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Kapronczay Károly 

 

Kórházügy a statisztika tükrében
1
 

 

 

A kórházügyet az 1876. évi XIV. tc. rendezte, melynek IX. fejezete szinte a második 
világháborúig alapjaiban határozta meg kórházügyünket.  

A közkórház e rendszerben csak nagyságrendi különbséget jelentett, mely nagyságánál 
fogva képes volt a hatókörén kívül esı területrıl is beteget befogadni. Ilyen 1876-ban négy 
volt: a pesti Szent Rókus Kórház, a pozsonyi Állami Kórház, a pesti egyetemi klinikák és a 
lipótmezei tébolyda. E rendszeren változtatást csupán 1902-ben következett be, amikor a 
Közegészségügyi törvény kiegészítését szolgáló rendelet az állami kórházak mellett 
közkórházakat, nyilvános jelleggel felruházott kórházakat és magánkórházakat állapított meg, 
a közegészségügyi bizottságokon belül kórházi bizottságok szervezését is elrendeli. 
 
 

Kórházi statisztika 1870–1914 

 
1870-ben a pesti orvosi kar mindössze 146 betegággyal, 1900-ban 1500-zal rendelkeztek. 
Kolozsvárott 1046 volt. Az 1885. évi kórházi statisztika szerint már 278 kórház mőködött 
mintegy 10 ezer betegággyal, 1896-ban 341 kórház 19000 betegággyal, 1900-ban 395 kórház 
35 ezer betegággyal, 1914-ben 426 kórház 44 ezer betegággyal. Ekkor tízezer lakosra 25 
betegágy jutott, ami európai vonatkozásban sem volt lebecsülendı. A legfejlettebb ellátás 
Angliában volt, tízezer lakosra 51 betegágy jutott. A betegforgalom egy évben betegágyakon 
450 ezer körül mozgott. Hasonló jellegő fejlıdés volt tapasztalható vidéken is, a dualizmus 
korában épült fel jelentısebb megyei kórházaink többsége, megújultak a kisebb városi és 
községi kórházaink, sok új városi és községi kórház magán kezdeményezésbıl született, 
amelyeket 1898-tól az Országos Betegápolási Alapból – ahol nem mőködött törvényhatósági 
kórház – külön támogatásban részesítették. 

A szerzetesrendek is megújították gyógyító intézményeiket, viszont a többi egyház is 
törekedett saját kórház létesítésére, így a református egyház Budapesten, Debrecenben, 
Brassóban és több más helyen, az evangélikusok is több városban emeltek gyógyintézetet. Az 
izraelita hitközségek országos jelentıségő kórházzal rendelkeztek Budapesten (a pesti Zsidó 
Kórház, ma a Haynal Imre Orvostovábbképzı Egyetem központi épülete), de majd minden 
jelentısebb magyar városban is rendelkeztek kisebb-nagyobb kórházzal. Az egyházakra a 
gyógyító intézmények mellett inkább a gondozó-szegényellátó hálózatot épített ki, jól 

                                                 
1 Néhány fontos szakirodalmi forrás: 
Budapest székes-fıváros közkórházainak évkönyve 1874–1914. (Évente egy kötet.) 
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mőködı ápoló- és gondozó szolgálataik világi gyógyintézményekben is jelen voltak, 
szélesebb területen fejtették ki gondozó tevékenységüket. 

 
 

Honvédkórházak 

 
A betegellátó intézmények bıvülését jelentette a honvédkórházak rendszerének kiépítése is: 
bár nem tartozik szorosan a polgári egészségügyhöz, az 1880-as évektıl épültek fel 
legjelentısebb helyırségi állandó kórházaink, így a fıvárosban három, Pécsett, Gyırött, 
Pozsonyban, Szegeden, Nagyváradon, Kolozsvárott, Nagykanizsán, Kaposvárott, 
Debrecenben stb. A hadsereg betegágyainak száma meghaladta a 20 ezret, a háborús helyzet 
esetén mintegy százezer újabb betegágy létesítésére volt lehetıség. 1914-ig a katonai 
kórházak kezelése kettıs volt: a betegágyak mintegy 70 százalékával a közös hadsereg, 30 
százalékával a m. kir. honvédség rendelkezett, amelyek mint önálló kórházak Budapesten, 
Pécsett, Kolozsvárott, Debrecenben és Szegeden. 

 
 

Munkásjóléti intézmények 

 
Az 1890-es évektıl a Munkássegélyezı Pénztár is sorra építette saját kórházait és 
munkásjóléti intézményeit, rendelıintézeti hálózatát, amelyet keretében 1897-ben Budakeszin 
megnyitotta tbc-szanatóriumát. A 1900-as évek évei a hazai szanatóriumi hálózat kiépítésének 
kezdete, szervezıje a Szanatóriumi Egyesület lett, amelynek tevékenységét az állam 
anyagilag is támogatta. Így épült fel 1905-ben a budakeszi Erzsébet Szanatórium (ma Korányi 
TBC Szanatórium és Pulmonológiai Intézet), a MÁV-TBC-Szanatórium (1907), s továbbiak a 
Mátrában, a Kárpátok több helyén. 

 
 

Az új építészeti elképzelések 

 
Az 1877. évi kórházépítési normák megállapítása ugyan nem befolyásolta a régi ún. német 
norma (egy épületben való elhelyezés) vagy a pavilonos forma szerinti kötelezı tervezést, a 
kórházaink többségének tervezését az anyagi lehetıségek határozták meg, s csak ezen belül 
érvényesülhetett az orvosi és kórházépítészeti feltétel. Az elsı nagyszabású hazai 
kórházépítési program megvalósulásának idején, fıleg a pesti és a kolozsvári klinikai telepek 
megtervezését célzó európai tanulmányutak nyomán, hazánkban is komolyan törekedtek a 
kórházépítés építészeti és orvosi vonatkozásainak és feltételeinek összhangba hozására, a 
modern kórházépítés irányelveivel. 

E vonatkozásban ugyan már 1847-ben Réthy Pál részérıl bátortalan kezdeményezés 
indult meg, de az 1880-as évekig nem talált követıkre. Ekkor viszont központi kérdéssé vált e 
témakör. A tervrajzokat a hygiéniás elvek alapján kellett elkészíteni, melynek során az ún. 
pavilonos vagy központi épületes irányzatok alakultak ki. Az bizonyos, hogy 1891-ben az 
48160 sz. belügyminiszteri rendelet intézkedett a kórháztervezési pályázatokról, melyeket az 
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egészségügyi hatóságoknak kellett elbírálni, engedélyezni. A norma szerint 120 ágyig egy 
épületben kellett a kórházat megtervezni, ezen felül már külön pavilonokat kellett létesíteni. 
Viszont egy pavilonban 100 betegnél többet nem lehetett elhelyezni. A sok és részletes 
szakmai szempontokból a leglényegesebbek: 

1. A kórház kapjon megfelelı mennyiségő friss, jó levegıt és az épület legyen világos. 
2. Az épületen belül a legkönnyebben lehessen a tisztaságot fenntartani. 
3. Berendezései tartsanak lépést a bakteriológia követelményeivel. 

 
A legfontosabb hygiénés feltételnek azt határozták meg, hogy minden betegre naponta 

4–500 liter vizet számoltak, az egész épületet csatornázták. A kórtermek nagyságára ugyan 
nem állapítottak meg határt, de azt igen, hogy betegenként hány légköbmétert kell számítani, 
mindegyiknek állandó légáramlást biztosító nyílászárókkal kell rendelkeznie. Pontosan 
meghatározták, hogy a fertızést jelentı helyiségeket hol kell elhelyezni, milyen távol 
legyenek a gyógyítás színterétıl. Például meghatározták a hullaházak távolságát és 
elkülönítettségét a belosztályoktól és a konyhától. Ez utóbbival kapcsolatban úgy 
rendelkeztek, hogy ezen helyiségeit minden betegosztálytól legalább 50 méter távolságra kell 
telepíteni, külön kell raktárakat építeni, amelyeknek ugyancsak távol kell lenni a 
betegosztályoktól. A kisegítı épületeknél külön figyelemmel kellett lenni a tisztaságra, a 
féregtelenítéseket és a rágcsálók irtását legalább havonta egy alkalommal, de szükség esetén 
azonnal el kellett végezni. 

Meg kell azonban jegyeznünk, hogy a dualizmus korában emelt kórházaink 
többségében az 1891-es kórházépítési (építészeti) szabályzat csak korlátozott mértékben 
érvényesült, csupán a fıváros kiemelkedı kórházaiban, a már említett két orvosi kar klinikai 
rendszerében és néhány vidéki kórházban (például Egerben az irgalmasoknál) érvényesült. A 
legtöbb esetben a szabadon álló épületeket alakították át kórházi célra vagy a már meglevıket 
tervezték át, de minden körülmények között megfeleltek a kórházi hygiénés feltételeknek. 

 
 

Betegápolás, ápolónıképzés 

 
A XIX. század utolsó évtizedében és a XX. század elsı évtizedeiben a kórházügy lényeges 
területe a betegápolás szakmai kérdése volt. A megnövekedett betegágyak mellett szakszerően 
kiképzett ápoló (férfi és nı) személyzetre volt igény, amelyeknek már nem felelt meg a 
gyakorlati kiképzés, elméleti és gyakorlati felkészültségüknek követni kellett az 
orvostudomány által támasztott követelményeket. Az egyházi felkészítés is elsısorban a 
beteggondozásra összpontosított, míg a betegápolás más jelentıs orvosi ismereteket is 
támasztott. Egyre több világi személy jelentkezett betegápolásra, akik szakmai felkészítése 
egységes és orvosi ellenırzés alatt álló formákat igényelt.  

Magyarországon az 1881-ben megalakult Magyar Vöröskereszt Egylet vállalta magára a 
szakszerő ápolónıképzést, amelynek elsı szintje a hároméves hivatásos nıvérképzés, a 
második szintje a 3–6 hónapos ún. önkéntes nıvérképzés lett. A Magyar Vöröskereszt a 
képzési formát egymaga alig tudta teljesíteni, így 1891-tıl két helyen – Budapesten és 
Kolozsvárott – képeztek 30–30 fıs évfolyamokkal betegápolókat, az egyházak is ide küldték 
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kiképzésre váró jelöltjeiket, míg 1905-ben megalakult Magyar Betegápolók és Ápolónık 
Egyesülete vállalta magára a már dolgozó betegápolók kiképzését.  

E szervezet vezette be a kórházi betegágy mellett – megkülönböztetésként – a kötelezı 
kék ápolói munkaruhát. 1913-ban a Bp-i Kir. Orvosegyesület, az Országos Orvosszövetség, a 
pesti és kolozsvári orvosi karok az ápolónıképzés megreformálására szakmai bizottságot 
alkottak, amelynek nemcsak a szakmai követelményrendszer kiformálása volt a feladata, 
hanem a célszerő képzés formáira is javaslatot kellett tenni. Ekkor fogalmazódott meg elsınek 
a középszintő egészségügyi szakképzés állami irányítás alá helyezésének indítványa, amelyre 
csak az elsı világháború után kerülhetett sor. 

 

 

Kórházügy a Trianon utáni években 

 
Az elsı világháborút lezáró trianoni békeszerzıdés utáni Magyarország területén igen súlyos 
helyzet alakult ki a kórházügy területén is. 1920-ban a magyar egészségügy rendelkezésére 
183 kórház állott mindössze 26 ezer betegággyal és a 10 ezer fıre esı betegágyak száma 
mindössze 11-re csökkent. A helyzet annál súlyosabbnak minısült, hiszen a 26 ezer betegágy 
1918-ig 8 millió lakosra volt biztosítva, az elcsatolások után közel 2 millió lakossal – erdélyi, 
felvidéki, délvidéki magyar menekültekkel – növekedett a trianoni Magyarország lakossága.  

A gazdasági nehézségek ellenére a kormány jelentıs kórházépítési programot dolgozott 
ki, amelynek legfontosabb területei nemcsak a meglevı intézmények korszerősítése, 
ágylétszámuk növelése és a gyógyító munka feltételeinek javítására terjedtek ki, hanem az 
elsı világháború elıtt alapított debreceni (1912), a Kolozsvárról Szegedre menekült és a 
Pécsre helyezett pozsonyi orvosi kar (1918) új klinikai rendszerének megteremtésére, a 
megnövekedett fıváros kórházi ellátásának javítására és a megyei kórházak számának 
növelésére. 

 
 

A 20-as évek állami kórházfejlesztési programja 

 
Nem kis nehézségek árán az 1920-as években a fizetıképes és biztosított lakosság 
szükségleteinek megfelelıen az állam kórházfejlesztési programot dolgozott ki, amelynek 
során 1921 és 1930 között a hazai betegápoló és gyógyintézetek száma 183-ról 233-ra, az 
ágyak száma 36451-rıl 39821-re emelkedett. Ebben az emelkedésben csupán néhány száz 
betegágyat és 4–5 épületet jelentett, hogy a Magyarországon található katonai egészségügyi 
intézmények egy részét – tekintettel a hadsereg korlátozott létszámára – átengedték a polgári 
egészségügynek. A kórházügy alaprendeletei nem változtak, a két világháború között alapvetı 
módosító intézkedéseket nem adtak ki. Viszont 1930-tól az állam teljes mértékben fedezte a 
szegény betegek ápolási költségeit, 1931-tıl a teljes költségtérítés helyett bevezették az 
általános átalánytérítést.  

Az állami hozzájárulások csökkenése miatt egyre szükségesebbé vált a kórházi munka 
gazdaságosságának fokozása, javarészt ezt szolgálta az 1931-ben megalakult Magyarország 
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Klinikáinak és Kórházainak Szövetsége, amely ’Magyar Kórház’ címmel elméleti és 
gyakorlati kérdésekkel foglalkozó folyóiratot adott ki. 

 

 
Statisztikai adatok 

 
A hazai kórházak hálózata 1939-ben 304 gyógyintézettel és 46922 betegággyal rendelkezett, 
10 ezer lakosra mintegy 47 ágy jutott, így az országos betegágylétszámon belül mintegy 9 
ezer ágyat a tbc-s betegeknek biztosítottak. Az országos betegágylétszámon belül jelentıs 
arányt képeztek – 10134 betegággyal – a magánkórházak (54 gyógyintézetre elosztva), míg a 
biztosítótársaságok teljes ágylétszáma mintegy 15 ezer volt. A pesti és a vidéki egyetemi 
klinikák ágylétszáma 8441 volt, de a nyolc bábaképzı intézet szülınıi ágyszáma is 980 volt. 
A szerzetesrendek betegágyszáma 4561 volt, de ebbe a számba nem tartozott bele a közel 3 
ezer szociális-beteggondozói férıhelyeik száma, ahol elsısorban szegénygondozottakat és 
gyógyíthatatlanokat, valamint aggokat helyeztek el.  

A két világháború közötti idıszakban a különbözı felekezetek jelentısen növelték 
gyógyintézeteik számát és férıhelyeiket, közülük is kiemelkedett a Református Egyház 
Bethesda Gyermekkórháza, az Irgalmas Rend budai Kórháza, a fıvárosi Zsidó Kórház és 
gyógyító intézményeinek hálózata, míg a gondozó intézmények között kell említenünk a San 
Marcó budai Szeretetkórházat, a ferencesek szegénygondozó intézményeinek hálózatát. 

1938–1940-ben – a területi visszacsatolások után a hazai kórházi ágylétszám és 
intézmények száma 13100, illetve 38-cal növekedett, amelyek részben már mőködtek 1918 
elıtt, részben újabb építmények voltak a román, illetve a csehszlovák állam részérıl. Az 
Ungváron, a Munkácson, a Szatmáron levı új intézmények állami kórházi statust kaptak, az 
adott körzetek betegellátását biztosították. Jelentıs volt a visszacsatolt területeken a 
magánkórházi szám (20), a betegágyak száma vonatkozásában 4990 volt. 
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A kórházak és szanatóriumok valamint ágyaik száma és népességhez viszonyított aránya2 

 

 
A rendes kórházak és 

szanatóriumok 
Százezer lakosra esik 

összes ágyaik ápolt beteg az év 
Év Terület 

száma 
kórházi ágy 

végén folyamán 

1895 344 16497 104 79 1076 

1898 373 21718 132 95 1218 

1901 390 25593 151 119 1423 

1906 410 32352 184 151 1801 

1911 421 39959 218 180 2233 

1913 427 43033 231 198 2398 

1915 

Történeti 
Magyarország 

427 45590 242 216 2191 

1921 183 26451 330 244 3039 

1923 195 27645 336 250 3312 

1925 205 29802 358 273 3391 

1927 216 32324 381 297 3725 

1928 

Mai, trianoni 
terület 

226 34299 400 313 4453 

 

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


