
Az „Egészség" című lap alapításának centenáriuma 
A közegészségügy, valljuk meg őszintén, az orvo

sok többségének tudatában, vagy „tudatalattijában" 
még manapság sem sorolódik értékrend szerint a klini-
kumok mellé, noha a megelőző szemlélet fontosságát és 
gondosságát az új népbetegségek (szív- és érrendszeri, 
daganatos, alkoholizmus) kezelése kapcsán szinte 
„sikk" külön hangsúlyozni. A gondozó orvos így bekap
csolódik a közegészségügy szerteágazó áramkörébe, a 
higiénikus viszont (ha ambíció hajtja) akár statisztikai 
feldolgozásokkal közvetve a gyógyításba, hogy a sokat 
hangoztatott komplex ellátási elv ne csak szépen fogal
mazott malaszt maradjon. 

Száz évvel ezelőtt érthetőbb lehetett az idegenke
dés. Aki tehette, kutatott, vagy gyógyított (esetleg 

mindkettőt), mert az akkori orvosi ellátottságunk nem 
küldött senkit kényszerpályára. Volt azonban egy 
óriási szerencsénk. Az orvostanári kar nagy konstellá
ciójának egyik legfényesebb csillaga; Fodor József pro
fesszor a magyar glóbus körül pont ezen a szokatlan 
ellipszisen kívánt keringeni. Ez a hasonlat sem túlzás, 
bár a kivételes kutatózseni, Balogh Kálmán egykori 
famulusa, csak elméletileg emelkedett kozmikus ré
giókba. Amikor pl. a vér baktericid tulajdonságát a vi
lágon elsőként leírta. Fodor Józsefre várt a feladat, 
pontosabban a magyar közegészségügynek Fodor-for
mátumú tudósember kellett, hogy 1886-ban az Orszá
gos Közegészségügyi Egyesület megalakuljon, majd az 
elkövetkező évben, éppen száz éve az egyesület meg-
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felelő fórumot kapjon az Egészség című, kezdetben két
havonként megjelenő folyóiratban. 

Az első és második füzet egyszerre 1887. május 1-
jén jelent meg. A „háttérben" persze ott volt: Trefort 
Ágoston miniszter és Markusovszky Lajos miniszteri 
tanácsos, mindketten Fodor atyai támogatói. Akadtak 
kezdeti kétségeik: pl. kiknek kik és milyen szinten írja
nak. Azt rögtön leszögezték, nem, vagy nemcsak szaklap 
legyen az Egészség, főleg a művelt közönséget kívánja 
tájékoztatni, szerzőket pedig (noha ingyen írtak) nem 
kellett toborozni. Már az első oldali névjegyzék, Babes 
Viktortól Markusovszky Lajoson át Wartha Vincéig 
tudományos életünk színe-javát tartalmazza, megta
lálva a hangot az egyszerű olvasóhoz, minél szebb, oly
kor szépirodalmi stílusban. Az első cikk természetesen 
Fodor József tollát dicséri, aki angol és német minta 
alapján elemzi a közegészségügy nemzetgazdasági je
lentőségét. Hivatkozik Csatáry Lajos vasúti főorvos 
azon jelentéseire, amelyek a maláriát jelölik meg mun
kakieső-tényezőként. Az egész országra átszámítva 
18 millió nap munkaveszteség évenként. Vagy Wesze-
lovszky könyörtelen statisztikai kimutatásai alapján 
Magyarországon évente 150 ezer csecsemő és gyermek 
lenne megmenthető, ha higiénés helyzetünk az angliai
hoz hasonlítana. „A kik ezen egészségügy érdekében 
fáradoznak, a nemzetet szolgálják", állapítja meg Fo
dor, aki Hőgyes Endre egyik szép megemlékezése sze
rint Deák Ferenc után a legtöbbet tette népünk érde
kében. Talán a legjobban fájt Fodor Józsefnek, hogy 

a egyetlen nem nemzetiségi megyénk: Jász-Nagykun-
Szolnok vezet mindig a halálozásban. Ami nem jelenti, 
hogy pl. Trencsén megye szomorú statisztikáiról szenv-

260 telenül hallgatna. 

Az érdekesnél érdekesebb cikkeket képtelenség 
volna kivonatolva ismertetni, a folyóirat tartalmi ke
resztmetszete néhány írás segítségével is érzékelhető. 
Izgalmas a levelezőrovat. Pl. a városligeti tó „hideg
lelőssé" teheti-e az Andrássy úti lakásokat ? A válasz: 
„nem mérnők tagadni, hogy a városliget az Andrássy 
úton is még kárt nem okozhat posványos vizével. En
nélfogva pedig sürgősen ajánljuk, hogy a Városligetet 
gyökeresen javítsák meg egészségügyi tekintetből is, 
és nem csupán a kocsizok érdekében." Mindjárt ebben 
a számban (1887. 3. füzet) olvashatjuk, hogy „újabb 
időkben a váltólázasnak vérét kezdték szorgalmasan 
vizsgálni. Laveran, Richárd franczia orvosok, majd 
Marchiafava és Celli olaszok a váltólázas vérének piros 
sejtjeiben améba-szerű állati szervezeteket találtak, 
melyek a vérsejtekben élősködtek, s a vérsejteket 
tönkre tették." Egy későbbi számban Laveran igazát 
részletesen ismertette a lap. 

Nem hagyhatjuk említetlen az 1887. szeptem
ber l-jén megjelent 4. számú füzetét. Fodor tanárnak 
„Palika iskolába jár" című, Móra Ferencre emlékeztető 
történetével kezdődik. Palika a szülők szemefénye, de 
tévesen óvják mindentől. A vézna fiúcskának hiába 
írja elő orvosa zongora-klimpírozás helyett az úszást 
és kirándulást a Normafához, a német nevelőnő nagy 
keserűségére, mert a gyermek esetleg futkározhat, s az 
állandó figyelés zavarja őt kedvenc regényei olvasása 
közben. Palika, persze, orvosi tanács ellenére otthon 
kénytelen maradni. A gyermek kis magolómasina lesz, 
önálló megoldásra képtelen, ráadásul társaitól is retteg, 
hogy elverik. A háziorvos egyéves kimaradást javasol, 
hiába! Mi lesz akkor a nehezen készülő karrierből! 
A doktor végül iskolaváltoztatást ajánl, hátha ott 
kényelmesebbek a padok, jobb a tanterem levegője, s 
használ a környezetcsere. Maturátus elérkeztével, mi
kor a többiek az iskolától búcsúztak, Pál „elment mesz-
sze, messze pihenni. Visszamaradt egy megtört anyá
nak s egy keserűen csalódott apának mérhetetlen fáj
dalma." Nem érzelgős, hanem valószínű történet. írója 
író volt, a szó szoros értelmében. 

A következő füzetből megtudhatjuk, hogy uszoda 
lett Debrecenben, a híres Nagyerdőn, meleg légkamrá
jukban római s gőzkamrájában oroszok módjára verej
tékeznek a debreceni cívisek, a Szikszay-féle „közhasz
nálatú fürdőtelepen", ahogy Zelizy Dániel iskolaorvos 
és egészségtantanár ismerteti. Az iskolaorvosi hálózat 
kiépítése is ebben az esztendőben kezdődött meg, Tre
fort miniszter tanfolyam-támogatásával, de egyelőre — 
ingyen. „íme azok az orvosok díjtalanul vállalkoztak 
terhes hivatalukra", írja hálával Fodor, hálájából vi
szont csak a névsor közlésére futja. Ha már Debrecen
nél tartunk, még egy lényegeset említsünk meg. Sokáig 
úgy tudtuk, főleg Hidvégi János vajszlói és Kiss Géza 
dél-dunántúli (Ormánság) lelkész kutatásai, közlései 
alapján, hogy az egykézést hazánkban főleg itteni szerb 
példa nyomán az ormánsági reformátusok kezdték, a 
Duna—Dráva-háromszögben. Mit olvashatunk a 100 
évvel ezelőtti Egészség rovatában „Egy debreczeni" 
tollából! „Ez alkalommal is az a már nem új, de feltűnő 
körülmény vonta magára a figyelmet, hogy míg más 
felekezetűek körében csendes szaporodás tapasztal
ható; addig a reformátusok közt — tehát Debreczen 
törzslakosságánál a halálesetek száma felülmúlja a szü
letését." Ennek ügyében bizottság kereste meg a városi 
elöljáróságot, gondoskodjék főleg csatornázással a köz-



egészségügyi viszonyok megjavítására, mert ha többet 
szülni nem hajlandók a debreceni anyák, legalább a 
világrajöttek maradjanak minél többen életben. 

Nem feladatunk az okokat vizsgálni, de az sem le
het véletlen, hogy Kolozsvártól Debrecenen át az Or
mánságig pont a kálvinisták ítélték magukat demog
ráfiai lemaradásra. 

Ma már nem aulikus anakronizmus, hogy az Or
szágos Közegészségügyi Egyesült alapító tagjai között 
ott találjuk Ferenc József császárt 1000 Ft-tal, ami 
akkor igen nagy összeg volt. Az orvosi egyetem tanárai 
versengtek, ki tud több és pénzesebb embert „beszer
vezni" az alapba. A pálmát Markusovszky viszi, aki az 
államtitkár Berzeviczy Albert személyével kezdve 
Duka Tivadart Londonból, Festetits Gyula grófot a 
stájerországi Wildon helységből nyerte meg az ügynek, 
de nem maradt ki a liberális szellemű Schlauch Lőrincz 
katholikus és Szász Károly református püspök sem, sőt 
az ő listáján díszeleg Trefort Ágoston neve is. Korányi, 
Balogh Kálmán és Müller Kálmán tanároknak már nem 
jutott ennyi „skalp". Korányi Andrássy Aladár grófot, 
Balogh Kálmán pedig Hőgyes Endrét „szervezte be". 
A névsorból kedélyes békehangulat árad, amelyért ké
sőbb sajnos nagy árat fizetett az ország. Nem az orvo
sok hibájából. 

Fodor pont 10 esztendeig szerkesztette folyóira
tát. Közvetlen hangú, mégis igényes írásokkal „fa
zont" adott neki, majd 1897-ben átengedte a szerkesz
tést a Csapodi—Frank—Rigler-hármasnak. A kiváló 
szemész Csapodi már korábban is sok kitűnő cikkel 
tisztelte meg a periodikát, Frank Ödön jónevű bakte-
riológus volt, a később kiváló higiénikus Rigler Gusz
távot aligha kell bővebben bemutatni. 

Érdekes, de nem meglepő, mennyit foglalkozott ez 
a folyóirat a századelőn a sportokkal. Hollós József 
például a vívásért lelkesedik, szavaival „hogy a magyar 
kard minél fényesebben ragyogjon". Ragyogott is, év
tizedekig az olimpiákon. Megjelentek a labdarúgás első 
vitaviharai. Az elsőt egy 18 éves fiú halála váltotta ki, 
aki a pályán rosszul lett, s két nap múlva akut hasi 
katasztrófában kiszenvedett. A konzervatív sajtó „Ha
lál a footbal pályán" címmel kikelt a „brutális" játék 
ellen. A boncolás azonban bebizonyította: a szerencsét
lennek letokolt gennyes appendicitise volt, az repedt 
meg és ömlött a hasüregbe. Megszólalt a legfőbb szak
tekintély: Dollinger Gyula professzor is. Szerinte ez a 
szép és izgalmas játék nem veszélyesebb a többinél, s 
csak ennek öröme képes az ifjúságot a korai kocsmázás-
tól és kártyázástól elvonni. Persze, a professzor nem 
sejthette még, hogy majd az italmérés fog a pályák szé
lére költözni. 

Végül nem hagyhatjuk említetlen még a Fodor
időből (1888) Korányi Frigyes episztoláját, címe: „Egy 
séta a Balaton partján." I t t aztán a nagy belgyógyász
ban is felujjong a költői ösztön. „Ezen tó, melynek ter
jedelme tíz akkora, mint a wörthi tóé, melynek a Sióba 
lefolyó vize számtalan források által táplálva és lég
áramlat által gyakran tengeréhez hasonló hullámokra 
emelve mindig üde, melynek sóoldati tömörsége jelen
tékeny, különnemű gyógyhatást képez, melynek feneke 
több helyen vetekedik Ostende vagy Blankenberghe 

finom homokfenekével; ezen tó, melynek partján Ma
gyarország történetének mérföldkőmutatói vonulnak el 
az avar földváraktól a Rákóczy-harczokon keresztül 
egészen a 48-iki szabadságháború csatáiig; a melyet a 
romantika minden bájával egy Kisfaludy öntött e l . . . 
ott ma már ólálkodik a füokszéra." Ráadásul itt áll 
előtte Balatonfüred. Közép-Európa legjobb fürdőhelye 
lehetne, helyette „nem lehet elérni, hogy végre eltávo-
líttassék a rozzant, korhadt, összeomlással fenyegető 
deszkafürdő a Balatonból..." így percegteti lúdtollat 
barátjához, Fodor József tanárhoz, aki levelet kért 
tőle. Hát beleírta minden búját-baját. „Egy ilyen kincs, 
pár órányira a fővárostól, és még is kopár, üres! Szinte 
megfoghatatlan." Korányi Frigyes sajnos, már nem 
érte meg, de a fia, Korányi Sándor már itt adott gyógy-
tanácsokat többek között Rabindranath Tagore Nobel
díjas hindu költőnek. 

A Fodor-idők után a legfontosabb és legszomo
rúbb fordulópont az 1901-es esztendő lett. Ekkor már 
Gerlóczy Zsigmond a szerkesztő. Februárban elbúcsúz
tatták az életének önkezével véget vetett Pettenkofer 
professzort, Fodor József tanítómesterét, ám akkor 
még nem gondolták, hogy április 15-én a 4. füzetben 
már a méltó és jóval fiatalabb tanítvány képe is gyász
kerettel fog megjelenni. Müller Kálmán búcsúztató so
rait csak szó szerint szabad visszaadni: 

„Az ő emlékének szüntelen hálával tartozunk, 
mely minden nap új füvet fakaszt az ő hantján és ha 
az utódok ma-holnap virágzónak mondhatják majd a 
mi egyesületünket, hatásosnak és a népre áldásosnak 
érezhetik majd a működését, akkor az utódok is ugyan
azzal a hálás emlékezéssel kel] hogy forduljanak Fodor 
Józsefnek örökzöld hantja felé." 

Hasztalannak bizonyult Korányi, Müller és Jend-
rassik professzorok minden gyógyító igyekezete, Dol
linger professzor bravúros lábamputálása, a leírások 
csak sejtetni engedik, Fodor József korai elveszítésével 
mekkora gyász érte a hazai orvosi társadalmat. 

Grósz Emil a következőket írta: „Számunkra 
nincs vigasz. Elment, s elvitt magával mindent! ö reá 
is illik, a mit Pettenkoferről írt: Az örök igazságot ke
reste. Megtalálta a sugarat, követte annak irányát, s 
tudomány is arra vezette. De a nehéz, fáradságos úton 
kimerült, mielőbb célt ért!" 

Mikor sírba szállt, képe felkerült az Egészség cím
lapjára, azzal a jelzéssel: „Megindította Fodor József 
1887-ben." Ezután havonta hagyta el a nyomdát. 
A folyóirat élt 1944 januárjáig, aztán megszűnt, mint 
annyi minden akkor. 

Még egy Fodor József azonban nem született, aki 
Bolyai szavait variálva „a semmiből teremtett magyar 
közegészségügyet". 
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