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A millenniumi orvoskongresszus centenáriuma 

A honfoglalás ezredik évfordulóját az orvosok is mél
tóképp akarták megünnepelni. Elég a Hőgyes-féle im
pozáns emlékkönyv megjelentetésére utalnunk (8). Ez 
azonban nem helyettesíthetett egy országos összejö
vetelt, amely a (köz)egészségügy akkori helyzetét volt hi
vatott ismertetni. A kongresszusról a következő esz
tendőben könyv jelent meg (1. ábra), s aki ma beleolvas, 
elképed annak időszerűségén. A kardinális gondok száz 
év távlatából is visszaköszönnek. 
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A szervezés ötlete Ungváron született meg 1893-ban, 
de a kivitelezés központilag nem ment könnyen. 
Akkortájt még „egyik rendezvény nem ért a másikba", 
továbbá élénken "élt az 1894. évi VlII-adik Nemzetközi 

* Frank Ödön dr. (1859-1941) higiénikus, helyettes államtitkár, a fer
tőző betegségek, járványok leküzdésének és a település-egészségügy
nek kiváló szakértője. 

Közegészségi és Demográfiai Kongresszus sikeres szak
mai emléke (10). Amikor 1895. október 15-én összeült a 
konkrét programot előkészítők testülete, elhatározták „a 
szaktudományi és gyakorlati kérdések tárgyalásának 
mellőzését", tekintettel az „orvosrendi ügyek megbeszé-
lsére"(l). 

Szervezésében részt vett az Országos Közegész
ségügyi Egyesület, a Bpesti Kir. Orvosegyesület, a Köz
kórházi Orvostársulat, a Balneológiai Egyesület, vala
mint az Orvosi Kör. Az orvosok és természetvizsgálók a 
sajátjukat tartották meg. 

A millenniumi kongresszust két szakosztályra: köz
egészségire és orvosügyire osztották. Fodor József pro
fesszor lett az elnöke, Frank Ödön közegészségügyi fel
ügyelő a titkára.* 

Kijelölt ideje: 1896. szeptember 13-16, helye a VIII. 
kerületben az Eszterházy utcai (ma Puskin) Köz
egészségtani Intézet. Tiszteletbeli elnökök: Perczel Dezső 
belügyminiszter, valamint Wlassics Gyula vallás- és kö
zoktatási miniszter. Az illusztris prezídiumban foglalt 
még helyet többek között Korányi Frigyes professzor, 
főrendiházi tag és Chyzer Kornél miniszteri tanácsos. 

A meghívón a következő szöveg olvasható: „Nagy ünnepre 
készül hazánk. Ezeréves fennállását fogja megünnepelni. S 
midőn az ünnep lélekemelő mozzanatai elvonulnak szemünk 
előtt, az emlékezet nemzetünk ezeréves életének dicsősségeit s 
viszontagságait varázsolja elénk... Egészségügyi intézmé
nyeink azonban még hiányosak: nem érték még el a fejlődésnek 
azt a fokát, amelyre nemzetünknek szüksége van" (2., 15. old.). 

Vagyis az invitáló textus ünnepélyességében is mér
téktartó. Szétpostázták 6000 példányban, s eljöttek 
777-en. Közülük fele hivatalból. Komoly arány, az akkori 
út- és elszállásolási viszonyok között. 

A belügyminisztérium egészségügyi osztályát Chyzer 
Kornél miniszteri tanácsos, a földművelésügyi tárcát 
Hutyra Ferenc professzor, a honvédelmit Képes Gyula 
főtörzsorvos (a Ferenc József-földi sikeres expedíció ma
gyar résztvevője) képviselte. 

Az ünnepélyes fogadást szept. 13-án este 8-kor 
kezdték a belvárosi Kommer-féle vendéglőben, Fodor 
professzor meleg szavakkal köszöntötte a megjelenteket. 

A kongresszust másnap Korányi Frigyes professzor 
nyitotta meg, emelkedett hangú szövegét az Orvosi 
Hetilap is közölte (11). Majd felolvasta Wlassics minisz
ter üdvözletét. 

Az első előadást Breuer Ármin Temes vármegyei főor
vos tartotta. Idézte Disraeli szavait, aki szerint az állam 
erejének egyik meghatározója a higiéné fejlettsége. Ez 
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tette Angliát mintaországgá, ahol a halálozás 18 ezrelék, 
míg Magyarországon a kétszerese. Utalt Fodor profesz-
szor könyvére (5). Alapja a racionális brit törvényeken, 
valamint a magas iskolázottságon nyugszik. Nálunk 1876 
óta, 20 éve létezik törvény, gyenge hatásfokkal. Legfőbb 
gond, hogy az állam a finanszírozást és végrehajtást a 
helyi hatóságokra bízta, így az anyagi ráfordítás összege 
mindig bizonytalan. A körorvosi állások 10%-a betöl
tetlen, míg nagyobb településeken relatív orvosfölösleg 
tapasztalható. A kitűnő egészségtani oktatás hatása még 
esetleges. Az orvos gyengén fizetett. „Lehet a humaniz
mus szolgája, de nem a rabszolgája" (2., 89. old.). 

A közigazgatási hatóságok az egészségügyi hiányosságok el
bírálásában nem veszik figyelembe az orvosok véleményét. A 
tisztiorvosnak nincs törvényhatósági jogköre, pl. üzlet bezárá
sánál, élelem elkobzásánál stb. Laikusok, végzik helyette, több
nyire szakszerűtlenül. A falvak helyzete még siralmasabb. Sűrű 
településeken pl. a cséplés nemcsak a porhatás miatt egészségte
len, de rendkívül tűzveszélyes is, amelyre nem az orvosnak kel
lenefelhívni a figyelmet. 

A vidéki kolléga képe nem idilli. Mégis bizakodón 
Széchenyi szavaival végzi: „Magyarország nem volt, ha
nem lesz." Jobb közegészségi feltételek között. 

A következő előadó Molnár Antal uradalmi orvos. 
Szerinte ha magánpraxissal rendelkező végzi a köz
egészségügyi teendőket, előbb-utóbb eltartóival kerül 
szembe. így senki nem garantálhatja a higiénés szem
pontok érvényesülését. Az urbanizáció megsokszorozza 
a feladatokat. Kiemelt gond az élelmiszer és fűszer 
hamisításának kiszűrése. Pl. paprikát már akkor is piro
sítottak, mérgező ólomfestékkel (6). 

A fentiekből talán kitűnik, ez a kongresszus nem volt 
görögtüzes ünneplés. Sorakoztak a tények: vidéken öt
ször annyi lélek jut egy orvosra, mint a városban (2., 101. 
old.). Törvényes szabályozás helyett méltányos díjazással 
lehet rajta segíteni. Az ország 11105 településének, 
vagyis a lakosság 55,6%-ának nincs okleveles gyógyítója. 
A későbbiekben sokat emlegetett „3 millió koldus orszá
ga" már itt hangot kapott. 

Molnár doktor beszámolójának sarkalatos pontjai ma is 
időszerűek: drága a gyógyszer, a nép egészségtelenül él és táp
lálkozik, következésképpen alacsony az átlagéletkor, magas a 
megbetegedések aránya. Tenni ellene csak központilag lehet, 
több, jobban fizetett orvossal, olcsóbb patikával. 

A következő előadást Raisz Gedeon közegészségi 
felügyelő tartotta. Látószöge más, de nem bürokratikus 
önigazolás. Szerinte az 1876-os XIV. törvény legfőbb „hi
bája", hogy megelőzte korát. Feltételek hiányában is be 
kellett vezetni, hogy később megtöltődjék tartalommal. 
A helyhatóságok nagy dilemmája a magán- és közérdek 
összehangolása. Legszembetűnőbb a fejlődés a kórház
ügy terén történt. Ekkor kezdtek épülni a pavilon rend
szerű városi és megyei kórházak (Debrecen, Esztergom 
stb.). Az ápoltak, illetve az ápolási napok száma meg
kétszereződött. „Sajgó seb" viszont az elmebetegügy 
megoldatlansága. 25 ezer férőhelyre lenne szükség az 
országban. Hivatalos személyként, nyilván államérdek
ből pártfogolta Raisz doktor a tisztiorvosok magánren
delését. Okfejtése ésszerű: nem szakad el a gyakorlati 
munkától, másrészt nem növeli a kincstári költséget. 

A millenniumi összejövetel „belterjes" jellegét szem-

besítővé módosította az érintett hivatalnokok hangja. Ha 
lehet, még kritikusabban, az államnak címezve. Bars 
vármegye alispánja, Ruffy Pál pl. szinte szociográfiás 
körképet fest az egyszerű pór nép nyomoráról. Saját 
szavaival „a közjólét fény csóvájába sötét vonalat írapau-
perizmus, ezrek nehézsége a mindennapi kenyér utáni 
kétségbeesett küzdelem" (2., 129. old.). Különösen a sem
milyen egészségügyi biztosítással nem rendelkező mező
gazdasági munkásoké. Bars és Heves vármegye harcolta 
ki először, hogy a helyi adóból befolyt összegnek az or
vosokat illető része havonként (és nem idényszerűen) 
kerüljön kifizetésre. 

Itt szerveztek először közegészségügyi részleget a 
megye központi hivatalában. A havi pontos fizetés kö
vetkezménye, hogy nincs orvosi állás üresen. A rend
kívüli „szociális érzékkel" bíró alispán hasonlata szerint a 
jó megyei adminisztráció csillagászati egység: „mindenki 
a kijelölt pályán, egymást nem akadályozva halad". 

Hogy a kép még érdekesebb legyen, ő hívta fel a fi
gyelmet a bábaügy Tauffer-féle rendezésének jelentősé
gére. Vagyis minden ezer lakosra jusson egy-egy szak
képzett szülésznő. 

Az agilis alispánnak a járványügy szintén erős oldala 
volt. „Ha az országba az ellenség betör, nemcsak a határ
beli ezredet, hanem az egész hadsereget mozgósítani 
kell" (2., 141. old.). Járvány esetén hasonlóképp. A köror
vos a veszélyt jelző őrszem, a tisztiorvos kirendeli a 
mozgó barakk-kórházat, a gőzfertőtlenítő gépet, s meg
kezdődik az egészségügyi „hadművelet". 

Az egészségügyi közigazgatás szervezése tárgy
köréből Schützenberger Endre községi orvos tartotta az 
utolsó előadást. Szerinte sok helyen közigazgatási káosz 
uralkodik. Ha a tisztiorvos gyógyít, egyik munkájának 
sem tud maradéktalanul megfelelni. A bábakérdés csak 
ott megoldott, ahol a férj megfelelő jövedelemmel ren
delkezik. A laikus halottkémek alkalmazása komolyta
lanná teszi a statisztikai kimutatásokat. A halálok megál
lapításában feltétlenül. Javasolja a borbélyoknak a köpö-
lyözéstől és foghúzástól való törvényes eltiltását. Nem 
híve a házi és kézi gyógyszertáraknak, amelyek azonban 
apróbb településeken ma is működőképesek. Hogy né
hány szem fájdalomcsillapítóért ne kelljen kilométereket 
utazni. Talpraesett javaslat a megyéknél a járványügyi bi
zottságok felállítása. A szolgabírótól a tisztiorvosig, a 
rendőrparancsnoktól a tanfelügyelőig minden potens sze
mély tagja legyen. 

Szeptember 15-én délelőtt az egészségügyi statisztika 
volt az előadások tárgya. Az elnöki székbe természetesen 
a már akkor tekintélyes Körösi Józsefet delegálták. 

Thuróczy Károly Nyitra vármegyei t. főorvos (feltűnő 
a felvidékiek markáns szereplése) az utóbbi 20 esztendő 
adatait értelmezte, az 1876-os törvény óta tapasztaltakat. 
Sajnos, nem sok eredménnyel, mert sem a megbetegedés, 
sem a halálozás arányában nincs észlelhető változás. 
Sorozásnál nő az alkalmatlanok száma. Tovább csökken 
a népszaporulat. E téren, egészen más okból csak Fran
ciaországban kedvezőtlenebb a helyzet. Kevesebb a há
zasságkötés, a gyermekvállalási kedv. Különösen aggasz
tó a helyzet Somogy és Baranya református lakosságánál. 
Erre korábban Höbling Miksa (9), később Hidvégi János 
hívta fel a közfigyelmet (8). 

A kivándorlás egy százalékkal apasztotta a populá-
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ciót. A legtehetségesebbekkel. Mivel a halálozás jobban 
befolyásolható a termékenységnél, azt kell csökkenteni. 
Népsűrűségünk Európában a tizedik. Gyermekhalandó
ságunk háromszorosa az angolnak, másfélszerese az 
osztráknak. A kultúrállamokban már 20 ezrelék alá ke
rült a halálozás, Magyarországon még mindig 35 fölötti, a 
millenniumi kongresszus előtt. Sötét adatok az ünnepi 
fényben. Thuróczy doktor szerint ahol a mortalitás 25 
ezrelék fölötti, különleges vizsgálat alá vonandó az ivó
víz, a talaj, a táplálkozási szokás, az orvosi ellátottság, a 
babona befolyása. Az orvosi statisztika egyik legfonto
sabb feladata a tbc-s betegek regisztrálása. 

Faragó Ödön szegedi főorvos volt a következő előadó. 
Szerinte a statisztika csak a végeredményt mutatja, de 
nem a folyamatot. Ezért az összeállításba be kell kalkulál
ni a „Belügyi Közlöny" és az „Egészségügyi Értesítő" 
kimutatásait. Továbbá mellékelni hozzá a védőoltási, a 
gyógykezelési, adott esetben a boncolási dokumentu
mokat. Csecsemőhalandóságnál a törvénytelenek ará
nyát. 

A hozzászólásoknak elsősorban Fodor professzor 
adott rangot. Tömör megfogalmazásában „a statisztika a 
közegészségügy szeme, mellyel az egészségügyi viszo
nyokba belelát" (2., 195. old.). Angliában Graunt és Halley 
statisztikái indították el a fejlődést, míg nálunk Tormay 
Károly és Weszelovszky Károly neve említhető. Újabban 
pedig az említett Körösi József. 

Szeptember 15-én délután a szegényügy szervezéséről 
értekeztek. Ungvárról Tabódy Jenő főjegyző a főreferens, 
a millenniumi kongresszus egyik kezdeményezője. Ki
fejtette, hogy az 1891. évi, az ipari munkások betegel
látását szabályozó törvénycikk sajnálatosan nem terjed ki 
a mezőgazdaságra. Gróf Teleki Géza erdélyi ország
gyűlési képviselő a lelencügy felkarolásának fontosságát 
hangsúlyozta. Olcsóbb és hasznosabb úgymond a gyer
mek felnevelése, mint a gyermekgyilkos anyák börtön
ben tartása. Bécsben, Prágában akad lelencház, Bu
dapesten nem. Mindent el kell követni a pótlás ér
dekében. 

Az Orvosügyi Szakosztály ülésén Petz Lajos, a győri 
kórház neves főorvosa ütött meg kritikus hangot. „Az ál
lamnak nincs joga más kaszt javára az orvosok zsebébe 
nyúlni... nem lehet a hivatás idealizmusát a megélhetés 
küzdelmeivel szembeállítani" (2., 238. old.). 

Amíg a betegpénztárak összbevételéből az orvosok 
7,5%-ban részesültek, addig az adminisztratív apparátus 
működtetése 38%-ba került. Ugye ismerős a képlet nap
jainkban is! A következő előadó Prochnow József (szin
tén sebész), akinek hangvétele visszafogottabb. Szorgal
mazta a szabad orvosválasztást, a betegpénztárak számá
nak csökkentését, az érdekvédelmi tömörülést. 

Szeptember 16-án „az ingyenes orvosi segélynyújtás" 
témaköre következett. 

Szabó Dénes kolozsvári szülésztanár főreferens pótol
ta az addig hiányzó történelmi visszapillantást. Szent 
István bencéstelepítésétől Nagy Lajos és Luxemburgi 
Zsigmond korán át Mária Terézia egészségügyi nor-
matívájáig. Korvin Mátyást (pont egy kolozsvári) nem 
tudni miért, a szabadságharcokat érthető okokból nem 
említette. Demkó Kálmán munkájára (4) támaszkodott, 
egyéni látásmódon. A befejezett múlt fejezetét a him
lőoltással zárta le, jelene 1876-tal kezdődött. Nagyon 

érdekes ekkor az ország orvosi ellátottságának aránya. 
Míg Békés megye lakosságának 97%-a élt „gyógyközel-
ben", addig a nyugati fekvésű Vas megyének csak 19%-a! 
A ma embere inkább a fordítottját tippelné. Megduplá
zódtak az alapítványkórházak. A bányakerületek (Nagy
bánya, Dorogy Salgótarján stb.) egymás után „hospita-
lizálódtak". A jövőre szerény és megoldható javaslatokat 
tett: jobb orvosi elosztást, a szegény vidékeken magasabb 
fizetést, a letelepedés anyagi elősegítését. 

Csapodi István szemésztanár szóvá tette, hogy az ok
tatást szolgáló klinikai ambulanciák ingyenes ellátását 
sokszor „potyázó gazdagok" veszik igénybe, s mindenki 
minimum professzori vizsgálatot igényelne. 

Loewy Lipót doktor a laikus természetgyógyászok 
működésének betiltását indítványozta. Laikus csak első
segélynyújtást végezhet. 

A Közegészségi Szakosztály szeptember 16-i ülésén 
három fontos előadás hangzott el. Csatáry Lajos minisz
teri tanácsos szerint fő baj a „fiskális érdek előbbre 
helyezése a közjólétnél" (2., 375. old.), s a saját gond
jainkra saját megoldást kell találnunk. A vasúti köz
lekedéssel megszűnt a „vasvillás kordon korszaka", a fel
adatok bonyolult közegészségügyi hálózatot igényelnek. 

Frank Ödön közeg, felügyelő a tbc-kérdést tárgyalta, 
amely a kóroki virulencia, az egyéni diszpozíció és im
munitás függvénye. 

A már említett derék Jósa András külön közegész
ségügyi (és egyáltalán egészségügyi) minisztérium felál
lítását javasolta. Saját tapasztalatai alapján megerősítette 
a diftériaoltás hatásos voltát, ellenezte a még létező „kar
ról karra" vakcinálást, csak intézeti himlőnyirok alkal
mazását helyeselte. 

Fodor professzor röviden három javaslatot tett: 1. olasz 
mintájú középítési szabályzat elfogadását, 2. városokban a 
csatornázás, falvakban a tőzeges árnyékszék alkalmazását, 3. a 
tisztaságra való nevelés hatásosabbá tételét. 

Utolsó napirend az orvosi kamarák kérdése volt. A 
három felkért előadó közül kettő (Löw Sámuel, Farkas 
Jenő) mellette, egy (Berkovics Miklós) ellene foglalt ál
lást. A szavazásra jogosult hivatalos küldöttek több mint 
fele vitatta az időszerűségét. Ezért négy évtizedre lekerült 
a terítékről (12). 

A millenniumi orvoskongresszus ügyrendi pontjairól 
az Orvosi Hetilap rendszeresen beszámolt (11). Leg
részletesebb ismertetést a Fodor szerkesztette „Egészség" 
című szakfolyóirat közölt róla (3). 

Az előadások anyagát Frank Ödön szervezőtitkár 
szerkesztette kötetbe, s a következő esztendőben hagyta 
el a Franklin Társulat nyomdáját. 

Kézbe véve alig hiszünk a szemünknek. Száz év múl
tán ugyanazok a fő gondok: a fiskális szemlélet, az ad
minisztráció költséges túltengése, az alacsony fizetés, az 
egyenlőtlen orvosi elosztottság. 

Jó lenne jövőbe látni, miről fog a következő jubileumi 
kongresszus szólni! Ha lesz ilyen rendezvény Fodor Jó
zsef, Hőgyes Endre és Korányi Frigyes hazájában. 

Mondjuk a honfoglalás ezerkettőszázadik évforduló
ján. 

IRODALOM: 1. Magyar Ovosok és Természetvizsgálók Ván
dorgyűlésének XXVIII. kötete. Bp., 1896. - 2. A Millenniumi 
Közegészségi és Orvosügyi Kongresszus tárgyalásai. Bp., 1897. 
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- 3. Az „Egészség" 1896-os évfolyama. - 4. Demkó Kálmán: A 
magyar orvosi rend története... Bp., 1894. - 5. Fodor József: 
Közegészségügy Angolországban. Bp., 1873. - 6. Hangay Octáv: 
A paprikáról tekintettel a régi fűszerekre. Székesfehérvár, 1887. 
- 7. Hídvégi János: Hulló Magyarság. Bp., 1937. - 8. Hőgyes-féle 
Millenniumi Emlékkönyv, Bp., 1896. - 9. Hölbling Miksa: 
Baranya orvosi helyirata. Pécs, 1845. - 10. Jelentés az 1894. 

szeptember hó 1-től 9-ig tartott VlII-ik Nemzetközi Köz
egészségi és Demográfiai Congresszusról és annak tudomá
nyos munkálatairól. I—III., Bp., 1895-96. - 11. Orvosi Hetilap 
1896-os évfolyama. - 12. Szállási Árpád: A Magyar Orvosi 
Kamara megalakulásának elhúzódó története. Orv. HetiL, 1991, 
981-983.0. 

Szállási Árpád dr. 
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