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Kapronczay Károly 
 

A magyar orvostársadalom 1876–19441 
 
 

A kiegyezés megfelelı politikai és társadalmi helyzetet teremtett az orvosképzés reformjához, 
a közegészségügyi törvény (XIV. tc. 1876) megalkotásához, a közegészségügyi közigazgatás 
átszervezéséhez és kiépítéséhez stb. Az elıkészítı munka során 1870-ben összeírták a magyar 
korona területén mőködı orvosokat és sebészeket. 1870-ben 2004 egyetemet végzett orvos és 
2941 seborvos mőködött Magyarországon. Az orvosok 64%-a külföldi egyetemen szerezte 
képesítését, míg a seborvosok többsége a pesti egyetem orvosi karán. Az orvosok 41%-a a 
Monarchia különbözı területérıl került Magyarországra, elsısorban az 1851. évi birodalmi 
törvény adta lehetıségek miatt, többségük leszerelt katonaorvos volt. 

 
 

Orvosképzés 
 

Az 1876. évi orvosképzési reform következtében megszüntették a hároméves 
seborvosképzést, annak oktatási intézményrendszerét az orvosképzés céljaira szervezték át, 
emelték a hallgatói létszámot. 1872-ben megnyitották a kolozsvári egyetemet, amely orvosi 
karral is rendelkezett. Eötvös József egyetemi reformjai szerint a hazai szakemberképzés négy 
egyetemet igényelt volna, de az ország akkori pénzügyi helyzete csupán a kolozsvári egyetem 
megnyitását tette lehetıvé. 1870-es évektıl a magyar orvostársadalom egyik alapkövetelése 
az ún. „harmadik orvosi kar” kérdése volt, bár a bécsi orvosi karon tanuló magyar hallgatók 
létszáma igen tekintélyes volt (kb. 40% magyar volt a bécsi orvosi karon). Az orvosképzés 
minıségének emelése és a nagyobb létszám kiképzésének érdekében felépültek az 1880-as 
években a budapesti és a kolozsvári orvosi kar klinikai telepei, kialakították mindkét orvosi 
karon a párhuzamos tanszékek és klinikák rendszerét, általában a két orvosi karon évente 6–
800 hallgató szerzett oklevelet. 

Az 1876. évi XIV. tc., a közegészségügyi törvény 6 ezer fıben állapította meg azon 
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Pólya Jenı: Az orvosképzés reformjáról. = Orvosi Hetilap 63 (1919) No. 15. pp. 127–134.  
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lakossági létszámot, amely után a helyhatóságok kötelesek voltak orvost alkalmazni, illetve 
ilyen lakossági számhoz igazodva körorvosi állásokat szervezni. A városokban is ez a 
mutatószám érvényesült. 

 
 

Az orvosok területi megoszlása 
 

Az ország területén rendkívül egyenetlen volt az orvosok területi megoszlása, hiszen az 
orvosok 51%-a városokban élt, kiváltképpen a fıvárosban, ahol az orvosok 22%-a mőködött. 
Az 1851 után kialakított községi orvosi rendszer erénye a lakosság lélekszámához való 
igazodás, amit az 1876. évi közegészségügyi törvény is alapelvének fogadott el, viszont akkor 
a meghirdetett állások 60%-át seborvosokkal töltötték be. 1876 után is sok helyen – a 
meghirdetett állások 30%-ában – kénytelenek voltak az alacsonyabb képesítéssel rendelkezı 
seborvosokat meghagyni, bár ezt a képzési formát az egyetemi reform megszüntette, az 
utánpótlást felszámolta. 

A képzés fellendülése következtében 1876-ban 3000 orvos (+2547 seborvos) mőködött 
hazánkban, amit 1500 képesített bába segített. 1878-ban a kialakított községi orvosállások 
56,8%-a, 1895-ben 83,7%-a volt betöltve, ez utóbbi létszámban csupán 2,7% volt a régi 
típusú seborvos. 1878-ban 43,2%, 1895-ben 26,2% volt a betöltetlen községi (vagy körorvosi) 
állás. A közegészségügyi törvény végrehajtásával, az orvosképzés reformjával valóban 
jelentısen javult a vidék orvosellátottsága, amit kiegészített a hatékonyság másik 
tényezıjeként a kórházak és a betegágyak számának jelentıs emelkedése: 1900-ban 395 
kórház 35 ezer betegággyal mőködött. 

Az ország területén továbbra is jelentıs volt az orvosok, illetve az orvosi ellátás 
aránytalansága: továbbra is a városokban mőködött az orvosok 42%-a, ami a kereseti 
lehetıségekre is erıs kihatással volt. A vidéken, elsısorban falvakban mőködı orvosok 
többsége – közel 70%-a – megélhetési gondokkal küzdött, az 1906-ban elvégzett felmérés 
szerint kénytelen volt hivatása gyakorlása mellett más kiegészítı tevékenységet is folytatni, 
hiszen a nem biztosított betegek képtelenek voltak a minimális 10 krajcáros beteglátogatást 
kifizetni, nem beszélve a gyógyszerek költségérıl. A községben dolgozó orvosok éves 
keresetének minimuma 180 korona, az átlag 1102 korona volt, míg a városban élık – itt élt a 
biztosított betegek 95%-a, a tehetısebb polgárság zöme – minimális keresete 1500 korona, 
átlaga 2200 korona volt. A vidéki orvosok érintkeztek legélesebben a lakosság egészségi 
állapotának romlásával, a járványos betegségekkel, a szociális ellátottság és helyzetbıl eredı 
gyermekhalandóság riasztó adataival stb. 

 
 

Orvosi érdekvédelem 
 

A vidéki orvosok mozgalmát erısítette saját helyzetük megoldatlansága (nyugdíjképtelenség, 
romló anyagi viszonyok, az orvos közigazgatási felhatalmazásainak ellentmondásai stb.), ami 
saját érdekvédelmi szervezetük, a Vidéki (községi) Orvostársaság megalakulásához vezetett, 
másfelıl erısödött a politikai szervezetekben, mozgalmakban és pártokban az orvosok 
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részvétele. A vidéki és a városi orvosmozgalmak több ponton (a nyugdíjkérdésben, az etikai 
és a testületi érdekvédelem kérdéseiben) találkoztak, a magánpraxis kérdésében távolodtak (a 
városiak védték, a vidékiek a nyugdíj és a magasabb fizetés megoldása után feladták volna). A 
1900-as években ismét felélénkült az orvosok részvétele a politikai mozgalmakban, amely a 
kiegyezést követı években alábbhagyott. 

A magyar orvostársadalom a nagy történelmi fordulókon (reformkor, szabadságharc, 
kiegyezés) tevékenyen részt vállalt a politikai folyamatokban, majd a közjogi harcok idején 
fokozatosan visszavonult, elsısorban szakmai kérdésekkel foglalkozott. Jelezte ezt a 
folyamatot, hogy a kiegyezést követı két országgyőlési ciklusban 14 orvosképviselı foglalt 
helyet a parlament alsóházában, 1875 után mindössze 5, az 1890-es években 2 orvos 
parlamenti képviselı volt, a felsıházban is csak az egyetemi közjogi méltóságként (rektor) 
voltak jelen. A közegészségügyi törvény 1908. évi kiegészítése, illetve a kornak megfelelı 
módosítása részben a felélénkült orvosmozgalmaknak is volt köszönhetı. 

 
 

Az orvosok száma 
 

Az 1908. évi közegészségügyi törvénymódosítás az egyes területeken kötelezı jelleggel 
alkalmazott orvosok számát így határozta meg: 5 ezer lakosra kötelezıen jut egy orvos, 800 
lakosra pedig 1 bába. Ennek megfelelıen 300 községi orvosi, 1307 körorvosi körzetet 
állapítottak meg, az 1908. évi orvosösszeírás szerint Magyarországon 4925 orvos mőködött, a 
nemzetközi összehasonlító statisztikai módszerek szerint 10 ezer lakosra 1,88 orvos jutott. Ez 
nemzetközi viszonylatban közepes átlagnak számított, hiszen Európában az arányok a 
következık voltak: Ausztria 4,01, Németország 5,1, Franciaország 3,9, Olaszország 6,3, Svájc 
6,1, Spanyolország 7,1, Belgium 5,2, Anglia 6,1, Oroszország 2,7. 

Meg kell jegyeznünk, hogy Olasz-, Spanyol-, Oroszország és Anglia esetében 
figyelembe kell vennünk, hogy ott még továbbra is kétszintő (orvos és seborvos) képzés folyt, 
akik bizonyos helyeken (így a hatósági orvosállások betöltésénél) egyenlı eséllyel 
pályázhattak és mőködtek. Az 1906. évi összeírás szerint a hazai orvosok 41,6%-a városban, 
58,4%-a vidéken mőködött, az orvosok 10,1%-a Budapesten élt. A városokban 10 ezer lakosra 
11,7, a vidéken 1,7 orvos jutott. Ez is magyarázatul szolgál arra, hogy az 1910. évi statisztika 
szerint hazánkban a halálozási statisztika elég rossz mutatót tüntetett fel: 1000 lakosra 24,7 
halálozás jutott, míg a szomszédos Ausztriában 17,6 volt. (Oroszország 29,1, Itália 22,2, 
Franciaország 21,5, Németország 22,2 volt). 1908-ban a kórházak száma 427 volt, a 
betegágyak száma megközelítette a 42 ezret, a kórházakban mőködött a hazai orvoslétszám 
13,5%-a. 

A hivatalos álláspont szerint Magyarország kiegyenlített betegellátásához 10–12 ezer 
orvosra lenne szükség, ami ismételten az orvosképzés reformját, a képzési helyek gyarapítását 
sürgette. Ezért is vetıdött fel Eötvös végre nem hajtott egyetemalapítási tervének 
megvalósítása. Így született meg 1912-ben a debreceni és a pozsonyi egyetem, a két új orvosi 
kar megszervezése. Addig a budapesti és a kolozsvári egyetemen emelték a hallgatói 
létszámot (évfolyamonként Budapesten 500, Kolozsvárott 350) a képzésbe bekapcsoltak – az 
rk. és az egyetemi magántanári karon keresztül – több, az egyetemi városokban levı kórházat. 
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Felmerült – nem szakmai körökben – a képzési idı esetleges csökkentésének lehetısége is, 
amit maga az orvostársadalom vetett el. A 1900-as évek elsı éveiben erıteljessé vált a 
biztosítóintézeti ellátás kiépítése, így az 1910. évi statisztika szerint a hazai orvostársadalom 
35,4%-a valamilyen formában kapcsolódott ehhez. 

 
 

Nık az orvosi pályán. Zsidó vallású orvosok 
 

Az elsı világháború elıtti években az orvostársadalmat két fontos kérdésben kibontakozott 
vita is foglalkoztatta: a nık orvosi pályára lépésének kérdése, valamint a zsidó vallású 
orvosok számának korlátozása. Az elsı kérdésben a döntést a nık egyetemi tanulmányainak 
engedélyezése döntötte el (1894), amelynek következtében az I. világháború évéig mintegy 80 
orvosnı mőködött a hazai betegellátás területén, elsısorban gyermekorvosként. 

Az orvosi pályán az 1867. évi zsidó egyenjogúsítási és a zsidó vallást a bevett 
államvallások közé besoroló 1895. évi törvények megszületése elıtt és után jelentıs (és 
minden korlátozó intézkedések nélkül) számú zsidó vallású orvos mőködött, csupán annyi 
megkülönböztetéssel, hogy nem nyerhettek el egyetemi katedrát, nem nevezhették ki ıket 
állami hivatalba. Az 1895. évi törvény értelmében ezen korlátozó intézkedések megszőntek, 
szabaddá váltak elıttük is az elıbbi területek. Viszont a 1900-as években erısödı hazai 
antiszemita mozgalmak a vallási arányok megtartását kívánták elérni az értelmiségi pályára 
lépık esetében is, az ún. numerus clausus bevezetését az orvosi karokon, a közhivatalok 
viselésénél is. Erre az elsı indítvány 1913-ban történt a felsıházban, aminek megvitatására az 
I. világháború miatt nem kerülhetett sor. 
 
 

Az orvosok száma az I. világháború utáni években 
 

Az I. világháború komoly vérveszteséggel járt a magyar orvostársadalomra, a frontokon és 
hadifogságban 694 orvos vesztette életét, a hátországban rendkívüli tehervállalást jelentett a 
katonai szolgálatra be nem hívottaknak. A dualizmus válsága, a világháború nehézségei ismét 
felerısítette az orvosok politikai érdeklıdését, egyre nagyobb számban vettek részt a politikai 
mozgalmakban, a radikális és baloldali szervezetekben. Ez lett a gyökere annak, hogy egyre 
jelentısebb arányban növekedett szociális érzékenységük, de kialakultak baloldali és 
jobboldali önálló politikai jellegő szervezeteik (pl. A MONE, MOVE), gyakran szélsıséges 
politikai eszmékhez is csatlakoztak.  

Az I. világháborút követı területi elcsatolások okozta belsı migráció után az elsı valós 
adatokat tartalmazó felmérés (1920) adatai szerint a trianoni Magyarország területén 7,6 
millió lakosból 4324 orvos volt, amely létszám 1926-ban 6068 lett. A különbözetet nemcsak 
az elcsatolt területekrıl elmenekült vagy áttelepült orvosok adták, hanem már a négy orvosi 
kar (Budapest, Debrecen, Szeged, Pécs) intenzív képzése is. A kolozsvári orvosi kar Szegedre, 
a pozsonyi kar pedig Pécsre települt, míg az új karok közül Debrecenben folyt egyenletesen a 
kar szervezése. 
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Orvosok és betegek az 1920-as évek statisztikáiban 
 

Az 1926. évi adatok szerint Magyarország lakossága 8,4 millió volt, közel 1 millióra tehetı az 
elcsatolt területekrıl történt áttelepülık száma. Országosan 1 orvosra 1394 beteg jutott, az 
orvosok 43%-a Budapesten mőködött, ahol 1 orvosra 356 lakos jutott. Budapesten 2609 orvos 
élt, míg a többi városban (50) 1665 orvos, de a vidéki városokban az ország lakosságából 1,7 
millió ember élt. Vidéken 1814 orvos mőködött, ahol a lakosságból 5,7 millió ember élt. A 
legjobb orvos-lakos arányt Pécs (1:406), Kaposvár (1:627), Baja (1:660) és Szeged (1:889) 
mutatta, míg a legrosszabb átlag a következı helyeken volt: Hódmezıvásárhely (1:1382), 
Kecskemét (1:1850), Hajdúszoboszló (1:2677), Hajdúnánás (1:2603). Még nagyobbak voltak 
az eltolódások a falusi és a tanyai lakosság orvosokkal való ellátásában. A Békés megyei 
lakosság volt relatíve a legjobban ellátva, mert ott egy-egy orvosra 2254 fı jutott. 
Legrosszabb volt a helyzet Baranya megyében, ahol a falvakban egy-egy orvosra 4590 lakos 
gyógyítása hárult. 

Budapesten a belsı területeken 1000 lakosra 4 orvos jutott, a peremvárosokban: 
Újpesten 1, Budafokon 0,8, Kispesten 0,6, Pesterzsébeten és Rákospalotán 0,4. Éppen ezért a 
fıváros kormányzata gondosan számolt a letelepedı orvosok megélhetési lehetıségeivel, 
adminisztratív eszközökkel befolyásolta az orvosok arányos megoszlását: hatósági orvosi 
állások szervezését orvosi lakások biztosításához kötötte, az orvosi magángyakorlatot is 
befolyásolták, megadott körzethez igyekeztek kötni. Ennek az elvnek megvalósítását 
javasolták a kormányzati szerveknek is, ennek következtében 1926-tól országosan megindult 
az orvoslakás-építési program, amelynek következtében az orvos nélküli községek állami 
költségvetésbıl biztosított pénzalapokból orvoslakásokat építettek, így igyekeztek 
befolyásolni az orvosok letelepedését. 

A Népjóléti Minisztérium léte kedvezıen befolyásolta nemcsak az egészségügyi 
kormányzat munkáját, hanem az orvosi ellátás kiszélesítését is. A biztosítási jogszabályok 
egyesítése (1923), az 1927. évi XXI. tc. (az ún. biztosítási törvény) megszületése valóban 
szélesítette a biztosítási betegellátás kereteit, jelentıs számú orvost vont be 
fıfoglalkozásúként e tevékenységbe. Viszont a mezıgazdasági lakosság biztosításának 
megoldatlansága (mintegy 1,3 millió lakos) nem javította a vidék orvos- és betegellátását, sıt 
élesebb formákat öltött a város-vidék ellátási különbsége területén. Az ellátási gondok 
ellenére a következıképpen alakult a hazai orvosok létszáma: 

 

Év Létszám 
100 ezer 
lakosra 

jutó orvos 

1921 4489 56,0 

1925 5714 68,7 

1926 6068 75,1 

1930 8196 94,0 

1935 9376 105,1 

1938 10590 117,0 
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Év Gyógyszerész 
100 ezer 
lakosra 

jutó orvos 

1921 968 12,6 

1925 1118 13,4 

1930 1300 14,9 

1935 1572 17,6 

1938 1567 17,4 

 
 

Az 1938. évi statisztika szerint a 10590 orvosból 5866 vidéken, illetve vidéki 
településen dolgozott, az orvostársadalom 58,2%-át jelentették. Budapesten, illetve városban 
élt 4734 orvos, az orvostársadalom 44,3%-a. Budapesten 2043 orvos mőködött, az 
orvostársadalom 19%-a. Az 1926. évi orvos-lakásépítési program egyik eredményének lehet 
minısíteni, hogy változtak a vidék-város orvosellátásának arányai, viszont a vidéki orvosi 
állások (községi és körorvosi) 10,3%-a még betöltetlen volt, illetve a körorvosi helyeket 
helyettesítéssel vagy a körzetek ideiglenes átrendezésével (a községi orvosok körorvosi 
megbízással való kiegészítésével) biztosították. A felmérések szerint a városokban 25%-os 
orvosfelesleg mutatkozott, Budapesten 35%-os volt, a fıvárosban átlagban 630 állás nélküli 
orvos élt. Kórházban mőködött (fı vagy megbízással) 3456 orvos, az orvostársadalom 36,9%-
a. A két világháború közötti kórházépítési programok a következıképpen alakították a hazai 
fekvıbeteg-ellátást 1938-ra: 

 
Kórházak száma Ágyszám 100 ezer lakos/ágyszám 

304 48898 540,0 

 
 

E statisztikában szerepeltették a gyermekmenhelyek, anya- és csecsemıvédelmi 
intézetek, a szerzetesrendek idıs betegeket gondozó betegházainak ágyait is. Ezek 
levonásával 1938-ban az ágyszám: 46922 volt. Az összehasonlítás kedvéért ebben az évben 
100 ezer lakosra Ausztriában 744, Csehszlovákiában 540, Lengyelországban 211, 
Németországban 956, Franciaországban 980, Angliában 1001, az USA-ban 1000, a 
Szovjetunióban 280 betegágy jutott. 
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Az orvosi rend számszerő gyarapodása Magyarországon2 
 

Év 
Orvosok 

száma 
Orvosok 
száma ‰ 

Évi szaporodás 
vagy csökkenés 

1895 4424 0.3 – 

1901 5091 0.3 + 111 

1906 5176 0.3 + 56 

1911 5458 0.3 + 56 

1913 5758 0.3 + 150 

1917 4829 0.3 – 186 

1921 4489 0.6 – 

1923 4850 0.6 + 123 

1925 5716 0.7 + 433 

1926 5850 0.7 + 134 

1927 6727 0.8 + 877 

1928 7403 0.9 + 676 

1929 7745 0.9 + 342 

1930 8196 1.0 + 451 

 

 

Az orvosok megoszlása nem szerint a székesfıvárosban 1930-ban3 

 

Nıs, férjezett 

1–2 3–4 5– 
Nıtlen, 

hajadon 
gyermek 

nélkül gyermekkel 
együtt 

Összesen 

M
eg

n
ev

ez
és

 

absz. % absz. % absz. % absz. % absz. % absz. % absz. % 

Férfi 925 87.3 530 88.0 765 90.6 157 96.3 29 100.0 1481 90.4 2406 91.0 

Nı 134 12.7 72 12.0 79 9.4 6 3.7 – – 157 9.6 291 9.0 

Össz. 1059 100.0 602 100.0 844 100.0 163 100.0 29 100.0 1638 100.0 2697 100.0 

 
 

                                                 
2 Szél Tivadar 1930-ban közreadott „Egészségügyi statisztika” c. munkájából. 
3 Uo. 


