
Közegészségügyi helyzetünk 100 évvel ezelőtt 

Ha tájékozódni kívánunk, milyenek lehettek a ma
gyarországi higiénés viszonyok 1889 táján, elég Oláh Gyu
la orvostanár összefoglaló művét elolvasnunk (1). A könyv 
archimédeszi pontja, az 1876-ban megjelent híres XIV. 
törvénycikk, melytől elindulva az eredményeket és hiá
nyosságokat egyaránt számba vehetjük. A fejlődésnek ter
mészetesen joggal beszélhetünk személyi, törvénybeli és 
tárgyi feltételeiről. Az elsőt 1874 óta Fodor József köz
egészségügyi katedrája biztosította, a prominens törvény
cikk a nyugati országokéval is kiállotta az összehasonlítás 
próbáját, a harmadikat viszont az első kettőnek kellett ki-
kényszerítenie, a közvetett megtérülés reményében. Oláh 
tanár könyvének megjelenésekor külön rendelet foglalko
zott a brit orvosi diplomák magyarországi honosításával 
(2), a budapesti orvosképzés nem csekély elismeréséül. 

A jelzett munka („Magyarország közegészségügyi vi
szonyairól") higiénés helyzetünk egyik első feltérképezé
se, noha statisztikai feldolgozásokkal már többen megelőz
ték, így maga a szerző is, egy 1876-ban megjelent munkája 
révén (3). A 100 évvel ezelőtt kiadott könyv legfőbb eré
nye, hogy érzékletes képet rajzol egy dinamikusan ellent
mondásos állapotról, a környezetszennyezés drámai felis
merésének pedig ma is van (sajnos) időszerű üzenete. A 
könyv elsősorban a nem szakemberekhez szólt, ilyen érte
lemben felvilágosító munka. Az egyik legjobb, amit a ha
zai higiénés helyzetről írtak. A rendi társadalomba mere
vült vármegye és a liberálisan iparosodó városok 
közegészségügyi dilemmáinak látlelete, a Fodor-iskola 
korszerű megvilágításában. 

Már a bevezető kihangsúlyozza: „ha létezik közérde
kű kérdés, a közegészségügy az" (1). Szervezése a retrog
rád közigazgatási struktúrába ágyazott. A három fokozatú 
beosztás a vármegye rendszerről a városokra is visszahat. 
Első fokon: a városokban a polgármester, megyei szinten 
a főszolgabíró a higiéné hivatalnok felelőse. Második fo
kon: városokban a már polgári szellemet képviselő városi 
tanács, megyékben még a táblabíró világot idéző alispán 
az orvosi hálózat közvetlen felettese. Harmadik fokon: a 
belügyminisztérium orvosi organizációja, az előzőektől 
többszörös függőségi viszonyban. Ez alapvető gondot je
lentett. Ugyanis: amíg a városi tisztiorvos kinevezése a 
szolgabírőtól függ, „nem szállhat szánbe az állami köz
igazgatási hatósággal" (1), például amikor nem kielégítő a 
szennyvíz levezetése. Városban a városi, községben a 
községi orvosok voltak az „alapellátók". E téren annyi 
változást hozott a XTV. törvénycikk, hogy a városi, megyei 
és járási tisztiorvosok illetményének rendezésével a neve
zettek tovább magángyakorlatot nem folytathattak. Leg
alábbis elméletileg, mert a gyakorlatban sajnos még rászo
rultak. Néhány város ezt kifogástalanul oldotta meg, a 
városi tisztiorvos a polgármester fizetési kategóriájába ke
rült, vidéken viszont érvényesült az „ahány megye, annyi 
rendetlenség" elve (1),. Akadt megye, ahol a kutyaadóból 
fizették a járásorvost, ám szerencsére nem ez volt a jellem
ző. A körorvosi hálózatot ott szervezték iiíeg, ahol eddig 

legfeljebb csak felcserek ténykedtek. Az 500 fölötti és 
1500 alatti lélekszámú kistelepülések csoportosítása ké
pezte a körorvos működési területét olyan felosztásban, 
hogy az akkori közlekedési viszonyok mellett az orvos he
tenként legalább egyszer mindenhová eljuthasson. A legki
sebb településnek is kötelessége volt hatósági „körbábát" 
alkalmazni, aki kötelességszerűen részt vett a körorvos 
rendelésén. Beszámolt a szülésekről, a gyermekágyi lázak
ról (sajnos még voltak), a gyanús abortuszokról, a kuruzs-
lókról, a csecsemő- és gyermekhalálokról, egészen 7 éves 
korig. E fölött ugyanis a gyermek már „munkaerőnek" 
számított. Az akkori közegészségügyi törvénykezésnek ta
lán ez volt a legszívszorítóbb anomáliája. A körorvosnak 
jelentést tett még a helyi halottkém (rendszerint egy hábo
rút járt szanitée), s ha valami külön gond akadt, a község
háza egészségügyi esküdtjével beszélte meg. Vagyontalan 
szülőnőhöz a községi elöljáró közköltségen volt köteles 
körbábát küldeni. A körorvosi intézmény egészen az 
egészségügy államosításáig volt érvényben, közegészség
ügyi ténykedésükről egy évszázaddal ezelőtt Oláh Gyula 
számolt be először. 

A városoknak persze, hogy a tiszta víz biztosítása és 
a szennylé elvezetése jelentette a legfőbb gondot. Oláh ta
nár ezért átmenetileg kettős csatornázást javasolt (1). A ke
vés szűrt víz a konyhákat, a szüretien folyóvíz az ipart, a 
szennyelvezetést és a locsolást, no meg az állattartást látná 
el, a nélkülözhetetlen „nyersanyaggal". Az Alföldön ek
kor jelentek meg az artézi kutak, szembeszökő szerepük 
volt a gastro-intestinális betegségek megfékezésében. Az 
urbanizációs közegészségügy új nagy ellenfele lett a nagyi
par. „Az ilyen gyárak és ipari telepek képesek egy egész 
város légkörét megfertőzni, s ezáltal a város közegészség
ügyi állapotát kiszámíthatatlan mértékben rontani" (1). E 
megállapítás időszerűsége mint ismeretes, csak nőtt azóta. 
A közétkeztetésnél nem a nagyobb vendéglőket, hanem el
sősorban az apróbb talponállókat és zugkifőzdéket kell 
közegészségügyi szempontból ellenőrizni. Pincékből a 
műhelyeket kitiltani, hogy a zsemlében ne fordulhasson 
elő svábbogár. 

A kényes lelencügy humanitási szempontjait szerzőnk 
mindig a gazdasági oldaláról közelíti meg. Amikor pl. a 
tehetősebbek törvénytelen gyermekeit drága pénzen adják 
külföldre dajkaságba (1), mert itthon a szegénység miatt 
„angyalcsinálók" kezébe kerülnének. A közhit az artefici-
ális abortuszt tartja „angyalcsinálásnak", holott a megszü
letett lények inkább emlékeztetnek az oltárképek angyalai
ra, „Ezen piciny sírok fájó sebek a haza földjén" — írta 
szerzőnk költői lendülettel a nemzeti liberalizmus felleg
várából, Nagyváradról (1). Felfigyelt a Dunántúl pusztuló 
egykés vidékeire. Baranya, Somogy és Tolna katolikus és 
evangélikus lakossága évi kettő százalékkal szaporodik, 
míg a reformátusok, 0,1%-kal fogynak. E téren negyven 
évvel előzte meg Oláh a falukutatókat. 

Számonkéri, hogy 13 év alatt mennyit hajtottak végre 
a XIV. törvénycikkből! Mert 1889-ben még mindig 31 ez-



ren laknak Budapesten pincelakásban, a pincékben dolgo
zó nyomdászok sorsa pedig egyenesen „az oroszországi 
ólombányászokéra emlékeztet" (1). Konstantinápolyon in
nen, Magyarország kórházi ellátottsága a legrosszabb, 
összesen 48 közkórház működik, állandó zsúfoltsággal. 
Budapesten évente 4—5 ezer emberrel halnak meg többen, 
mint Berlinben, vagy Londonban, így ez — állapítja meg 
— „hatóságilag űzött tömeges gyilkolás". Nem félt a ke
mény szavaktól. 

A nagyipar nagy közegészségügyi kihívása után és a 
kényes lelencügy mellett külön fejezetet szentelt a még ké
nyesebb börtönügynek (1), ahol fokozott higiénés ellenőr
zés szükséges, mert összezsúfoltan élnek, nagyobb a jár
ványveszély, és az nem áll meg a börtön falain belül. Tiszta 
ivóvíz, elégséges táplálkozás és tisztálkodás (az étkezést — 
figyelmeztet Oláh — nem szabad külső vállalkozókra bíz
ni), kellő fertőtlenítés, a fertőző betegek, különösen a gü-
mőkórosak elkülönítése legyen a kriminalisztika higiénéi 
minimuma. 

Végül lexikoncímszórszerűen a szerzőről. Oláh Gyu
la 1836-ban született Aradon. 1863-ban avatták orvosdok
torrá a fővárosban. Volt Rókus-kórházi orvos, majd a bel
ügyminisztérium egészségügyi osztályának alkalmazott
ja. A nyolcvanas években Nagyváradon közegészségügyi 
felügyelő, a millennium évétől a vasút- és hajóstiszti tanfo
lyam orvostanára. Irodalmi működése igen jelentős. A 

Magyarország Közegészségügyi Statistikája keretében ki
adott könyve ,,Az egészségügyi személyzet és gyógyszer
tárak statistikája" (1876) a maga adatgazdagságával orvos
történeti alapmű. A Közegészségügyi Könyvtár sorozatban 
megjelent,,A községek feladatai a közegészségügyi szol
gálat terén" (1891, 1896), valamint „Az orvosok jogai és 
kötelességei" (4) ma is haszonnal forgathatók. Miként a 
100 évvel ezelőtt nyomtatott közegészségügyi összefoglaló
ja is. Könyvet írt a vasút- és hajóegészségügyi szolgálatról. 
Szenvedélyes tollú munkatársa volt a Jövő című radikális 
lapnak. Hosszú életet élt, 1917. június 18-án hunyt el 82 
éves korában (5). 

Az iszonyatos méretű háborús veszteségek közepette 
a szaklapok elfeledkeztek róla. A legfontosabb könyve 
megjelenésének centenáriumán ezt kívánjuk pótolni. Oláh 
Gyula volta Fodor-iskola szürke eminenciása. Művei nél
kül nehéz lenne megírni a magyar közegészségügy tör
ténetét. 
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