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Kapronczay Károly 
 

A járványok elleni küzdelem intézményrendszerének kiépítése 
Magyarországon1 

 
 
A himlıoltást Magyarországon 1801-tıl eredményesen alkalmazták, általános védıoltásként 
1887-ben rendelték el. 

A pestis és a himlı visszaszorulása után Európában és Magyarországon jelentkezett a 
szintén ázsiai eredető kolera, amely 1831-ben hazánkban is jelentıs epidémiát jelentett. A 
legutolsó magyarországi kolerajárványt a XX. század elején regisztrálták, a balkáni háború 
(1910–1912) és az I. világháború elsı évében behurcolással került magyar földre; 1910-ben 
32 megbetegedést jelentettek, amelybıl 19 halállal végzıdött, 1915-ben 451 esetbıl 67 
végzıdött halállal. 

A „bakteriológiai forradalomig” a járvány elleni védekezés egyik eszköze az 1850-es 
évektıl eredményesen alkalmazott orvosi statisztika volt, amely nem utólag (ezt a módszert 
alkalmazták az egészségügyi jelentések a XVIII. század végétıl) regisztrálta az eseteket, 
hanem folyamatosan, megjelölve a jelentkezés helyét, idıpontját és a terjedés gyorsaságát, 
társadalmi közegeit. E módszerrel jól nyomon követhetı a XIX. század közepétıl a gyermek 
epidémiák is, amelyek elsısorban a 0–1, illetve az 5–10 éves gyermekek körében jelentettek 
rendkívül magas halálozást. 

Az összes elhaltak 54%-át 10 éven aluli gyermek, ezen belül 35,6%-ot a 0–1 éves 
csecsemık adták. A halálokok nagy részét a kanyaró, a vörheny, a hastífusz, és a diftéria 
okozta. Megállapítható volt, hogy a gyermekjárványok elsısorban a rossz hygiénés viszonyok 
között élı sokgyerekes családok, az 1880-as évektıl pedig a zsúfolt városi környezetben lakó 
gyermekek körében jelentett komoly veszélyt. E járványoknál elsısorban a 0–1 éves korú 
gyerekek körében gyakran 60–70%-os halálozási arányt is keletkezett. 

A medicina eredményeinek visszatükrözıdését jelentette az 1876. évi közegészségügyi 
törvény járványüggyel foglalkozó XIII. fejezete, amely hatósági feladattá tette a járványok 
azonnali bejelentését, ezzel kapcsolatos járványügyi és hygiénés teendık megtételét 
(járványkórházak létesítését, elkülönítést, fertıtlenítést, ingyenes gyógyszerek biztosítását, a 
járványban elhunytak temetési és ravatalozási elıírásait stb.). Már a bakteriológiai kutatások 
figyelembe vételével az 1880-as évektıl a kormányzat és a közegészségügyi igazgatás – a 
közegészségügyi törvényben foglaltak szellemében – számos preventív és járványok idején 
foganatosított gyakorlati intézkedést hozott, amelyek az epidémiák országos rendezését, a 
fertızı betegségek visszaszorítását szolgálták.  

                                                 
1 Néhány fontos szakirodalmi forrás: 
Földes Béla: Újabb adatok hazánk halandósági és közegészségi viszonyairól. = Budapesti Szemle. Vol. 95. 

(1884) pp. 257–290. 
Sághy Ferenc: A társadalmi helyzet befolyása a járványos betegségekre. = Szociális Orvostudomány 1 (1934) 

pp. 389–394. 
Kerbolt László: A fertızı (ragályos) betegségek, járványok ismertetése a reájuk vonatkozó jogszabályokkal és a 

Budapest székesfıváros fertızıbeteg szabályrendeletének kivonata. Bp., 1943. 187 p. 
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Amikor izolálták a kolerabacilust, illetve bebizonyosodtak annak víz által történı 
veszélyei, 1885-ben elrendelték a vízminıség-vizsgálatokat, a vezetékes ivóvíz és a 
forrásvizek vízminıségének állandó ellenırzését, a víztisztítás különbözı módjainak 
kidolgozását, jelentıs összegeket biztosítottak a városok kommunális rendszereinek 
kiépítésére. (Ekkor gyorsították fel Budapest csatornázását, szennyvíz-elvezetését, az állandó 
egészséges ivóvizes hálózat kiépítését, az artézi kutak fúrását stb.)  

1887-ben – orvosi indítványra – bevezették a kötelezı védıhimlıoltást, annak kétszeri 
beadását (0 éves és 10 éves korban történı ismétlését).2 1889-ben óvintézkedéseket tettek az 
influenza, 1892–1893-ban a diftériajárvány ellen. Miután tisztázódott a diftéria kórokozója és 
kidolgozásra került az ellenszérum, 1932-ben bevezették a kötelezı védıoltást. (Ennek 
következtében az átlagban évi 20 ezres megbetegedés 1967-re 36-ra, az 1932-ben regisztrált 
1522 haláleset 1967-re 5-re csökkent.) 1894-ben az újabb orvosi járványügyi ismeretek 
alapján módosították a ragályos betegségek kötelezı bejelentését.  

Ezzel párhuzamban 1892-ben felállították a fıvárosi fertıtlenítı állomást, majd 
megszervezték ennek vidéki hálózatát, amelynek feladata lett a fertızı betegek otthonának és 
használati tárgyainak kötelezı fertıtlenítése. Különbözı módszereket dolgoztak ki a lakás, a 
ruházat és egyéb használati tárgyak fertıtlenítésére. Ennek különös jelentısége volt a ruhatető 
által terjedı flektífusz megelızése szempontjából. 

Az iskola-, az üzem- és ipar-, a település-egészségügyi vizsgálatok összehangolása, a 
városi környezetben, az állategészségügyben, az élelmiszerhygiénében a közegészségügyi 
szempontok érvényesítése folytán a fertızı betegségek okozta halálozási arány jelentısen 
javult: így 1876-tól 1900-ra 15,8%-ról 8,5%-ra csökkent, annak ellenére, hogy ebben a 
periódusban több kolera- és hastífuszjárvány is volt hazánkban. A hastífusz jelentıs 
visszaszorítása – városi környezetben – elsısorban a kommunális rendszerek – hálózati és 
ellenırzött ivóvíz, szennyvízcsatornázás – gyors kiépítésének is köszönhetı, az 1876. évi 
kötelezı egyszeri, 1887. évi kétszeri himlıoltás következtében 1915-re lényegében 
felszámolódott a fekete himlı, attól kezdve igen szórványosan – általában behurcolás 
következtében – regisztrálták. (1881–1887-ben 100 ezer lakosra 90 eset, 1900-ban 10, 1915-
ben 0 esetet jelentett.) Rohamos csökkenés volt tapasztalható a hastífusz esetében is. Az 1889. 
évi 100 ezer lakosra esı 240 eset 1900-ra 60-ra csökkent, bár vidéki viszonylatban a 
csökkenés egyenetlen volt. (Városokban csökkent, falvakban stagnált.) 

A hastífusz, fıleg azonban a diftéria elterjedésének csökkenéséhez nagymértékben 
hozzájárultak a járványügyi intézkedések. Ennek irányítása az 1889-ben megalakult 
Székesfıvárosi Bakteriológiai és Közegészségügyi Intézet, az egyetem orvosi karának 
Közegészségtani Intézete, valamint a BM Bakteriológiai Laboratóriuma (1893). Ezen 
intézetek országosan végezték az 1892–1895. évi kolerajárvány egész vizsgálatát. 

Igen súlyos járványnak minısül a veszettség Magyarországon, amely már az 
állategészségügy területével érintkezett. Az 1888. évi VII. állategészségügyi törvény 
rendészeti vonatkozásai is alig segítettek a bajon, évente 30 ezer körül mozgott a „dühös eb 
marta sebbıl” származó halál. Még mindig a sebek kiégetése volt az egyetlen elfogadott 
gyógyító eszköz. Viszont 1885. októberében Louis Pasteur közzétette a veszettség elleni 

                                                 
2 A közegészségügy rendezésérıl szóló 1887. évi XXII. törvénycikk, az 1875. évi XIV. törvénycikk XIII. fejezetének 

módosításáról a védhimlıoltási kötelezettségekre vonatkozólag. Bp. 1887. 15 p. 
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oltóanyag feltalálásának eredményét, 1885 elején pedig Hıgyes Endre is kidolgozta a 
hígításos oltatási eljárását, amellyel a Pasteur-féle eredeti szárított velımódszer védıerejét 
fokozta. Az 1880-as évek második felében a „veszett eb marta” betegeket közköltségen 
Párizsba szállították, de 1890. áprilisában Budapesten is Pasteur Intézet létesült, ahol 
megkezdték az ebmarta egyének „ebdühellenes” védıoltását. 

A preventív orvosi intézkedések (védıoltások), az ehhez kapcsolódó állami 
rendelkezések következtében az összhalálozásban a járvány okozta arány 8%-ra csökkent, 
viszont 15%-os volt a tuberkulózis halálozási aránya, amely európai viszonylatban is 
rendkívül magasnak bizonyult. A 1900-as évek éveinek jelentıs orvosi és rendészeti feladata 
lett a tuberkulózis elleni küzdelem megszervezése, amelynek határt szabott a vidéki-falusi 
lakosság és a proletár városi negyedek rendkívül alacsony orvosi ellátása, a lakosság 
egészségügyi ismereteinek teljes hiánya stb. Az 1908. évi országos orvosi értekezlet 
megállapítása szerint az ország lakosságának szaporodása 1880 óta stagnált, amelynek egyik 
oka a jelentıs gyermekhalandóság, bár a fertızı betegségek jelentıs csökkenése a halálozási 
statisztikában is megmutatkozott, ám továbbra is katasztrofális állapotok uralkodtak a falusi 
lakosság körében, fıleg a gyermekhalandóság vonatkozásában. E vonatkozásban is bizonyos 
csökkenést jelzett a statisztika a fertızı betegségekbıl származó halálozással kapcsolatban, 
ellenben ekkor fordult az orvosi érdeklıdés a flektífusz felé. 

A járványok elleni küzdelem intézményrendszerének kiépítése az I. világháború elıtt 
kormányzati feladattá vált, így ezt célozta a közegészségügyi törvény 1908. évi 
módosításának végrehajtása. 1910-ban elkészült az a tervezet, amely az Országos 
Közegészségügyi Intézet felállítását tőzte ki célul, de a háború kirobbanása megakadályozta 
megvalósítását. Ezen intézmény koordinálta volna a járványügyi orvosi kutatást, az 
ellenszérum-gyártást, a védıoltások elrendelését, a preventív és az azonnali intézkedések 
elrendelését, végrehajtatását. Ez az intézet végül 1927-ben került felállításra, miniszteri 
rendeletek szabályozták a járványüggyel kapcsolatos OKI felhatalmazások érvényesítését, az 
OKI alá rendelte a három tudományegyetem közegészségtani intézeteit és azok laboratóriumi 
rendszereit. Az eredményességet jelképezi, hogy jelentısen csökkent az epidémiákban 
elhunytak száma, de ezen adatokban szerepelnek a jelentıs százalékos arányt jelentı 
tuberkulózisos betegek is. 1920-ban 41033, 1925-ben 28284, 1930-ban 24120, 1932-ben 
20344 személy halt meg járványban, 1938-ban rendelték el kötelezı formában a diftéria elleni 
védıoltást, 1937-ben kezdték el a tífusz elleni oltások beadását, szigorították meg a 
vízminıség vizsgálatát, indították el a vidéki artézi kutak fúrásának programját. Az OKI 
tevékenységének fontosabb vonatkozásai: kiépítette a fertızı betegségek laboratóriumi-
diagnosztikai hálózatát, megszervezte az oltóanyag-gyártást, szervezetté tette az ivóvízellátás 
ellenırzését. 

A két világháború közötti járványbetegségek között már nem szerepelt a fekete himlı, a 
kolera, jelentısen visszaesett a tífusz, az állategészségügyi megbetegedések következtében a 
tetanusz, de a vírusos megbetegedések következtében jelen volt az agyvelı- és az 
agyhártyagyulladás, a vízminıség vagy az élelmiszerhygiéné hiányossága miatt a disentéria és 
a salmonella, a fertızı májgyulladás. A gyermekbetegségek között a diftéria, a vörheny, a 
kanyaró, a szamárköhögés, míg a kisebb epidémiák között a rubeóla, a bárány- vagy 
rózsahimlı. Jelentısen visszaesett a halálozási arány, de továbbra is változatlan volt a falusi 
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lakosság körébıl a járványhalálozási arány nagysága. Nem áll megbízható adat rendelkezésre 
az 1944/45. évre, amikor a háborús körülmények miatt jelentısen megnıtt a tífusz – pl. Az 
újpesti és budapesti, 1945. és 1947. évi tífuszjárvány – (a hastífusz és a kiütéses forma a 
dizentéria, a tetanuszban megbetegedettek és elhaltak száma, s ezzel egy idıben emelkedett a 
tuberkulózis százalékos megbetegedési és halálozási aránya. 

 
* 

 
A tbc elleni küzdelem3 

 
A „Morbus hungaricus” elnevezésen régen a hagymázt, a hastífuszt értették, de idıvel a 
megnevezést átvitték a sok áldozatot követelı tbc-re is. A tuberkulózis (gümıkór, tbc) 
évezredek óta ismert fertızı betegség, amelynek okozóját (a myobacteriumokat) Robert Koch 
fedezte fel 1882-ben, az általa kikísérletezett antituberculin azonban nem jelentette az esetek 
többségében halállal végzıdı betegség gyógyszerét. Hazánkban évszázadok óta ismert 
betegség, az elmúlt évszázadban elsısorban a városiasodással lobbant fel, vidéken is jelentıs 
méreteket öltı népbetegségnek számított, fıleg a fiatalkorúak körében pusztított. 

Az 1850-es évektıl orvosi statisztikai adatokkal lehetett nyomon követni, így az elsı 
pesti, hitelt érdemlı orvosi statisztika szerint 1859-ben 700 halálesetet okozott a tbc, az 
összhalandóság 12,75%-át, 1884-ben 3182 eset volt, amely a halandóság 25%-át képezte. 

A már közel 1 milliós Budapesten 1900-ban a belvárosban 100 ezer lakosra vetítve 26, a 
Józsefvárosban 48,3 halálesetet okozott. Az 1880-as évek település-egészségügyi felmérései 
(Fodor–Rózsahegyi-féle 1882. évi) bizonyították, hogy a peremkerületekben, a munkás 
tömeglakásokban 45%-os volt a tbc-sek aránya, elsısorban a rossz lakás- és táplálkozási 
viszonyok miatt. Az a lázas izgatottság, melyet a Koch-féle felfedezés eredményezett, néhány 
év múlva higgadt megfontolássá vált orvosi körökben. Az elsı hivatalos álláspont hazánkban 
az Országos Közegészségügyi Tanács 1890. december 22-én tartott ülésén született, amikor is 
a Tanács javaslatára a BM olyan rendelkezést adatott ki, mely szerint csak pontos és szakszerő 
vizsgálat után nyerjen alkalmazást a Koch-féle gyógymód, elsısorban egyetemi klinikákon és 
közkórházakban. 

A tuberkulózis elleni szervezett küzdelem Magyarországon Leyden német professzor 
1894-ben a Nemzetközi Demográfiai és Orvosi Kongresszuson elmondott elıadásával 
kezdıdött meg. Itt a tüdıbetegek szanatóriumi gyógykezelésérıl szólt és arról a németországi 
gyakorlatról, ahol már akkor 50 tüdıszanatórium állt a tuberkulózisos betegek rendelkezésére, 

                                                 
3 Néhány fontos szakirodalmi forrás: 
Okolicsányi-Kuthy Dezsı: A tuberkulózis elleni küzdelem napjainkban. = Egészség 19 (1905) No. 3. pp. 66–75. 
Okolicsányi-Kuthy Dezsı: A tuberkulózis elleni küzdelem haladása a legutóbbi években. = Társadalmi Muzeum 

Szemléje 5 (1913) No. 2. pp. 1–16. 
Korányi Sándor: Népszanatóriumot tüdıbetegek részére. = Egészség 30 (1916) No. 5. pp. 177–183. 
Tüdıs Kálmán: A tuberculosis leküzdése Magyarországon. = Népegészségügy 3 (1922) No. 1–2.  
Korányi Sándor: Tisza István gróf és a tuberkulózis elleni küzdelem. = Orvosképzés 24 (1934) No. 3. pp. 1–5. 
Born József: A gümıkór és a nemibetegségek elleni védekezés törvényjavaslata. = Országos Orvos-Szövetség 43 

(1940) No. 1. pp. 5–9. 
Schültz Otto:A tuberkulózis megelızése és a közigazgatás. In.: A mai magyar egészségügyi közszolgálat. A VII. 

Közigazgatási Továbbképzı Tanfolyam elıadásai. Szerk.: Mártonffy Károly. Bp., 1942. Állami ny. (A 
korszerő közszolgálat útja 13.) 
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1888-tól országos szervezet irányította a tbc-elleni társadalmi küzdelmet. Az elıadáshoz 
Korányi Frigyes is hozzászólt, megfontolandónak és követendınek tartotta a német 
gyakorlatot. Az 1896. évi millenniumi orvosi kongresszuson Okolicsányi-Kuthy Dezsı 
részletes adatokat közölt németországi tapasztalatai alapján a tuberkulózisról: 
Poroszországban az 1831–1870-ig terjedı idıszakban 344 ezren haltak meg kolerában, míg 
tbc-ben 3,7 millióan, Korányi Frigyes az akkor megejtett országos felmérésrıl szólt: 1894-ben 
magyar földön 66 ezren haltak meg tbc-ben, amelybıl a tbc-sek számát 400 ezerre becsülték. 
Az itt megfogalmazott javaslat szerint a szegény sorsú tbc-sekrıl az állam gondoskodjon, 
megfelelı szanatórium; és gyógykezelı hálózatot építsen ki, széles körő társadalmi 
felvilágosító tevékenységgel is hívják fel a lakosság figyelmét a betegség súlyosságára, a 
védekezés módjaira. 

A tuberkulózis elleni mozgalom egyik szervezıje Korányi Frigyes lett, aki 1896. április 
13-án a ’Budapesti Hirlap’-ban, másnap a ’Pester Lloyd’-ban fordult az ország közönségéhez, 
a tbc-elleni küzdelem szükségessége érdekében összefogásra szólította fel a lakosságot. 1896. 
május 8-án a felsıházban tett ugyanerre indítványt, kérve a kormány támogatását. 1897-ben 
Okolicsányi-Kuthy Dezsı megjelentette a nagy hatást kiváltó munkáját ’A tüdıvész 
szanatóriumi gyógyítása’ címmel.4 Ebben az évben a Munkássegélyezı Pénztár Szentendrén 
Fried Vilmos szervezésében 15 ágyas tüdıszanatóriumot nyitott meg. 

A társadalmi összefogás szintjén indult meg a küzdelem: 1898 májusában Korányi 
Frigyes szervezésében megalakult a Budapesti Szegénysorsú Tüdıbetegek Szanatóriumi 
Egyesülete, s országos győjtést szervezett az elsı nagy szanatórium megépítésére, amely 
1901-ben nyílt meg Budakeszin Erzsébet Királyné Szanatórium néven, 600 ággyal. Ugyan 
állami támogatást a kormány költségvetési szinten nem biztosított, de a szerencsejátékok 
bevételének 1,5%-át e mozgalomnak átengedte. 1898-ban Békés vármegye fıispánja, Lukács 
György külön pótadót vetett ki, hogy felépüljön Békés vármegye tbc-szanatóriuma 
Hódmezıvásárhelyen, amelyet 1899-ben átadtak. 1899-ben alakult meg a második nagy hazai 
tuberkulózis elleni szövetség, a József Fıherceg Szanatórium-Egyesület. 

1903-ban a Magyar Orvosok és Természetvizsgálók Vándorgyőlése indítványozta, hogy 
a kormány rendelje el a betegség bejelentését, tegyék ingyenessé a fertıtlenítést, a gondozást. 
Még ebben az évben megindítják a ’Tuberkulózis’ címő szakmai és felvilágosító folyóiratot, 
kezdeményezik az „ingyenes tüdıbeteg-ambulanciák” (a tbc-gondozók elıdei) 
megszervezését. 

Széles körő felvilágosító munka indult meg, 1906-ban a Belügyminisztérium ingyenes 
köpetvizsgáló állomásokat létesített, 1906-ban pedig Szombathelyen megnyitották az elsı 
hazai típusú tüdıbeteg-gondozót. 1901-tıl sorra alakultak a vármegyei tbc-elleni helyi 
szervezetek, közalapítványok létesültek a vármegyei szanatóriumok és gondozók költségeire. 
Ennek eredményeként 1907-ben Gyulán megnyílt az elsı vármegyei tüdıszanatórium, az 
Országos Közegészségügyi Egyesület kiadta Szegedy-Maszák Elemér ismeretterjesztı 
könyvét ’A tuberkulózis’-t,5 amelyet a vallás- és közoktatási miniszter minden iskolának 
megküldetett. Az országos felmérések bizonyították, hogy a nyomornegyedekben, 
                                                 
4 Okolicsányi-Kuthy Dezsı: A tüdıvész szanatóriumi gyógyítása. A higiénés-diétás terápia tekintettel a 

szegénysorsú tüdıvészesek ügyére. Elıszó: Korányi Frigyes. Bp., 1897. Magyar Orvosi Könyvkiadó 
Társulat. IX, 299 p., [4] t. (A Magyar Orvosi Könyvkiadó Társulat könyvtára 77.) 

5 Szegedy-Maszák Elemér: A tuberkulózis. Bp., 1907. Franklin. 78, [4] p. (Az Egészség Könyvtára 4.) 



 6 

tömegszállásokon, zsúfolt, közcsatornázatlan településeken a tüdıbaj 40–50%-ban fertızi 
meg a felnıtt és gyermek lakosságot. 

1908-ban a Földmővelésügyi Minisztérium 300 ezer koronát biztosít évente egészséges 
munkáslakások építésére, 1908-ban Nagyváradon megnyílt az elsı utókezelı jellegő 
üdülıtelep, Szombathelyen az elsı erdei iskola tbc-fertızött gyermekek részére. 1906-ban az 
egészségügyi kormányzat kötelezıvé tette a tüdıbetegek bejelentését, lakásaik fertıtlenítését, 
az Országos Betegápolási Alap térítésmentesen biztosította gyógykezelésüket. 

1908-ban Budapesten is megnyílt a tüdıgondozó, majd a közegészségügyi törvény 
1908. évi módosítása után a BM egészségügyi osztálya szervezte a tuberkulózis elleni 
küzdelem társadalmi és állami mozgalmait. Életre hívták a Tuberkulózis Elleni Küzdelem 
Országos és Központi Bizottságát, amelynek elnöke Müller Kálmán lett, akit a 
belügyminiszter kormánybiztosi feladatkörrel és felhatalmazással ruházott fel. Valójában ezen 
állami tanács vette kezébe a tbc elleni küzdelem teljes országos szervezését, tett javaslatot az 
államnak bizonyos intézkedések megtételére, illetve véleményezte az ilyen jellegő 
javaslatokat. A tevékenységet csak megalapozták az újabb felmérések: 1912-ben Budapesten 
reprezentatív felmérést készítettek Angyalföldön. 2000 lakás vizsgálati anyagából kitőnt, hogy 
itt 1885 tüdıvészes beteggel 6680 még egészséges ember élt egy fedél alatt, 447 tüdıbajossal 
489 egészséges aludt ugyanegy ágyban. 

1911-ben a budapesti tüdıgondozót állami költségvetésben részesítették, hatókörét 
kiterjesztették az egész országra, de ebben az évben megalakult a Tuberkulózis-Orvosok 
Egyesülete, az Orvostovábbképzı Központi Bizottság pedig a tuberkulózis-kérdést felvette az 
„intenzíven ápolandó szaktárgyai” közé. A Munkásbetegsegélyezı Pénztár országos 
programot hirdetett meg a munkások gümıkórja elleni küzdelemre, a betegséget szociális 
betegséggé nyilvánította, orvoslását nemcsak orvosi kérdésnek tartotta. 

1907-ben készített felmérés még lényeges változást nem mutatott ki, a biztosított 70 
napos ápolási idı a súlyos esetek és az akkori orvoslási lehetıségek miatt vajmi keveset 
segítettek. Gyakran a helyi hatóságok is értetlenül viselkedtek, túlzott aggályoskodásnak 
tartották a kormány „sürgetését”. Például Szegeden 1900-ban hoztak határozatot egy tbc-
szanatórium felépítésérıl, de a határozat kellı érdeklıdés hiányában akkor nem valósult meg. 
1913-ban viszont Müller Kálmán kormánybiztos indítványozta az egészségügyi 
kormányzatnak, hogy minden kórházhoz külön tüdıosztályt szervezzenek, a városok és a 
tehetıs települések tüdıpavilonokat lépesítsenek, a veszélyeztetett gyermekek részére 
elkülönítı otthonokat létesítsenek. 

Liebermann Leó, a budapesti orvosi kar közegészségtan professzora, akkor rektor, a 
tuberkulózist „lakásbetegségnek” nevezte a kormányhoz történt felterjesztés szövegében. A 
felterjesztés hatására 1913-ban 31 újabb tüdıgondozó felállítására biztosítottak pénzkeretet, a 
191049/1912. VII. sz. belügyminiszteri körrendelet pénzbüntetéssel sújtotta azokat, akik 
elmulasztották a tüdıbetegek bejelentését, lakásaik fertıtlenítését. 1913-ban Tátraházán pedig 
megnyílt az elsı állami iskolaszanatórium, 22 újabb vármegyei és városi tuberkulózis elleni 
egyesület és helyi alapítvány létesült. Az erıfeszítések annyira voltak elegendıek, hogy a 
gümıkór halálozási aránya nem emelkedett: 
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Év 
Lakosság száma 

(millió) 
Összes 

halálozás 
Gümıkóros 

halálozás 
% arány 
10 ezerre 

Gümıkóros 
% 

1900 16,7 m 449749 63809 38,15 14,08 

1905 17,7 m 485624 76545 43,15 15,77 

1910 18,2 m 426022 61595 33,07 14,46 

 
Az 1905. évi emelkedés egyik oka az 1904. évi idıjárás, a hihetetlen rossz termés és az 

aszály, amely 558360 hektár termést pusztított el, amelynek következtében egyes vidékeken 
éhínség és rendkívül magas élelmiszerárak voltak. A rossz táplálkozás kihatásait az 1905. évi 
statisztika is bizonyította. 

1912-ben pontos felmérés készült a lakásviszonyok és a tuberkulózis terjedésének 
kapcsolatáról. Ebben a következı arányszámok derültek ki: ha egy szobában egy-két ember 
lakik, akkor tüdıvészben meghalt 100 ezer lakos közül 297, ha egy szobában lakik 3–5, 
tüdıvészben meghal 100 ezer lakosból 354, ha egy szobában 6 lakik, 100 ezer ember közül 
meghal 547. A leggazdagabb körzetben 1000 emberbıl 192 ember hal meg tbc-ben, a szegény 
környezetben ez 450–500. Budapesti viszonylatban a legmagasabb a tbc halált az akkori III. 
és X. kerületben rögzítették. Az tény, hogy a XX. század elsı évtizedének statisztikai adatai 
bizonyították, hogy a társadalmi összefogás és a kormányzati intézkedések eredményekkel 
jártak, viszont az I. világháború mindezt kettétörte. 

A tuberkulózis elleni védekezés ügye már a háború alatt megakadt, a védekezésre 
szolgáló intézményeket, szanatóriumokat és a gondozókat sok helyen katonai célokra kellett 
átengedni, igaz a hadseregben fellángolt tuberkulózis miatt hátországba küldött és leszerelt 
katonák egy részét ezen intézményekben voltak kénytelenek elhelyezni. 1918-ban a 
hadseregben dúló tbc miatt Budakeszin 150 ággyal külön tüdıbeteg-szanatóriumot nyitottak, 
ahol 50 ágy a tiszteknek, 100 ágy a legénységi állományúaknak állt rendelkezésre. A 
Monarchia más területén mőködı szanatóriumokban is helyeztek el tuberkulózisos magyar 
katonákat. Több olyan orvost, aki tuberkulózisosok gyógykezelésével foglalkozott, katonai 
szolgálatra hívtak be. 

A gondozó intézmények fejlesztése részben a költségvetés hiánya, részben az 
alapítványokba történı befizetések apadásával szőkült. A háború utolsó két évében viszont a 
kórházi tuberkulózispavilonokat, önálló részlegeket ténylegesen katonakórházakká alakították 
át. A kormányzat anyagi támogatása hiányában, s a pénz értékének süllyedése következtében 
a megmaradt tüdıbeteg-gondozók mőködése is megakadt, minthogy a Belügyminisztérium 
költségvetésében ily célokra szolgáló fedezet az orvosok fizetésére sem volt elegendı. 1916-
tól mind több sorozáson megjelent hadkötelest kellett tuberkulózis miatt alkalmatlanná 
nyilvánítani, általában a behívottak 15–17%-át tették ki. 

A trianoni békeszerzıdés után a tuberkulózis elleni küzdelem irányítója a Népjóléti 
Minisztérium lett, a rossz gazdasági helyzet ellenére mindent megtettek az ügy érdekében. A 
gazdasági helyzetnek volt tudható, hogy – bár nem csökkent a társadalom érdeklıdése a 
tuberkulózissal szemben – anyagi áldozatokra csak korlátozott mértékben volt képes. Fay 
András államtitkár csak nagy erıfeszítések árán tudott 1924-ben 28 újabb tüdıgondozót életre 
kelteni, ahol a szőkös költségvetési és biztosítótársasági támogatás miatt csak orvosi 
vizsgálatokra, tanácsadásra és járóbeteg-gondozásra volt lehetıség. Ugyancsak nehézségekbe 
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ütközött a családi otthonban teljesítendı gondozó tevékenység, megfelelı gondozói létszám 
miatt akadozott. 

1924-ben a Népjóléti Minisztérium határozott fellépésének volt köszönhetı, hogy az I. 
világháború elıtt kialakított kórházi tüdıbeteg-pavilonokat, önálló osztályokat és 
szanatóriumokat – amit más betegek elhelyezésére használtak fel – ismét eredeti 
rendeltetésüknek adjanak vissza. 

Az erısen megromlott gazdasági, megélhetési és lakásviszonyok ellenére a tuberkulózis 
áldozatainak száma Magyarország trianoni területén az 1914 elıtti állapotokhoz mérten nem 
növekedett ugyan, de aránya magas volt. 1919-ben 27659, 1920-ban 25082, 1921-ben 19775, 
1922-ben 23973 volt. Ezek többsége városokban hunyt el, ahol az elcsatolt területekrıl 
összegyülemlett menekültek és a szegények zsúfolt lakásaikban nagy volt a fertızési 
lehetıség, a hiányos élelmezés miatt pedig nagyobb lett a fogékonyság. A háború utáni 
években a tuberkulózis elleni küzdelem társadalmi munkájában is megtorpanás állt be. 

A Népjóléti Minisztérium 1924-ben a Tuberkulózis Elleni Küzdelem Országos 
Bizottságát tevékenységének újrakezdésére szólította fel, 1925-ben pedig országos 
értekezletet hívott össze a csecsemık tuberkulózis halandóságának csökkentésérıl. 1926-ban 
a felvilágosítás szélesítése érdekében az Országos Bizottság saját kebelén belül Orvosi és 
Propaganda Bizottságot hívott életre, melyet a kormány költségvetési támogatásban 
részesített. Célja a megelızés és a védekezés programja lett. 

E felvilágosítás érdekében 1926-ban ismét életre keltették a Népegészségügyi 
Múzeumot, amely vándorkiállításokkal és elıadásokkal hívta fel a védekezés különbözı 
formáira a lakosság figyelmét. A napi sajtó, a szaksajtó, de már a rádió is mind többet 
foglalkozott a tuberkulózissal szembeni védekezés módozataival. E tevékenységbe 
bekapcsolódtak a szakszervezetek, jelentıs propaganda és felvilágosító tevékenységet 
fejtettek ki. 

1926-ban az országos közegészségügyi kongresszuson ismertették az 1920–1925. évi 
felmérések tapasztalatait a tuberkulózissal kapcsolatban: megállapították, hogy a tuberkulózis 
halálozási arányát földrajzi helyzet nem befolyásolja, csak a helyi hygiénikus viszonyok, a 
legrosszabb helyzet a városokban, a peremvárosokban és a menekültek táboraiban alakult ki. 

A szükséges intézkedések között szerepelt a mezıgazdasági munkásbiztosítás 
kötelezıvé tételek, az élelmiszerhygiénia megteremtése, az országos lakás-egészségügyi 
szabályzat kiadása, a tanyai egészségügy fejlesztése, a gondozói (kórházi, szanatóriumi) 
hálózat fejlesztése, a gyermekegészségügy továbbfejlesztése, a felvilágosítás. 

A népjóléti minisztériumi felmérés szerint a rendelkezésre álló betegágyak számát meg 
kellene többszörözni, s ennek is tudható be, hogy 1920-ban a trianoni Magyarország területén 
még 25 tüdıgondozó mőködött, 1932-ben pedig már 73. A fejlıdés nagy, de még nem volt 
kielégítı, hiszen az ország lakosságának mindössze 31,1%-a számára volt ez területileg 
elérhetı. A gondozóintézeteket felkeresık száma a területükön élı lakosság 10 ezer fıjét 
számítva 1930-ban 151,4, 1931-ben 176,5, 1932-ben már 184,1. 1932-ben a jelentkezık 
40,3%-a volt tuberkulózisos, ekkor már a gondozók röntgen-vizsgálókkal voltak felszerelve. 

Ebben az idıben javulás állt be a szanatóriumi férıhelyek szempontjából: 1926-ban 
3940 ágy, 1932-ben 4047 volt, tehát 28%-kal emelkedett, de más államokhoz képest ez elég 
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gyenge arány volt. Világviszonylatban is jelentıs a magyar orvosi statisztika tuberkulózisból 
eredı halálozási aránya. 

Budapest vonatkozásában jelentısek voltak az eltérések: a belvárosban 10 ezer lakosra 
10 haláleset, Kıbányán 16, Csepelen 14 volt. A javulás elsısorban a közmővesített területeken 
volt tapasztalható, ahol egy lakószobára 2 ember jutott, míg a peremterületeken 5,5. Vidéken 
még rosszabb volt a helyzet, itt 10 ezer lakosra 50 haláleset esett. 

Az 1930-as években erıteljes megelızı, és az OKI által szervezett programoknak 
köszönhetıen tovább javult a helyzet, amelyben szerepet játszott a gondozói hálózat fejlıdése. 
A tüdıbeteg-gondozók száma (1930-ban 71) 1940-ben 103, 1941-ben 141 volt, ami az ország 
lakosságához és gondozott betegeihez képest még csak 50%-nak felelt meg. A gümıkór az 
1940-as évek elején még mindig vezetett a halálozási statisztikában, de így is jelentıs javulás 
volt. 1940-ben 17 ezer volt, amely mellett 200 ezer tuberkulózisos beteget tartottak 
nyilvántartásban. 1940-ben a Tuberkulózis Elleni Küzdelem Országos Bizottsága a 
Tuberkulózis Elleni Küzdelem Országos Szövetségévé alakult át, egyben egyesítette az összes 
városi és vidéki hasonló egyesületet és társaságot. A statisztikában is rögzített javulást ismét a 
háborús körülmények megtorpantották, így a tuberkulotikus mortalitás a következıképpen 
alakult: 1939-ben 13,2, 1940-ben 13,5, 1941-ben 13,8 tízezrelék volt, 1945-ben 15,5. 
 
 


