajó korszerű 
egészségügyi ellátására már nincs helyünk kitérni. 
Hogy a közlekedésben a látás és a hallás milyen 
fontos, arra Feuer Náthán és Bőké Gyula tanárok 
mutattak rá. Markusovszky Lajos zárszavában 
azon meggyőződését hangsúlyozta, hogy az első or
szágos egészségügyi kongreszus megfelelt felada
tának. Száz év távlatából, mi is úgy látjuk, helyt
álló e megállapítás, mert a megvalósulás mértéke 
már nem az orvosokon múlott. Az ország elmara
dottsága nagyon korlátolt lehetőségeket biztosított, 
amely csak növeli a Markusovszky—Fodor—Korá
nyi-féle igényes koncepciók és eredményes erőfe
szítések értékét. Szállási Árpád ár. 
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