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Az Iskola és Egészség című kiadvány 

(1933–1939) orvostörténeti szerepe

Szállási Árpád dr.

A címbeli ritka periodika, amely klasszikus értelemben 

nem nevezhető folyóiratnak, aligha ismeretlen a Horus 

rovat főleg régebbi olvasói előtt. Jó 35 évvel ezelőtt 

 Batári Gyula [1] ismertette, elsősorban Németh László 

iskolaorvosi fórumaként. A nagy író szerteágazó élet-

művében, ennek főleg tudománytörténeti jelentősé-

gére korábban Vekerdi László is felhívta a fi gyelmet [2]. 

Az Iskola és Egészség azonban jóval több egyetlen író fó-

rumánál, amint az Kührner Évának, a főleg Szabolcs 

vármegye vonatkozásait ismertető kitűnő könyvében 

is olvasható [3]. A felelős szerkesztő kétségtelenül 

Braunhoffner Jenő tisztiorvos volt, de a szerkesztőbi-

zottság tagjaként megtaláljuk az egészségügyi vezetés 

első számú egyéniségének, Johan Béla professzornak 

a nevét, valamint Hainiss Elemér egyetemi tanárét és 

Csordás Elemér budapesti tiszti főorvosét (1. ábra). 

A szerzők között Szegedről Miskolczy Dezső és Waltner 

Károly tanár, Debrecenből Neuber Ede professzor, Pécs-

ről Huzella Lajos városi tiszti főorvos képviseli a vidé-

ket, Klebelsberg Kunó szellemében, mert a nagy szer-

vező az egyetemi városoknak kultúrcentrum szerepet 

szánt. A többség persze fővárosi, igen magas színvonalú 

tanulmányokkal. És ez nemcsak a Németh Lászlóéra 

 vonatkozik.

Az új negyedévi kiadvány a Magyar Országos Orvos-

szövetség kebelében az 1926-tól működő Iskolaorvosi 

Szakosztály fóruma lett, megindulására 1933-ig kel-

lett várni. Az első számban olvasható Miskolczy Dezső 

 írása, az Átöröklés és nevelés. Ismerteti a tehetségek nagy 

családi halmozódását: a zenében Bach, a festészetben 

Tizian, a matematikában a Bernoullik és a két Bolyai, 

mintegy fi gyelemfelkeltő szándékkal, mert ők mégis-

csak a kivételek. Az orvosnak az igazi átlaggal van 

 dolga, amely „nem egyetlen társadalmi osztály kivált-

sága” [4]. Józan fi gyelmeztetés, az akkor egyre divato-

sabb „fajnemesítő” szándékokkal szemben. Nem meg-

lepő, hogy az orvosi alkattanról Buday László írt. „Az 

egyéni alkat a testi és lelki tulajdonságoknak az az együt-

tese, amelyben valaki minden más egyéntől különbözik” 

[5]. Felsorol minden ismert típust, a Stiller, a Kretschmer, 

a Bauer, a Borchardt és a konstitúciós francia iskola 

(Sigaud, Caillou) beosztása szerint, a vezérszólamot 

azonban Kretschmer vitte. A leptoszom és piknikus ext-

rém variánsok között az átlagot, amely Gauss-görbével 

1. ábra Az Iskola és Egészség címoldala

érzékeltethető. Az endogén és exogén hatásokat, mert 

az utóbbira vonatkozóan érvényes Herzog Ferenc pro-

fesszor szellemes mondása: „A természetnek mindegy, 

hogy a tífusz-bacillus marad-e életben, vagy az ember.”

Viszont kétségtelen, hogy az öröklött alkat legin-

kább az iskoláskorban befolyásolható, tehát ezen élet-

ciklus a nevelő és az orvos számára a leghálásabb pe-

riódus. Nagy gyakorlással sikerült az astheniás szűk 

mellűeket normális mellkasúakká változtatni, a csepp-

szívet megfelelően adagolt munkával megerősíteni. 
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Minderre a fi zikai tevékenységet rendszeresen végző 

 falusi gyermekeknek nem volt szükségük.

A kor legnagyobb problémája a tbc, ahogy a kitűnő 

ftiziológus, Parassin József összefoglalta [6]: „A tuberku-

lózis népbetegség jellegét nem az embercsoport adja meg, 

mely területen egy bizonyos időpontban manifest vagy 

nyílt gümőkórosokat foglal magában. A tuberkulózis az-

által válik tömegjelenséggé, hogy éppen a gyermekkorban 

az infekciók könnyű, szinte elkerülhetetlen felvételével 

 sokkal nagyobb tömegeket áraszt el és tart hatásai alatt.” 

Természetesen döntő a prevenció, az iskolaorvos és a 

gondozóorvos szoros együttműködése, a gondozónő 

bevonásával. Legfontosabb lépés a tuberkulinpróbák 

 alkalmazása. A pozitív reakciókat adók további vizsgá-

latokra, elsősorban röntgenvizsgálatokra szorulnak, kü-

lönösen kanyaró, infl uenza, szamárköhögés és egyéb 

 légzőszervi fertőző betegségek után, továbbá akinek 

 családjában már a tbc előfordult, az exsudativ alkatúak, 

a tartósan köhögők, az állandó hőemelkedéssel bírók. 

Végül a fertőző beteg kiemelése a családból és az inté-

zeti elhelyezése. Ismertek voltak az erdei üdülőtelepek, 

az erdei iskolák, a szabadlevegő-iskolák, a szünidei gyer-

mektelepek, a nap- és légfürdőzést biztosító gyermek-

táborok, amelyek fenntartása és üzemeltetése az egész-

ségügynek komoly anyagi megterhelést jelentett. Ezzel 

függött össze az iskolások nyaraltatása, amely az ország 

megcsonkítása után főleg a Balaton (Füred, Földvár, 

Zamárdi, Lelle stb.), a hegyvidékiek, Budapest és a 

 Duna-kanyar (Gizella-tellep, Dömös, Marót) környéké-

re koncentrálódott. Úgynevezett cserenyaraltatás csak 

néhány országgal (Svájc, Ausztria) sikerült. 

Egyébként vita volt, hogy létezik-e „idegességi ala-

pon” hőemelkedés, pont a lappangó tbc-től elkülöníten-

dő. Ezért egész osztályokat vizsgáltak (főleg leányokat) 

matematikaóra előtt és után, de ilyen hőemelkedést nem 

észleltek, sem délelőtt, sem délután. 

Úgyszintén érdekes a kardiológiai rész, a szívizom-

gyulladások beosztása.

1.  Heveny fertőző betegségek: diftéria, vörheny, infl u-

enza utáni carditisek.

2.  Szubakut csoport: a reumatizmus után fellépő sokí-

zületi gyulladás, chorea és egyéb betegséghez társuló 

carditisek. Gócok: tonsillitis, nasopharyngitis, sinusi-

tis és otitis szerepe.

3.  Idült fertőzések: például tbc után adhezív pericardi-

tisek és endocarditisek.

Ez a beosztás azóta lényegesen módosult, az antibio-

tikumok után ritkák a kialakuló szívbillentyűhibák. Jel-

lemzőek az akkori amerikai „furcsaságok”. Epstein szali-

cilsav-tartalmú gyümölcsöket javasolt prevencióként, 

valamint tonsillectomia után a garat röntgenbesugár-

zását. Nálunk megelégedtek a mandulavizsgálatokkal 

(akkor még hittek a hormonális szerepében) és megfázás 

elleni teákkal, illetve száraz ruhákkal. Abban az időben 

napirendre került a különböző coccusokból (főleg 

streptococcusok) készített savókkal való kezelés és pre-

ventív immunizálás. Nálunk ezzel Surányi Gyula próbál-

kozott először 1932-ben, nem egyértelmű sikerrel.

Gazdag volt a referáló rovat. Németh László is ezzel 

mutatkozott be. A Darányi Gyula professzor által szer-

kesztett Az iskoláskor egészségügye [7] üdvözlésével. En-

ciklopédikus jellege nagyon imponált az író igényeinek.

Utána a felelős szerkesztő, Braunhoffner Jenő ismer-

tette Waltner Károly tanárnak a Népegészségügy hasáb-

jain megjelent írását: „Hogyan táplálkoznak a szegedi és 

Szeged környéki iskolás gyermekek?” A kérdőíves vizsgálat 

hatezer gyermekre terjedt ki, az akkori út- és utazási vi-

szonyok között. A 32 település képe több mint lehan-

goló. Akár pár évvel később a szociográfi ákat íróké. 

Waltner Károly előszeretettel foglalkozott a gyermekek 

táplálkozásával. Tudta, hogy „üres gyomorral nehéz 

himnuszt énekelni”.

Ugyancsak abban a közegészségügyi folyóiratban je-

lent meg Neuber Ede debreceni dermatovenerológus 

professzornak Az első iskolás tanulók egészségügyi vizs-

gálata Hódmezővásárhelyen című írása. A vizsgálatot 

 tíztagú orvosi bizottság végezte, Czakó Lajos városi 

 tiszti főorvos felügyelete alatt. A lakások több mint 

fele földes szoba-konyhás, fürdőszobával 2% rendelke-

zik. A közalkalmazottak gyermekeinél háromszor gya-

koribb a myopia, mint a földművesekénél. Meglepően 

nagy számban, több mint 38%-uknál mutatható ki bél-

férgesség. A fülészeti vizsgálatot Kassay Dezső doktor 

 végezte. A testmagasság a szociális viszonyokkal, a táp-

lálkozással egyenesen arányos. Kilencven százalékos a 

caries, feltűnően sok a fogsor-rendellenesség. Erősen 

 pozitív Pirquet-reakció 9%-ban volt észlelhető. Az an-

golkór nyomai 43%-ban mutathatók ki. De ezek nem 

függtek össze a lakások milyenségével. Hasonló vizsgá-

latokat végzett Neuber professzor a debreceni első osz-

tályosoknál. A leánygyermekeket illetően az eredmény 

még lehangolóbb. Majdnem 80%-uk tetves, és gyakori 

az ápolatlan, gyulladt vulva. Ennek alapján írta meg 

Scipiades Elemér pécsi nőgyógyászprofesszor az Orvos-

képzés 1934. évfolyamában „Az iskolaorvos tudnivalója 

a nőorvos nézőszempontjából” című cikkét. Egyrészt elő-

fordulnak műtétileg megoldható rendellenességek (anus 

vulvaris, hymenalis atresia), másrészt a pubertással 

együtt járó elváltozások a női szervezetet jobban meg-

viselik. Fontos a nemi hajlamok korai kontrollálása, 

 esetleg befolyásolása is. A cikk jelentőségére Németh 

László hívta fel a fi gyelmet, valószínűleg ez is ösztönöz-

hette a Leányaim című könyvének majdani megírására.

Kezdő iskolásokról lévén szó, ajánlatos lenne sze-

rinte a beiskolázás előtti „egészségügyi sorozás”, min-

denféle katonai látszat nélkül. A recenzens szerint az 

 iskolai szűrések megszervezésében Neuber professzoré 

a kezdeményező érdem, amit később a debreceni egye-

temistáknál is alkalmazott.

Egyik legszorgalmasabb referáló a fi atal Hergloz Jenő 

székesfővárosi iskolaorvos volt. A Wilhelm Dressler tollá-

ból megjelent Atlas der Klinischen Elektrokardiographie 

(Berlin–Bécs, 1933) bemutatásával értesültünk arról, 
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kellően méltatja a bécsi mester jelentőségét. Huszonöt 

oldalas tanulmány ritkán jelent meg ebben a szerény 

 méretű periodikában. Ferenczi, Jung, Adler – mind he-

lyet kapnak benne. Természetesen Kretschmer is, vala-

mint az ellenző J. B. Watson, mint a behaviorista iskola 

vezéregyénisége, végül a pszichorefl exológia apostolai: 

Bechterevtől Pavlovig, aki a „tudatlélektant lenézi és el-

lenőrizhetetlen okoskodások tömegének nevezi”.

Irigylésre méltó viszont az amerikai iskolai egészség-

védelem bemutatása. A híres nagy olvasztótégely az Új-

világban az iskola. Akik már amerikaiaknak születtek, 

és együtt fejlődik ki a „nemzeti tudatuk”. Már akkor 

 kötelező volt a folyékony szappan, a papírtörülköző és 

az automatából(!) kivehető papír ivópohár, amely nem 

lehetett közös. Biztosítva volt a külön helyiség izzadás 

esetén a fehérnemű váltására, ügyesen bevezették a ver-

senyszerű egészségügyi játékokat, mert Amerikában a 

versenyt még a felnőttek is gyermekmódon komolyan 

vették. Évtizedekkel előzték meg Európát. Nekünk nem 

a végleteket mutató (egyéni vizespohártól a garat-

röntgen besugárzásig) Újvilágot, hanem a régi Nyugat-

Európát kell követni, ezért ismertetéseket az angol, 

a francia és a német iskolaorvoslásról is közöltek. Főleg 

az utóbbit, mint szintén vesztes államét.

Németh László kezdetben referátumokkal jelent-

kezett. Termékenysége meglepő, mert szabadidejében 

már több sikeres regényt, tanulmányt írt és készülőben 

az új egyszemélyes folyóirat, a Tanú.

Szociálhigiénés témában rögtön feltűnt Johan Béla 

professzor tollából az Országos Közegészségügyi Inté-

zet 1932. évi beszámolója. Az a módszeres munka, 

amellyel az ország, különösen a falvak, sőt, a tanyák 

egészségügyi állapotát igyekezett fi gyelemmel kísérni és 

a szűk lehetőségek szerint megjavítani. Mert nem lehet 

egészséges a város, ha beteg falvak veszik körül. A gaz-

dasági világválság utáni országban intézeteket kellett 

szükségből összevonni vagy megszüntetni, de mindez 

az OKI működését nem érintette.

A testnevelés fontosságára már az 1894-ben Buda-

pesten megtartott VIII. Nemzetközi Közegészségügyi 

és Demográfi ai Kongresszuson Berzeviczy Albert ál-

lamtitkár felhívta a fi gyelmet, érthetően ennek a fórum-

nak is egyik fontos témaköre volt. Elsősorban nem a ver-

seny-, hanem a tömegsport, amelynek felmentése alól 

a tornatanár és az iskolaorvos közösen döntött.

Ezzel összefüggött a szemészeti vizsgálat, mert a 

 rövidlátók számát a szemüveget viselők egyáltalán nem 

tükrözték vissza.

Az Iskola és Egészség negyedévenként jelent meg, te-

hát klasszikus értelemben folyóiratnak nem nevezhető. 

A szakfórumok közül a Népegészségügy és a Fodor József 

által alapított Egészség referáló rovata tartotta számon. 

Minden városi és vidéki iskola ingyen megkapta, talán 

ez az oka, hogy nem becsülték meg annyira az iskolai 

könyvtárak. Alig található belőlük. A bölcsészek első-

sorban Németh László miatt keresik és tartják nyilván. 

Az első évfolyam négy száma 367 oldalon jelent meg.

2. ábra Jakab László Elektrokardiographia című könyvének cimoldala

hogy például a röntgentől eltérően milyen lassan hono-

sodott meg az EKG-vizsgálat. Nálunk ez öt esztendővel 

később jelent meg Jakab László főorvos munkája révén 

[8], de annyi ábrával, mint a német nyelvű őse. Az EKG 

lassú elterjedésének magyarázata: kezdetben azt hit-

ték, hogy „csupán a különböző arythmiák elkülönítésére 

alkalmas, az amúgy is kényes és költséges készülék az orvo-

sok nagy tömege előtt ismeretlen marad”. Gondoljuk el, 

1934-ben még csak a klinikák rendelkeztek megfelelő 

készülékekkel [9]. Később megkönnyítette az elterje-

dését, hogy egyrészt felismerték, hogy a szívizomnak 

 milyen apró sérülését képes kimutatni (nyilvánvalóvá 

vált a reumás láz és a következményes carditis össze-

függése), másrészt rövidesen hordozható és olcsó ké-

szülékeket kezdtek gyártani. Gyermek-EKG-felvétel 

 ebben az atlaszban alig volt. Jakab László könyvéről, saj-

nos, a hazai kardiológia áttekintő történetében [10] 

nincs említés, azért tartottuk szükségesnek legalább a 

címoldalát mellékelni (2. ábra).

Érdekes írás Tokay László szegedi idegklinikai magán-

tanárnak A lélektan újabb irányai című hosszú tanul-

mánya [11], amit Harmat Pál, a magyarországi freu-

dizmust tárgyaló, egyébként kitűnő könyvében [12] 

sajnálatosan nem említ meg. Pedig az újabb irányzatban 
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A következő hat évfolyam legalább annyira érdekes, 

de jelentőségét bizonyára egyetlen évfolyam bemuta-

tásával is sikerült érzékeltetni.
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a (06-1) 462–6440-es telefonszámon, illetve a www.nrszh.hu honlapon található regionális igazgatók.

A jelentkezés módja: a humanpolitika@nrszh.hu e-mail címen keresztül.

Kérjük a jelentkezéskor feltüntetni a munkakör megnevezését és a munkavégzés helyét.
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