
Az „Egészség" 1900-as évfolyama 
A századfordulói szaklapokban a Magyar Orvosi Archí
vum a gyógytudományok akkori állásáról, az Orvosi 
Hetilap főleg a gyakorlati alkalmazásáról, míg az 
Egészség az ország nem kevésbé fontos közegészség
ügyi helyzetéről ad széles körképet. Ismeretes, hogy 
az utóbbit Fodor József alapította 1887-ben és szer
kesztette egy évtizedig. Szerzői között Babes Viktor
tól (így!) Balogh Kálmánon és Hőgyes Endrén át 
Markusovszky Lajosig a legjobb szakembereket talál
juk, vagyis mindnyájan felismerték annak nem kon
kurens, hanem kiegészítő jellegét. A Markusovszky 
és Fodor közötti kapcsolat mindvégig harmonikus 
voltát különben sem kell bizonygatnunk. 

A millenniumi esztendő után a nagy tudós szer
kesztő az Országos Közegészségi Egyesület megértő tá
mogatásával átadta székét a szemész Csapodi István
nak, aki Frank Ödön és Rigler Gusztáv közreműködé

sével folytatta tovább a fodori hagyományokat. A cikk
író gárda lényegében maradt, kivéve a minden szaklap
nál természetesnek tekintett pár százalékos változást. 
Kezdettől várható volt, hogy az oftalmológus Csapodi 
István főszerkesztősége csak átmeneti megoldás lehet. 
Higiénikus szakember után kellett hát nézni, aki hossz
abb távon tesz eleget ennek az egyáltalán nem könnyű 
feladatnak. Az Egészség ugyanis egyszerre volt tudomá
nyos és népszerűsítő periodika, egy közegészségügyi 
szempontból amúgy sem kedvező társországban. 

Az Egészség 1900-as évfolyama nem csupán a ke
rek évforduló miatt érdekes most. Két fontos válto
zás tartozik hozzá. Az egyik: Gerlóczy Zsigmondnak 
szerkesztővé történt kinevezése, a másik: elérkezett 
az igény és az idő a havonkénti megjelentetésre, így 
az évi hat szám megkétszereződött, kötetei termé
szetszerűleg vastagabbak lettek. 
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1. ábra: Az „Egészség" 1915-ös évfolyama 
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Gerlóczy Zsigmond 1863. június 25-én született 
Pesten. Tízéves korában apja az egyesített főváros első 
alpolgármestere lett. Orvosi oklevelét az Egészség meg
indításának évében szerezte, majd Korányi-tanít
ványként a Rókus Kórház fertőző osztályára került 
(6). A közvetett klinikai diagnosztika fénykorában 
(röntgen, laboratórium) is felismerte a megelőzés je
lentőségét, ezért elsők között szerzett közegészségügyi 
jellegű magántanári képesítést (5). 

Gazdag életművét most nem feladatunk teljes je
lentőségében ismertetni, megtette azt a Regöly-Mé-
rei Gyula tanár a higiénikus szerkesztő halálának 30. 
évfordulója alkalmából (8). Megemlíthető még, 
hogy 1901-től ő adta elő a műegyetemen az építés
egészségügyet, de ez első világháború éveiben már 
Dalmady Zoltán és Lobmayer Géza szerkesztették a 
lapot, Fodor József és Markusovszky Lajos képének 
stilizált emblémájával a címoldalon (1. ábra). 

Térjük vissza a jubileumi kötetre (2. ábra). A kiadó 
szerepét betöltő Országos Közegészségi Egyesület el
nöke akkor Schuschny Henrik volt. A június 15-től 
kinevezett Gerlóczy Zsigmond a bakteriológus Au-
jeszky Aladár, az iskolaorvos id. Juba Adolf, a nem 
szakorvosok közt nyilvántartott Jurkiny Emil és a ki
tűnő kémikus Kalecsinszky Sándor közreműködésé
vel elkezdte a szerkesztést. A folyóirat színvonaláért 
felelős társaság választmányának „tisztikarában"meg
találjuk Hőgyes Endre, Korányi Frigyes, Bókay János, 
Dollinger Gyula, Thanhoffer Lajos, Hutyra Ferenc és 
Than Károly személyét. Az illusztris névsor önmagá
ért beszél. Sajnos, az akkor már betegeskedő Fodor 
József csak a pártoló tagok sorában szerénykedett. 

Beköszöntőjében Gerlóczy a következő sorokat ír
ta: „Szerkesztői minőségemben elcsüggedek akkor, 
mikor az Egészség immár tizennégy évfolyamának 
alapjait olvasom, mert érzem elődeimmel szemben 
gyöngeségemet a lap szerkesztésére... ugyanakkor 
erőt is merítek és bátorságot a vállalkozásomhoz, 
mert hisz' lényegesen könnyebb a helyzetem, mint 
volt azoké, kik megindították a folyóiratot" (4). Helyes 
helyzetértékelését a későbbi kötetek igazolták. Külö
nös gondot fordítottak az iskolaegészségügyi szakosz
tályra, amelyért természetesen Juba Adolf volt a fe
lelős. A teljesség igénye nélkül nézzük, mik foglalkoz
tatták akkor a szakembereket különösképpen. 
Például Statisztikai kimutatás Magyarország egészségéről, 
J. jeligével, amelyből kiderül, hogy az ország lakossá
ga 1900-ban minden hátrányos tendencia (fokozódó 
kivándorlás, csökkenő születés) ellenére 160 ezer 
fővel szaporodott. Holott a halálozás közel felét a hét 
éven aluli gyermekek tették ki. Ami a járványügyi 
helyzetet illette, hastífusz gyakorlatilag már nem volt, 
hólyagos himlő csak Trencsén megyében fordult elő, 
szaporodott viszont a tbc, s ami meglepő, gyermek
ágyi láz Semmelweis hazájában még mindig előfor
dult. Nem kevésbé érdekes a dohányzási szenvedély 
terjedésének tárgyalása. Mennyiségileg fogyasztásban 
a pipadohány vezetett, azt követte a török és egyipto
mi papírszivarka (a cigaretta akkori neve), valamint a 
divatból azóta kiment burnót. A szerző az ártalmáról 
nem szól, csak a kincstár jövedelméről (3). 

Ugyanezen közlési rovatban még egy másik, ma is 
fontos kérdés merül fel: a labdarúgás okozta sérülé-

J860 WSSm 142, évfolyam, 3 4 s 

sek. Történetesen egy Del Medico Ágoston nevű 
fővárosi bizottsági tag mozgalmat indított, hogy „ ezt 
a veszedelmes játékot tiltsák ki, legalábbis az iskolai 
játékok sorából". Az ellenérvelést nem szurkoló fa
natizmus vezette. Többen rámutattak, hogy nincs az 
a sport, amelynek ne lenne bizonyos mértékű bal
eseti kockázata, s etéren a futball egyáltalán nem 
tartozik a veszélyesek kategóriájába, például a vívás
sal és lovaglással összehasonlítva. Másrészt közpa
nasz, hogy elhanyagolt nálunk a testedzés, így ezt az 
új, népszerűnek ígérkező és olcsón megoldható 
sportot betilttatni hiba lenne, ha egyáltalán lehetne. 
Minimálisra kell csökkenteni viszont a sérülési rizi
kófaktort, valamint megterhelő verseny helyett in
kább a játékosságot szükséges szorgalmazni. Azóta 
nagyot változott a labdarúgás, de a 100 esztendővel 
ezelőtti intelmeket ma is érdemes megszívlelni. 

Megjelent a „környezetszennyeződés" kérdése is, 
akkori gondokkal, Vámossy Zoltán tanársegéd tollá
ból. Mérgek a mindennapi életben című cikke még nem 
„globális"jellegű. A gázfűtés és világítás akkor kezdett 
a városokban bevezetésre kerülni, szén-monoxid he
lyett a szerző még a szénoxid szót használja. Télen 
gyakran előfordult csőrepedés és a szagtalan gáz be
szivárgott a lakásokba, váratlan tragédiákat okozva. 
Nem szólván a véletlenül, vagy szándékosan nyitva 
hagyott csapokról, a szegbeverés következtében a fal
ban futó csövek sérüléseiről, továbbá rosszul megépí
tett kályhákról. A szén-dioxid főleg ősszel a borpincék 
veszélye. Aztán a festékek: a schweinfurti zöld, az ar
zéntartalmú auripigment, az ólomfestékkel befeketí
tett lószőrpokróc, a már felismert nikotinártalom, a 
civilizációval járó veszélyek (10). A Mérgek a konyhá
ban és háztartásban már a belső toxikációk kategóriájá
ban tartoztak. Közöttük vezetett a konzervforrasztás
nál használt ólom, e nehézfémet tartalmazó cukor és 
liszt, a rézedényekből ecet hatására kioldódott anyag, 
a gyufa foszfora. Növényekből az ismert mérgek, a 
csonthéjas gyümölcsökből készített tömény szesz 
ciántartalma, a festett vörösborok, az alkoholizmus. 
Gombamérgezések, botulizmus, romlott húsok. Saj
nos, mindegyiküknek megvan az időszerűsége. 

Az Egészség biztosan szakszerűen, de nem tudni, 
milyen hatásfokkal látta el fontos feladatát. Érdekes 
értekezés olvasható A rovarok útján terjedhető betegsé
gekről (1). A szerző még nem tud arról, hogy a pestis 
kórokozójának közvetítője a patkánybolha, viszont 
ismeri Sir Ronald Ross legújabb szúnyogkísérletei
nek eredményeit. Érdekes megfigyelés, hogy ezek a 
kellemetlen vérszívók bizonyos szagokat nem sze
retnek. Állítólag a kénbányákban dolgozó munká
sok között nem fordul elő váltóláz. A bolhák viszont 
nem kedvelik az ammoniákos istállószagokat, ezért a 
lovakon és kocsisokon nincsenek bolhák. Kutyákon, 
disznókon annál inkább. Falusi gyermekéveimből 
tanúsíthatom ezen állítások valódiságát. 

Hírgazdagok a lap rövid közleményei. Filep Gyula 
már tudósít a tuniszi pestisjárvány kapcsán a patká
nyok köztigazda szerepéről. Ugyanő számolt be a 
Koch-féle tuberkulinkísérlet szomorú kudarcáról. 
Rubinstein Mátyás orosházi orvos az ortodox zsidók 
némely nem higiénikus szokását kifogásolta, termé
szetesen közegészségtani szempontból. Például a kö-



rülhordozott tóra csókolgatását, valamint a kiddus-
serlegből történő egymás utáni ivást. Mindkettő fer
tőző betegségek terjesztőjévé válhat. 

A szanatóriumi ügyekről Kuthy Dezső számolt be, 
természetesen még csak külföldi tapasztalatok alapján. 
A kicsiny Svájc akkor már hét nagy szanatóriummal 
rendelkezett, nem véletlen hát Thomas Mann híres re
gényének a színhelyi megválasztása. A fjordok országa 
karitatív ténykedésével már akkor is kitűnt: a még 
korántsem gazdag Norvégia építette az első szanatóri
umot Bergen város szegény tüdőbetegeinek (7). 

Az olvasmányosság kedvéért megjelent az Egész
ség, betegség magyar közmondásokban című gyűjte
mény, közöttük sok kevéssé ismert és találó megálla
pítás. Ilyenek például: „az egészséges könnyen ad 
tanácsot a betegnek"; „jó futót is utoléri a halál"; „ha 
az orvos fél, rettegni kell a betegnek"; „fehér cipó, 
sós túró, éhség ellen igen jó"; „nem mondja a gyer
mek, ha nem beteg"; „a nyavalya lóháton jön, gya
log távozik". Valamennyi aranymondás. 

A gerincgörbület keletkezésének profilaxisa remek is
kolaorvosi tanulmány (9). Nagyon fontosnak tartja 
a baj korai felismerését, továbbá az összes megelőző 
szabályok lelkiismeretes betartását. Ennek megfele
lően kell kialakítani az iskolapadokat, elsősorban 
azok méreteit és arányait. Ideális az ún. minuszdis-
tanciás pad, amikor annak proximalis pereme pár 
centiméterrel meghaladja az ülőrész szélét. így rit
kább a kényszertartás. Jó, ha egyazon osztályban 
különböző nagyságú ülőhelyek vannak. Ha minde
zek nem elegendőek, lép be a képbe az orvos. Javas
latára szokja meg a gyermek az ágyban a háton való 
fekvést. Tanuljon meg tanulni tenyerébe támasztott 
állal, hasi helyzetben szőnyegen. Ha mindezek nem 
használnak, következhet a speciális gyógytorna és 
végső esetben a fűző. Mindezek csakis a tanuló, a 
szülők, a pedagógus és az iskolaorvos együttműkö
dése révén lehetnek eredményesek. 

A szaklap nem csekély hányadát töltik ki a rek
lámszövegek. A példányszám nincs feltűntetve, ám 
az előfizetési díjakból anyagilag aligha kerülhettek 
volna egyenesbe, mivel az Országos Közegészségi 
Egyesület tagjai a tagsági díjuk fejében kapták. Sze
rencsére hirdettek órába helyezhető tyúkszemgyű
rűt, párizsi hölgyport, papszinbort, haj-, szakáll- és 
bajuszfestéket, gyógyvizeket minden mennyiségben 
és minőségben. 

A különböző vidékek népi táplálkozásának szak
szerű vizsgálata szintén újdonságnak számított. Pl 
egy állami tanítónő szociográfiás feldolgozása a Ki-
béd vidéki székhelyek táplálkozási szokásairól (2) 
Remek tanulmány egy szűkös körülmények köze
pette élő népközösség alimentáris találékonyságáról, 
ahol puliszka, fuszulyka és túró, valamint erdőkínál
ta szederféleségek szolgáltatták az energiát a napi 
nehéz munkához. 

Nem túlzás talán, hogy az Egészség című lap kör
képet ad az akkori Magyarország közegészségügyi 
helyzetéről. A millenniumi kötet volt az utolsó, 
amelyet az alapító Fodor József még a kezébe vehe
tett. Bizonyára nem zavarta meg utolsó óráinak 
nyugalmát. Egy nyomós okkal több, hogy száz év 
távlatából újra belelapozzunk. 
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