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Orosz Éva 
 

Egészségügyi alapellátás – területi különbségek (1876–1945)1 
 

Törekvések a falvak orvosellátottságának javítására 
 

 

A falvak egészségügyi viszonyainak javítására – az egészségügy állami irányítása részérıl – a 

századfordulón, valamint a harmincas években figyelhetık meg számottevı törekvések. 

A XIX. század utolsó harmadában a siralmas közegészségügyi és járványügyi 

viszonyok jelentették az egészségüggyel szembeni fı kihívást. Alapvetıen ez a 

törvényhatósági orvosi rendszer (községi és körorvosok – járási tisztiorvos – vármegyei tiszti 

fıorvos) életre hívója. Az egészségügyi törvény azonban nem teremtette meg e rendszer 

kiépítésének anyagi feltételeit. 

 

„A törvény végrehajtói... Elıször is féltek az állampénztár megterhelésétıl s csekély 
fizetéseket állapítottak meg a hatósági orvosok részére, a községi- és körorvosok 
eltartását pedig kizárólag a községekre hárították. Ennek következménye az lett, hogy 
a közegészségügyi szervezet csonka, mert legalsóbb rétegében, a községekben még a 
törvény nem volt életbe léptethetı, mert a községi- és körorvosok fizetései túlságosan 
terhelték a szegényebb vidékek lakosságát s mégis oly csekélyek, hogy belılük egy 
orvos családjával meg nem élhet. Épp oly szőken mérték ki a járási s törvényhatósági 
orvosok fizetéseit is. Ennek következménye az lett, hogy a hatósági orvos a 
magángyakorlat terén igyekszik magát kárpótolni s ebben látja fı jövedelmi forrását s 
ennek szenteli idejét s érdeklıdését. Azok, a kik a hatósági orvosi állomásokért 
pályáznak, ritka kivétellel nem a közegészségügyi teendıket tartják szem elıtt” 

 

– mondotta Grünwald Béla országgyőlési képviselı az 1885. évi Országos Orvosi és 

Közegészségügyi Kongresszuson. 

                                                 
1 Forrás: Orosz Éva: Egészségügyi alapellátás – területi különbségek. 1876–1945. = Communicationes de 

Historia Artis Medicinae – Orvostörténeti Közlemények. Vol. 113–114. (1986) pp. 61–71. (Részlet: pp. 67–
70.)  

Az 1945 elıtt megjelent szakirodalmi forrásokból (a többi forrásmunkát a tanulmány lábjegyzetében adjuk 
közre): 

Chyzer Kornél: Orvosügy a községekben. A községi és körorvosi intézmény fejlesztése. Referáló elıadás melyet 
az országos orvosi és közegészségügyi congressuson Budapesten 1885-iki szeptember hó 3-ikán tartot. 
Sátoraljaújhely, 1885. Zemplén ny. 16 p. 

Müller Kálmán (összeáll.): Az 1885. évi országos orvosi és közegészségügyi congressus tárgyalásai. Bp., 1885. 
Athenaeum. 468, [1] p. 

Kovacsics Sándor: A falu egészségügye. = Népegészségügy 8 (1927) No. 24. 
Doros Gábor–Melly József: A nemi betegségek kérdése Budapesten. 1–2. köt. Bp., 1930. KSH. 544 p., 44 t. + 

544–936 p., 2 t. 
Téglássy Béla: A nemzeti munkaprogram egészségügyi részei. = Magyar Szemle. Vol. XVII. (1933) No. 1. pp. 79–

86.  
Kerék Mihály: A magyar mezıgazdasági munkás egészségügye. Lakás, ruházkodás, főtés stb. = Magyar Szemle. 

Vol. XIX. (1933) No. 4. pp. 344–352.  
A községek III. országos kongresszusa. 1940. március 7–8. Bp., 1940. Falu Szövetség. 221 p. – Benne: Ágoston 

Béla „A falusi egészségügy romlásának megelızése” c. tanulmánya. 
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Az egészségügy állami irányítása elsısorban azzal szándékozott megoldani a falvak 

orvosi ellátásának problémáit, hogy az orvosok fizetését függetlenítette a községek különbözı 

teherviselési képességétıl. Az 1908. évi XXXVIII. törvény elrendelte: a községi és 

körorvosok fizetésüket és korpótlékukat az államkincstártól kapják. Orvos tartására kötelezte 

az 5000 lakóval bíró községeket is, a 800 lakosnál nagyobb községekben pedig okleveles 

szülésznık alkalmazását tette kötelezıvé. 

Az elsı világháború után az orvostartás anyagi terhei ismét a településekre hárultak, így 

újra kiélezıdött az a probléma, hogy azok a falusi térségek nem voltak képesek orvost tartani, 

melyek egészségügyi viszonyai fokozottan megkövetelték volna azt. 1938-ban az ország 3376 

településébıl 2317 községben nem lakott orvos. A körorvosok között pedig – egyes 

vármegyékben – volt olyan, aki a körébe tartozó községekbe havonta csak egyszer jutott el, 

mivel a kör 20–25 községbıl állt. 

A községek orvosellátásán a harmincas évek közepén elsısorban szervezeti, szervezési 

változtatásokkal igyekezett javítani az egészségügy állami irányítása. Az 1936. évi IX. 

törvény a hatósági orvosok (tisztiorvosok, községi és körorvosok) kinevezésének jogát a 

belügyminiszterre ruházta. Kimondta, hogy a vidéki tiszti fıorvosok, tisztiorvosok állami 

tisztviselık, fizetésüket az államtól kapják. A községi és körorvosok tartásának anyagi terhei 

továbbra is a községekre hárultak. A törvény a hatósági orvosok szakmai munkájában ugyan 

éreztette hatását, de a körorvosok száma nem emelkedett számottevıen és életkörülményeik 

sem javultak.
2
 Ezek közül a lakáskérdés volt a legnyomasztóbb. 

 

„A községi-, körorvosnak lakáspénz vagy természetbeni lakás jár... A községekben 
gyakran fennálló rossz lakásviszonyok miatt a községi-, körorvosok lakáskérdése igen 
sokfelé mai napig megoldatlan probléma... Igen sokszor azért nem tud egy orvos 
valamely községben tartósan megmaradni, mert nem tud megfelelı lakáshoz jutni” 

 

– írja 1939-ben Johan Béla államtitkár. 

1938-ban került csak sor arra, hogy felmérjék az egészségügyi körök helyzetét. Ennek 

nyomán a belügyminiszter 1939 elején 206 új községi, körorvosi állást szervezett. (Ez kb. 

20%-os növekedésnek telelt meg, így kb. 4900 lett a körök átlagos lakosságszáma.) Azt tőzték 

ki célul, hogy az orvos a körének községeit hetente legalább kétszer felkeresse. Az orvosi 

                                                 
2 Külön tanulmányt érdemelne, hogy a kezdeteiben elsısorban anyagi okok által létrehívott jelenség – azaz a 

kevésbé szívesen vállalt falusi orvosi munka – a késıbbiekben hogyan alakult át elsısorban szakmai és 
presztízsszempontok által meghatározott folyamattá. Még a harmincas években is döntıen az anyagi 
szempontok vezérelték az orvosokat a város felé, bár már erısebben párosultak a szakmai érvényesülés 
szempontjaival, mint a századfordulón. „Népünk (értsd: falusi népesség – O. É.) ... hihetetlen szegény is, 
amit a mindenkit sújtó gazdasági világválság még százszorosan kiélezett, megkaphatjuk magyarázatát 
annak, hogy orvosaink miért tódulnak inkább a városok felé még ma is: Ott minden nehézség dacára mégis 
elıbb reménylenek exisztenciát találni mint falun.” Idézi: Kerbolt László: A beteg falu. A magyar falu 
szociális és közegészségügyi rajza. Pécs, 1934. A beteg falu. A magyar falu szociális és közegészségügyi 
rajza. Pécs, 1934. Dunántúl Pécsi Egyetem Kvk. és Ny. p. 79. (A M. Kir. Országos Közegészségügyi Intézet 
Közleményei 3.) 
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állások növelésére azonban többségében éppen a legszegényebb községekben volt szükség, 

ezeknek a költségvetése azonban ezt nem bírta volna el. 

 

„A kormány úgy oldotta meg ezt a nehézséget, hogy kb. félmillió pengı államsegélyt 
biztosított oly községek részére, amelyekre az új állásszaporítás (új körbeosztás) 
nagyobb terheket rótt, s amelyeknek pótadója igen magasra emelkedett volna” 

 

(1939 elején a községi, körorvosi állások száma 1193-ra emelkedett). Továbbá: 

 

„Legújabban kétféle módon törekszünk – különösen újonnan szervezett községi-, 
körorvosi állások esetén – a lakáshiányon segíteni: egyrészt MABI-kölcsönt szerzünk a 
községeknek, másrészt a Falu Szociális Alap segélyt nyújt e célra.... Az orvosok 
berendezkedési nehézségein a Nemzeti Önállósítási Alap könnyített kölcsönök 
nyújtásával.”3 

 

A városi, községi és körorvosok állami tisztviselıkké való minısítését az 1942. évi XII. 

törvény rendelte el. 

A történelem fintora, hogy a haladó orvosoknak a XIX. század vége óta hangoztatott 

egyik fı követelését – az egészségügy államosítását – háborús idıszakban valósították meg, 

melyben olyan fasiszta rendelkezések is megszülettek, amelyek megtiltották például a zsidó 

orvosoknak a községi és körorvosi állásokban való alkalmazását. Ugyanakkor ebben az 

idıszakban mőködött az állami irányítás legrugalmasabb szervezete. Az egészségügyet 

irányító minisztérium – a Népjóléti és Munkaügyi Minisztérium, majd a Belügyminisztérium 

– általános igazgatási ügyekkel foglalkozott. A szakmai irányítást a minisztérium keretén 

kívül álló, de annak alárendelt intézmény látta el, amely bürokráciamentesen, rugalmasan 

adhatta ki utasításait, s végezhette ellenırzı tevékenységét. Ez az intézmény az Országos 

Közegészségügyi Intézet volt. 

 

* 

 

Az I. világháború után az egészségügy egyik legjelentısebb vonása a megelızés egyes 

ágainak megjelenése volt. 

 

„A nagy csecsemıhalandóság felkeltene az anya- és csecsemıvédelem iránt az állam 
és a társadalom figyelmét és ennek következménye a Stefánia Szövetség4 megalakulása 
és e munkakör ellátásával való megbízatása lett. Ez a munka terjedelmében ma 
hazánkban messze túlszárnyalja az egészségvédelmi munka összes többi ágazatait 
együttvéve. Az anya- és csecsemıvédelemmel körülbelül egyszerre indult meg, de már 
sokkal kisebb érdeklıdéstıl kísérve a tuberculosis elleni praeventív küzdelem. A nemi 
betegségek elleni küzdelem és az elme- és idegbetegek védelme csak most bontogatja 

                                                 
3 Vö.: Johan Béla: Gyógyul a magyar falu. Bp., 1939. Magyar Királyi Országos Közegészségügyi Intézet. 296 p. 

(A Magyar Királyi Országos Közegészségügyi Intézet közleményei 7.) 
4 A Stefánia anya- és csecsemıvédelem társadalmi mozgalom volt, amely döntıen a városokban fejtette ki 

tevékenységét. 
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szárnyait, míg az iskolaegészségügyi munka csak Budapesten fejlıdött ki, a vidéken 
még kezdeti stádiumban van.”5 

A 30-as évek közepére azonban az egészségügy központi irányítása számára is 

nyilvánvalóvá vált, hogy a megelızés szinte teljesen érintetlenül hagyta a falvak nagy 

többségét, és addig az ún. szakvédelem keretében kialakult szervezeti formái nem is 

alkalmasak a falvak egészségügyi helyzetének javítására. 

 

„A kisebb községekben azonban ilyen önálló védıintézeteket6 felállítani célszerőségi 
és gazdasági okokból nem lehet. A falvakban egy egység keretében kell az 
egészségvédelmi szolgálatot megszervezni, azt az ottlévı – igen gyakran egyetlen – 
községi orvosra és a melléje adott – az egészségvédelem különbözı ágazataiban jól 
kiképzett – védınıre kell bízni.”7 

 

A zöldkeresztes egészségvédelem
8
 tehát a szakvédelemmel szemben ún. általános vagy 

családi egészségvédelem volt. 

Az egészségvédelem rendszere a községi és – irányítójukként – a járási egészségügyi 

központokból (egészségházakból) tevıdött össze. A 30-as évek végére az „egészségvédelmi 

körök” általában egybeestek az orvosi körökkel. Ha az egészségvédelmi körzet több 

községbıl állt, a székhelyközségben volt az egészségház. a többi ún. bekapcsolt községekben 

pedig egészségvédelmi tanácsadó felállítását tervezték. 

A fentiekben megfogalmazottak jelentették a zöldkeresztes egészségvédelem fı 

koncepcióját. 1934-ben tíz éves programot fogadtak el az egészségvédelmi körök egész 

országra kiterjedı megszervezésére. 

A mozgalom kb. 10–15 éves késéssel követte az Európában elsıként kibontakozó falusi 

egészségvédelmi törekvéseket. Koncepciója felhasználta azok tapasztalatait kapcsolódva a 

nemzetközi egészségügyi szervezeteknek a faluegészségügy terén folyó munkálataihoz. Az 

egészségvédelmi tevékenység feltételeit a szakemberek (ápolók, orvosok) képzésében és 

anyagiakban is törekedtek megteremteni. E tevékenység részét képezte a szociális gondozás 

is. Nem utolsósorban: elıször indult el törekvés a lakosság szervezett keretek között folyó 

szélesebb értelemben vett egészségnevelésére. 

A zöldkeresztes egészségvédelmi körök létrehozása különbözı mértékben haladt elıre 

az egyes megyékben. A gazdasági tényezık itt is éreztették differenciáló hatásukat. A 

legszegényebb községekben az egészségvédelem tárgyi feltételeinek biztosítása állami 

eszközök bevonása nélkül nem volt megvalósítható. 

                                                 
5 Johan Béla: Az egészségvédelmi munka egységesítése és rationalizálása. (Az I. törvényhatósági tiszti fıorvosi 

értekezlet referatumai és tárgyalásai.). = Népegészségügy 10 (1929) No. 5. pp. 268–278. 
6 Értsd: anya- és csecsemıvédıintézet, tüdıbeteg-gondozóintézet, nemibeteg-gondozó intézet (– O. É. megj.) 
7 Johan Béla: Tízéves falusi közegészségügyi munka tanulságai. = Orvosi Hetilap 82 (1938) No. 11. pp. 235–

238. 
8 A zöldkeresztes egészségvédelmi munka elızménye az Országos Közegészségügyi Intézet által 1926–28-ban a 

gödöllıi járásban – a tisztiorvosoknak a falusi egészségvédelmi munkában való képzése céljából – szervezett 
„mintajárás” volt. Ez kisebb egészségvédelmi körökbıl tevıdött össze. Késıbb ezek szervezésére, 
tevékenységére tevıdött a hangsúly. A zöldkeresztes egészségvédelmi körök egész országra kiterjedı 
szervezésének irányításával 1929-ben a Népjóléti és Munkaügyi Minisztérium az Országos Közegészségügyi 
Intézet igazgatóját bízta meg. Ettıl kezdve beszélhetünk zöldkeresztes egészségvédelmi munkáról. 
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„Sajnos – kevés kivétellel – éppen azokban a megyékben halad a községek korlátolt 
teherviselı képessége miatt nagyon lassan a zöldkeresztes egészségvédelem kiépítése, 
ahol a csecsemıhalálozás magas s ezért ott – éppen ellenkezıleg – minél gyorsabban 
kellene az egészségvédelmi szolgálatot megszervezni. Ennek a paradox helyzetnek 
kiküszöbölése érdekében biztosítja most már az állam a védınık illetményeit, 
teremtette elı társadalmi forrásból a Falu Szociális Alap a szegény községek 
egészségházaira szükséges építési költségeket és segíti a belügyminiszter a községek 
segélyalapjából a községeket az egészségvédelemmel kapcsolatos dologi kiadások 
viselésében.”9 

 

Ezekben a községekben tehát csak a 30-as évek végén, a városokhoz képest kétszeres 

késéssel és az anyagi feltételek differenciáltságát mérséklı állami intézkedések hatására indult 

végül meg az egészségvédelmi tevékenység. 

 

* 

 

Végigkísérve az egészségügy területi különbségeinek mérséklésére irányuló központi 

törekvések fıbb állomásait, láthatjuk, hogy a közegészségügynek a társadalmi 

szükségletekhez való alkalmazkodásának folyamata egyben a területi differenciák 

fokozódásának sajátos mechanizmusát is jelentette. Ugyanis az új törekvések (pl. a 

századfordulón a járványügyi intézkedések, a hatósági orvosi rendszer kiépítése stb.; a két 

világháború között az anya- és csecsemıvédelem, valamint a gondozóintézetek felállítása 

stb.) elsısorban a városokban és a községek igen kis részében éreztették hatásukat. Ezen 

települések voltak csak alkalmasak – népességük nagyságánál, gazdasági erejüknél fogva – az 

egészségügy új szervezeti formáinak befogadására. Ennek következtében fokozódott a falvak 

nagy többsége egészségügyi viszonyainak lemaradása. Az elızıekbıl kitőnik, hogy az 

egészségügy állami irányítása csak újabb késéssel reagált arra, hogy a községek nagy részét 

érintetlenül hagyták az új törekvések, ill. hogy ezen települések egészségügyi helyzetének 

javítására egyrészt az állam anyagi eszközeire, másrészt – a viszonyaikat figyelembe vevı – 

sajátos szervezeti formákra van szükség. Vagyis az egészségügy új törekvései kétszeres 

késéssel értek el a községekig, és a települések anyagi feltételeinek kiegyenlítıdését szolgáló 

– az elızıekben tárgyalt – intézkedések nem voltak elegendıek felzárkóztatásukhoz. 

Erre – ezen települések gazdasági és kulturális viszonyaiból eredıen – radikálisabb 

egészségügyi intézkedések sem lehettek volna képesek. Nem mondva ezzel ellent annak, hogy 

adott anyagi és kulturális viszonyok mellett az egészségügy tevékenysége jelentıs mértékben 

befolyásolta és befolyásolja a népesség egészségi állapotát. 

 

 

                                                 
9 Johan Béla: A magyar közegészségügyi területi kérdései. = Népegészségügy 24 (1943) No. 21. pp. 775–796. 


