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Közismert az a jelentôs tény, hogy kontinensünkön München
után Budapesten alakult meg 1874-ben a második önálló köz-
egészségügyi tanszék. Természetesen Markusovszky Lajos kez-
deményezésére, és a zseniális Fodor József személyétôl sem
függetlenül. Hozzá kell tenni, nem minden elôzmény nélkül.
Ugyanis 1868-ban megalakult az Országos Közegészségügyi
Tanács, amelynek elsô elnökévé szinte magától érthetôen Mar-
kusovszkyt választották meg, s az ô lapjának lett a melléklete a
néhány oldalas „Közegészségügy és Törvényszéki Orvostan”.
De nem 1869-tôl, ahogy az a Gyôry-féle bibliográfiában olvas-
ható, hanem 1865-tôl, amint azt Batári Gyula helyesbítette. Az
sem lehet véletlen egybeesés, hogy a vetélytárs „Gyógyászat”
szintén 1869-tôl adta ki az Államorvos címû szupplementu-
mot. Korábban ugyanis a közegészségtan „orvosi rendészet”
néven az államorvostan része volt [1], jelentôs tantárgyegyéni-
séggel azonban eddig nem rendelkezett. Tehát a közegészség-
ügy korszerûsítése 1868-ban kezdôdött. 1869-tôl már két fó-
rummal is rendelkezett, de igazi jelentôségét csak a tanszék
felállításával nyerte el. A „Gyógyászat” szerepével most nem
foglalkozunk. A jelzett mellékletnek akkor még nem volt külön
feltüntetett fôszerkesztôje (1. ábra), mint a véle párhuzamosan
megjelenô „Szemészet”-nek, amelyet Hirschler Ignácz neve
fémjelzett.

Kezdettôl kéthavonként jelent meg, általában 16 kolumnás
terjedelemmel. Az viszont való igaz, hogy különösen 1869-tôl
vált érdekessé, melybe az elsô cikket Ambró János írta „az or-
vosi felelôsségrôl” [2]. A téma örökké idôszerû, a következmé-
nyeket vállalni kell a tudatlanság, a vigyázatlanság, a hanyagság
(a kettô nem azonos) és az elôírt szabályok be nem tartása mi-
att. A hosszú történelmi felsorolás csak ismétlés lenne. A leg-
jobbnak a régen bevált angol rendszert tartja. Honi viszonylat-
ban a sebészeti és szülészeti esetek a leggyakrabban vitatott
kérdések. Ambró János maga is szülész, 1872-tôl a pozsonyi
bábaképzô intézet igazgatója volt. A következô cikk egy másik
pozsonyi szerzô, Gotthardt Károly sebészorvos tollából való:
„Észrevételek a közegészségügyi tanácsnak a magyar állam te-
rületén felállítandó bába iskolákat illetôleg tett indítvány fe-
lett”, amelynek lényege: „a hiányos szülési segély javítása a ma-
gyar korona országaiban kellô számban czélszerû képezdék

állíttassék fel”. Az a nemes cél a századfordulóra meg is való-
sult. A nemzetiségi peremvidékeken német, román, ruszin és
szerb nyelven is folyt a bábaképzés [3]. Tehát e téren nemzeti-
ségi megkülönböztetésrôl szó sem lehetett.

A harmadik szám már a kétes lelkiállapotok megítélésével
foglalkozik, a szerzô feltüntetése nélkül. Ugyanitt dominálnak
a törvényszéki esetek, melyekrôl Rupp N. János értekezett
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1. ábra Közegészségügy és törvényszéki orvostan, amikor még
Fodor József neve nincs a szerkesztôségben
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(„A mellkas átható sebe – akasztás – ezen erôszakos behatások
melyike okozta a halált”). Helyet kap már Pest növekedésében
is aggasztó demográfiai helyzete, a prostitúció kérdése, a köz-
nevelés tárgya. Nem kevésbé az orvosok száma és aránya az or-
szágban, a területhez és a lakossághoz képest. Valamennyi ma
is visszaköszönô gond, így például a „miként lehetne a városi
hulladékot értékesíteni”! Egyre inkább kiderült, milyen szük-
ség van egy ilyen fórumra, még ha szerény terjedelemben is.

A második évfolyam elsô száma szintén figyelemre méltó.
Ismét Ambró Jánostól származik az írás „A szülôházak, s Sem-
melweis tanár tana” címmel [4]. Kevéssé ismert tény, hogy
Ambró doktor ekkor még Kisújszálláson volt orvos-sebésztu-
dor és szülész. Pozsonyba ezután került. Ezt a tényt még Bó-
kay Árpád sem említi, aki ugyancsak sokat foglalkozik, és nem
éppen hízelgôen, Ambró személyével [5]. Ez az a perc külön-
ben, amely a Semmelweis halálát követô csendet, Benedek Ist-
ván szerint „megtörik”, ha rövid idôre is [6]. Vagyis az „anyák
megmentôjét” valaki végre itthon érdemei szerint méltatja, te-
gyük hozzá: vidékrôl! A második cikkben jelentkezik elôször
Fodor József; a cikk címe: „Mérgezések világító gáz által”. Ez
még nem az igazi nagyformátumú Fodor: nem a tartalom fon-
tos, hanem a személy megjelenése. Õt követik Lumniczer Sán-
dor, Grósz Lajos és hozzájuk hasonló fajsúlyú egyének. A mel-
lékletre ettôl kezdve országosan felfigyeltek. Öt esztendôt
átlépve az 1874. évfolyamban, amely már a tanszék felállítás-
nak éve, feltüntetett fôszerkesztô még mindig nem olvasható.
Még öt évet kellett erre várni. Felsoroltatik viszont „Az orszá-

gos közegészségügyi tanács törvényjavaslata a közegészségügy
rendezésérôl”, amely itt jelent meg elôször. Ezt a számot már a
nagy Korányi Frigyes is megtisztelte „A betegnek a gutaütés ál-
lapota milyen befolyással volt annak végrendelkezô képességé-
re” címû kriminalisztikai okfejtésével. A tárgykörök akkor még
nem különültek el egymástól. Ezt követte Jendrassik Jenô fizi-
ológus tanárnak a „Gyilkosság – öntudatosan követett-e el
vagy sem” címû cikke, az elôzô állítás alátámasztására. A nagy-
hírû fôvárosi professzorok mellett az egyszerû vidéki orvosok
is helyet kaptak, például a vasgyárak és bányák kórházépítési
ügyben, akár Ózdon vagy Nádasdon.

A teljesség igénye nélkül mutatjuk be egy-egy évfolyam
fontosabb közleményeit. Így a kitûnô neuropszichológus Lau-
fenauer Károlynak „A magyarországi elmebetegek közép élet-
tartama” címû értekezését, melybôl kiderül, hogy a vizsgált ré-
teg élettartama nem rövidebb, mint tôlünk nyugatra. Senor
Frigyes doktor bemutatta a váci fegy- és javító-intézet orvosi
statisztikáját, az 1875. év elsô felébôl. Az általa kezelt 612 sze-
mély közül „csak” 28 hunyt el, amely akkor kedvezô aránynak
számított. Belky János, a késôbbi kolozsvári professzor, az
1875-ben Budapesten végrehajtott „bonczolatokat” ismerteti.
Bemutatja az öngyilkossági statisztikát, évszakok, nemek és
foglalkozások szerint. Sajnos már akkor is az élen foglaltunk
helyet az összes szempont alapján.

Grósz Lajos tanár szolgálati utasítást közölt a bányaorvo-
soknak, amely az egyre fontosabb iparegészségügyre hívta fel a
figyelmet. Elôírta, milyen nélkülözhetetlen felszereléssel kell a
bányamentô orvosoknak rendelkezni, s elôírta a kötelezô
gyógyszerek tartását is az orvos saját patikájában.

A tízéves jubileumi évfolyam szól a „fôvárosunk tejkérdése”
érdekében, mert hamisítani akkor is tudtak. Másrészt érdekes
javaslattal állt elô az egyik tanársegéd [7], aki szerint „a város-
ban kell felállítani és berendezni tehéntelepeket, hol aztán a te-
henek észszerû istálózásban és tartásban részesüljenek, s me-
lyek a fogyasztó közönség folytonos ellenôrzése alatt álljanak”.
Késôbb ez a nagyüzemi tartásnál meg is valósult. Nem kevésbé
érdekes a közárvaház és a csecsemôhalandóság Magyarorszá-
gon. Statisztikai kimutatás szerint itt sem álltunk jól.

Az írások száma ekkor már külön kötetre tellene. Különö-
sen 1887-ig, amikor Fodor József „Egészségügy” címû szakfó-
ruma beindult. A nagy higiénikus a Chamberland-féle vízszû-
rôrôl még az 1885-ös évfolyamba írt. Az 1887-esben még nem
érezhetô a nemes vetélytárs jelentkezése. Az csak utólag derült
ki, hogy 1880-tól már megjelölés nélkül is Fodor József a fô-
szerkesztô. A higiénikus Frank Ödön ismertette a védôoltás
hazai reformját. Ekkor tervezték bevezetni a kötelezô újraol-
tást, amely meg is valósult. A szemész, id. Imre József akkor
még hódmezôvásárhelyi orvos, rossz testtartást nem okozó is-
kolapadokat tervezett és a gyártását sürgette. Fodor József az
egészséges ivóvíz kritériumait ismertette [8]. Ugyanakkor
szinte túltengenek a törvényszéki esetek ismertetése, de marad
hely a bakteriológiai, a demográfiai és egyéb cikkeknek is. Ol-
vashatunk az osztrák-magyar közös hadsereg egészségügyi vi-
szonyairól, amelyben tífusz, kolera, vérhas, malária, trachoma
nem kis számban fordult elô. Nem beszélve a gyakori öngyil-
kosságokról. Legjobb volt a helyzet a prágai hadtestnél, s ez
nem meglepô, viszont érthetetlen, hogy miért volt a leg-
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2. ábra Amikor már Fodor József a szerkesztô
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rosszabb az innsbruckinál. Erre még az sem magyarázat, hogy
mondjuk, a Balkánról kerültek oda a bakák.

Az 1888-as periodika elsô számában Müller Kálmán tanár
emlékiratot készített a Rókus közkórház újjáépítése ügyében.
A kriminalisztikai részt az erôszakos nemi közösüléstôl a mag-
zatelhajtásig minden foglalkoztatja. Egyre több közlemény
alatt olvasható Liebermann Leó és Gerlóczy Zsigmond neve,
bizonyítékul, hogy mennyire magukénak tekintették ezt a
„mégiscsak” mellékletet. Belky János ekkor már kolozsvári
egyetemi tanár volt, ezért a tiszaeszlári szakvéleménye az Erdé-
lyi Orvos-Természettudományi Értesítô hasábjain olvasható
[9]. Rendkívül szakszerû és korrekt véleményét azóta is példa-
ként idézik.

A melléklet jelzett fôszerkesztôje 1885-tôl Fodor József (2.
ábra). Nem meglepô a szerzôi névsor és a tartalmi színvonal.
Valószínûleg az egyetemes tartalmú hetilapot jóval többen já-
ratták, mint a csak higiénikusnak szóló „Egészség”-et. A mil-
lennium évéig nem is volt gond a melléklettel. Az 1896-os év-
folyamban Marschalkó Tamás az örökké idôszerû témáról, a
prostitúcióról értekezett, majd ugyanezt folytatta Havas Adolf,
a venerológus magántanár. A két közlemény kötetben is meg-
jelenhetett volna. Ám arról is tudósít, hogy kénsav- és mûtrá-
gyagyár épült Aradon.

Ekkor írja elsô cikkét a lapba Rigler Gusztáv, a késôbbi jeles
higiénikus professzor, aki három egyetemet: a kolozsvárit, a
szegedit és a fôvárosit szolgálta, mindannyiszor meghívásos
alapon. Illetve Kolozsvárról menekülnie kellett. Õ tudósít a
millenniumi közegészségügyi és orvosi kongresszusról. Olvas-
hatunk a betegsegélyezô pénztárak, valamint az orvosi kama-
rák mûködésérôl. Még semmi jele, hogy a következô évi lesz az
utolsó kötet, amelyben Schuschny Henrik tollából már az isko-
laorvosi intézmény értékelése is jelentkezett. A vasút egészség-
ügyét Csatári Lajos elemezte, az újfajta fertôtlenítésrôl Rigler
Gusztáv írt.

Aztán az utolsó számban a következôkrôl tudósít Fodor Jó-
zsef fôszerkesztô: „Tizenhat esztendô elôtt vettem át a Köze-
gészségügy és Törvényszéki Orvostan szerkesztését”. Tehát a
címoldaltól eltérôen már 1880-tól ô szerkesztette. Majd így
folytatta: „Mindazonáltal a viszonyok mostohasága egyre ne-

hezebbé teszi a lapnak kellô anyaggal való ellátását. Közegész-
ségtani szakintézeteink a búvárkodás szempontjából nagyon is
szerény helyzetben tengôdnek: a közegészségügy terén pedig a
közigazgatásnak az államosítása vár eldöntésre, s míg végleg el
nem dôl, útjában áll a közegészségügyi kérdések részletes tár-
gyalásának, fejtegetésének, megbeszélésének. A mi szakszerû
és eredeti munkálat ily módon rendelkezésre áll, az nem elég a
lap betöltésére. És így az Orvosi Hetilap „Közegészségügy és
Törvényszéki Orvostan” czimû melléklapja a jelen számmal
megszûnik!”.

Akkor éppen az államosítás volt napirenden, a pénzhiány
pótlására. A jeles melléklet tehát élt harminckét évet, abból ti-
zennyolcat Fodor József fôszerkesztésével. Feladatát maradék-
talanul betöltötte, a kitûnô Fodor-iskola ezután fôleg az
„Egészség” hasábjain, de jóval kevesebb olvasó elôtt folytatta
áldásos szakirodalmi tevékenységét. 
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A rendezvények és a kongresszusi híranyagok 
leadásának határideje a lap megjelenése elôtt 40 nap, a 6 hetes nyomdai átfutás miatt.

Kérjük megrendelôink szíves megértését.

A híranyagokat a következô címre kérjük: Orvosi Hetilap titkársága: Budai.Edit@akkrt.hu
Akadémiai Kiadó Zrt.
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