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Andréka Bertalan 
 

A kórházügy történeti áttekintése1 
 
 

A szabadságharc utáni idıszak egészségügyi szakemberei: Balassa János. Markusovszky 
Lajos, Korányi Frigyes, id. Bókai János, Jendrassik Jenı, Lumnitzer Sándor az oktatás, az 
orvosképzés, a közegészségügy és járványügy mellett nagy hangsúlyt adtak az intézetek 
telepítésének, építésének. 

Korányi Frigyes jelszava: „Magyarország közegészségügye elsısorban kórházügy”. 
Tisztában volt a megelızés fontosságával és folyamatosan hangoztatta, hogy míg a megfelelı 
népegészségügyi helyzet nem biztosítható, nagy szükség van a kórházakra, a beteg embereket 
gyógyító és ápoló intézményekre. A XIX. század második felében a kiváló és hosszú 
évtizedekre elırelátó szakemberek érdeme az orvostudomány szinte páratlan gyorsaságú 
fellendülése, a közegészségügy javítása, valamint jelentıs kórházépítkezések. 

Az 1872–73. évi kolerajárvány után meggyorsult az egyetemi intézmények fejlesztése. 
Az 1880-as években felépült a budapesti belsı-, az 1890-es években a külsı klinikai telep. A 
budapesti egyetem klinikáinak 1873-ban 147, 1913-ban 1500 ágya volt. A kolozsvári egyetem 
intézetei ekkor közel 1000 ággyal álltak a gyógyítás szolgálatában. 

A magyar egészségügynek minden idıben nélkülözhetetlen részei voltak az egyházi 
tulajdonban és kezelésben lévı kórházak, intézetek. 

Az irgalmasok kórházakkal egybekötött kolostorai a XVIII–XIX. században egymás 
után épültek (1726-ban Eger, 1737-ben Temesvár, 1757-ben Pápa, 1760-ban Nagyvárad és 
Kismarton, 1763-ban Vác, 1796-ban Szakolca és Pécs, 1815-ben Buda, 1834-ben Szatmár). A 
XIX. század közepén a rend – 13 kórházzal, 13 gyógyszertárral, 2 elmegyógyintézettel és 
gyógyfürdıvel – a magyar egészségügy egyik legnagyobb, legégibb és legértékesebb 
szereplıje. Munkájuk nagy jelentıségő volt, mert a betegeket tájra, nemzetiségre, vallásra 
való tekintet nélkül ápolták és gyógyították. Intézeteikben az a szemlélet uralkodott, hogy 
minden beteg önálló ággyal rendelkezzen. (Újdonságot jelentett ez ebben az idıben, hiszen 
Párizsban a Király-kórházban 1854-ben átlag 4 beteg jutott egy ágyra.) Házirend tiltotta az 
elmebetegek megláncolását. 

Az izraelita egyház is több kórházzal rendelkezett (Pest, Baja, Pápa, Sátoraljaújhely), 
ahol elsısorban a felekezethez tartozókat gyógyították. 

A református egyház a nagytekintélyő debreceni ispotály után a fıvárosban elıször a 
Bethesda kórházat, majd a Lórántffy Zsuzsánna Egyesület Diakonissza kórházát alapította. 

Az egyházi tulajdonban lévı kórházak eleinte zárt intézetek voltak. A századforduló 
idıszakában nyilvános jellegő intézetekké alakultak, mert így részesültek központi anyagi 
támogatásban. 

                                                 
1
 Forrás: Andréka Bertalan: A kórházügy történeti áttekintése. I. rész. = Kórház 2 (1995) No. 5. pp. 36–40. 

(Részlet: pp. 38–40.) + Andréka Bertalan: A kórházügy történeti áttekintése. II. rész. Az I. világháborútól 

napjainkig. = Kórház 2 (1995) No. 6. pp. 5–9. (Részlet: pp. 5–6.) – csak a tanulmánynak a korszakunkhoz 

kapcsolódó I–II. részét adjuk közre. 
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A kiegyezést követı években a hazai orvostársadalmat elsısorban az ország 
egészségügyi és közegészségügyi helyzetének törvényes rendezése, az orvosképzés reformja 
foglalkoztatta. A Belügyminisztérium szervezte az egészségügy-orvosi közigazgatást, 
melynek szakmai véleményezı szerve az Országos Közegészségügyi Tanács volt. 

1876-ban elfogadták a közegészségügyi törvényt, egyértelmően rögzítették a 
településeken az orvosok foglalkoztatását. A késıbbi években a törvényhez igazodott az 
egészségagyi gyógyító intézmények létesítésének rendszere is. Az állami segélyek, a 
kórházépítési alapítványok megteremtésével tudták szorgalmazni, hogy a városok, nagyobb 
települések rendelkezzenek önálló kórházzal és a járási-megyei rendszer is alkossa meg a 
területét ellátó gyógyintézményeket. A közegészségügyi törvény hatására jelentıs fejlıdés 
ment végbe a betegellátás és a kórházügy területén. 

Az 1875. évi III. törvény lehetıvé tette a megyékben az egészségügyi alap céljaira 
külön pótadók kivetését és betegápolási alap létesítését. Mindez gyors intézetfejlesztést 
eredményezett. Az 1898. évi XXI. törvénycikk megteremtette az Országos Betegápolási 
Alapot, a gyógyítás és kórházfejlesztés anyagi hátterét. Részletesen szabályozták a 
magánorvosok, a települések, a betegellátási alap és az államkincstár fizetési kötelezettségeit. 
Az állami költségvetésben már 1894-tıl külön tételként szerepelt a közegészségügy, 1896-ban 
pedig kimondták, hogy a kórházfenntartó törvényhatóságok az ápolási költségek terhére 
kórházfejlesztési kölcsönt vehetnek fel. Mindez azt jelentette, hogy a költségeket a kórházak 
többségéhen az állam fedezte. Sorra épültek az új kórházak és bıvítették a meglévıket. 

A XIX. század utolsó harmadában – különösen két területen – kiemelkedıen gyors 
fejlıdés: 

– a közegészségügyi-járványügyi intézkedésekben, 
– a kórházügy kibontakozásában. 
A sebészet fejlıdése valamint a technika térhódítása a diagnosztikában gyorsan 

fellendítette az intézeti orvosi ellátást. A fekvıbeteg gyógyintézeti igényt a közkórházi hálózat 
fejlesztésével kellett kielégíteni. 

A XIX. század közepén az országban mintegy 90 kórház mőködött, de közel felük csak 
néhány ággyal rendelkezı szegényotthonnak volt tekinthetı. 1856-ban megtörtént a 
szegényházak és a kórházak szétválasztása. A közkórházak száma az 1860-as évek elején 39 
volt, mintegy 2500 ággyal. A legnagyobb közkórház a pesti Szent Rókus Kórház volt (600 
ággyal, 10 osztállyal, 21 orvossal, 53 ápolóval). Az 1863-ban elsı állami kórházként alapított 
382 ágyas pozsonyi közkórház országos jellegő intézményként mőködött, a többiek megyei, 
ill. városi alárendeltségben. 

Országos jellegő intézmény volt még két szemgyógyintézet és néhány bujakóros 
kórház. Az 1867. évi kiegyezés idején 44 intézet 4884 ággyal mőködött: két országos 
közkórház, 28 egyéb közkórház, 2 országos tébolyda, 8 szemkórház és 4 bujasenyves kórház. 
1868-ban nyílt meg a Lipót mezei elmegyógyintézet 550 szervezett ággyal. 

A megnövekedett kórházigények kielégítésére elıször a fıvárosban történtek 
intézkedések. Felépült az 1855-ben alapított Szent István Kórház (1882), a Szent László 
Kórház (1894), a Szent Margit Kórház (1897), az Új Szent János Kórház (1898). 
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Az Országos Betegápolási Alap az 1898. év után vidéken is jelentıs kórházfejlesztési 
hiteleket biztosított a települések számára. A megnövekedett igény, a fokozott lehetıségek, az 
állami törvényhatósági, egyházi- és magánkezdeményezések eredményeként a XIX. század 
utolsó évtizedétıl rohamosan megindult az ágyfejlesztés. Az 1898–1919-ig eltelt évek alatt a 
törvényhatóságok kórházfejlesztési célokra jelentıs kölcsönt vettek fel, mely összeg kamata 
és törlesztési részlete az ápolási díjat terhelte. Ez lényegileg közvetett állami segély volt, 
hiszen az ápolási díjak túlnyomó részét a betegápolási alap, ill. a kincstár fedezte. 

A kórházak száma az említett évek alatt 344-rıl 427-re, az ágyak száma 19 ezerrıl 45 
ezerre, a kórházakban ápolt betegek száma 173 ezerrıl 447 ezerre emelkedett. 

1882-ben Magyarországon 278 kórház mőködött: 3 országos kórház, 2 országos 
elmegyógyintézet, 37 közkórház, 123 magánkórház, 4 bujasenyves kórház. 14 irgalmas-rendi 
kórház, 6 fegyintézeti kórház, 84 börtönkórház, 5 bányakórház. Ezekben az intézetekben ez 
évben összesen 118191 beteget ápoltak. 

A századforduló éveire még a sok tagozatlan kórház volt a jellemzı. Nem ritkán csak 
20–50 ággyal, egy-egy orvossal. Az osztályokra történı tagozódás csak az 1920-as években 
vált általánossá. 

1914-ben 426 kórház mőködött az országban: 8 állami kórház, 6 elmegyógyintézet, 1 
országos kórház, 23 klinika és bábaképzı, 92 közkórház, 210 magánkórház, 12 irgalmas-rendi 
kórház, 13 fegyintézeti kórház, 61 börtönkórház. Az ágyak száma 44386, az elbocsátott 
betegeké 458977 volt. 

Jelentısen fejlıdött az orvosképzés, kialakult az ápolóképzés. A világi ápolónık 
rendszeres képzését az 1883-ban alakult Magyar Vöröskereszt indította el az 1884-ben 
alapított pesti Erzsébet Kórházban. 

Az országos Betegápolási Alap a kórházfejlesztésre nyújtott lehetıségek mellett a 
szegény betegek gyógyszerellátását és a fertızı betegségek elleni küzdelem költségeinek felét 
is fedezte. Az Alapot használták fel egyes szociálhigiénés intézkedések kiépítésére is. 
Kibontakozott a mőszeres és laboratóriumi diagnosztika megsokszorozódott a gyógyszerek 
száma, kiszélesedtek az orvostudomány új gyógyászati eljárásainak különbözı területei. 
Jelentısen növekedett az orvosok és a képzett egészségügyi dolgozók száma. 

Az orvosi ellátás és az egészségügy fejlıdése a XIX. század folyamán korábban 
elképzelhetetlen eredményeket hozott. Megjelent a „szociális állam” modellje, a szociális 
kérdések megítélésében a szociáldemokrata és a keresztényszocialisa eszmék érvényesültek és 
mindez jelentısen kihatott az egészségügyi politikára. 

 
* 

 
Az I. világháború az egészségügyi intézményekben is jelentıs kárt okozott. A kórházi 

ellátás súlyos állapotba jutott, a gazdasági nehézségek következtében a közkórházak 
tatarozására, javítására nem kerülhetett sor, a mőszerfelszerelés pótlása lehetetlenné vált, az 
épületek megrongálódtak, elpusztultak. 

A trianoni békeszerzıdés után 19139 kórházi ágy került határainkon kívülre. A vidéki 
kórházak kétharmad része elveszett, különösen az ország keleti részén nagy területek 
maradtak fekvıbeteg gyógyintézet nélkül. 
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Az 1920-as évek közepén elindult gazdasági konszolidáció tette lehetıvé, hogy a 
kórházak többségében a betegellátás elérje a háború elıtti színvonalat. Megindult a 
kórházfejlesztés is. Szükségessé vált a vidéki egyetemek klinikáinak felállítása. 1921–1925 
között a gyógyintézetek száma 183-ról 205-re, a kórházi ágyak száma 26451-rıl 29802-re 
emelkedett. 

Az 1925–1930-as évek közötti idıszakot a kórházfejlesztés fellendülése jellemzi. Az 
ország gyógyintézeteinek száma ebben az idıszakban 205-rıl 233-ra, az ágyak száma 29802-
rıl 39821-re nıtt. Ekkor létesült a budapesti Madarász utcai csecsemı- és gyermekkórház, a 
berettyóújfalui, ceglédi, kiskunhalasi, mátészalkai kórház, ill. bıvültek régi épületei. (A 
„Ceglédi Városi Ápolda” pl. 1872-ben létesült 24 ággyal a korábbi „Vörös Ökör” 
vendégfogadóból és a 20-as évek közepéig ott is mőködött.) Újjáépült és kibıvült a 
szombathelyi és szekszárdi kórház. 

A biztosító intéztek is egyre nagyobb szerepet vállaltak a kórházfejlesztésben. Felépült a 
budapesti MÁV kórház, az OTI Uzsoki utcai kórháza. Az ipari munkásság gyógyításáról az 
egyes iparvállalatok már korábban is gondoskodtak. Salgótarjánban (1870), Diósgyırött 
(1901), Dorogon (1908), Csepelen (1913) korábban létesített kisebb-nagyobb kórházakat 
bıvítették. 

Több nagy múltú kórházban – köztük az egyházi tulajdonban lévıkben is – jelentıs 
bıvítések történtek. Nagyszámú magánszanatórium épült. Az Országos Stefánia Szövetség 
fıleg az Alföldön szülıotthonokat létesített. 

Az 1931-ben kezdıdött és elhúzódott gazdasági válság jelentısen hátráltatta az 
építkezéseket. A késıbbi években csak a biztosító intézmények kórházfejlesztésére került sor 
(Budapesten a Péterfy utcai kórház, az Országos Traumatológiai Intézet, a Kútvölgyi úti 
kórház). 

1938-ban a kórházi hálózatnak 304 fekvıbeteg gyógyintézete volt, 48898 ággyal, 10 
ezer lakosra 54 gyógyintézeti ágy jutott. Emelkedett a fül-orr-gége osztályok ágyszáma, majd 
megkétszerezıdött a szülészeti-nıgyógyászati-, tbc-, belgyógyászati- és sebészeti ágyak 
száma. A csecsemı- és gyermekgyógyászati ágyak száma felével emelkedett. Több intézetben 
osztályokat, részlegeket létesítettek a gyermeksebészet, tüdı- és baleseti sebészet, az 
onkológia, a fog- és szájsebészet, a csont-tbc betegségeinek ellátására. 

1921 és 1938 között az ágyak száma 84%-kal nıtt, a betegek száma 161%-kal. A 
növekvı ellátási igényt csak az ápolási idı rövidítésével lehetett elérni. A 20-as évek elején az 
ápolási idı átlagosan 33,6 nap volt, ez a 30-as évek végére 22,1 napra csökkent. Mindezek 
ellenére az ágyak kihasználtsága országosan 1938-ban 77,1% volt. A férıhelyek kihasználása 
1930–32-ben érkezett a kritikus pontra. Amíg az elızı évtizedben az ápolási napok 14–25%-a 
maradt kihasználatlanul, addig 1930-ban ez már 21–27,3%-ra emelkedett és 1932-ben 26,3% 
volt. 

Különösen a földmővelı lakosságot ellátó körzetekben (Baja, Hódmezıvásárhely, 
Kecskemét, Szolnok kórházaiban) csökkent jelentısen a forgalom, 1932-ben e kórházak 
ápolási nap kihasználtsága alig érte el a 60%-ot. 1932-ben a pécsi egyetem klinikai ágyainak 
31,4%-a, a debreceninek 42%-a, a budapestinek 42,5%-a és a szegedinek 44,3%-a maradt 
kihasználatlanul. 
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A kórházak egyenetlen terhelésé mutatja, hogy – a fentiekkel szemben – az 1940. évben 
a Fıváros közkórházaiban lévı 13 belgyógyászati osztály közül 4 betegosztályon 108,3–
126,4%, a 13 sebészeti osztály közül 8 osztályon 96–109%-os volt az ágyak kihasználtsága. 

Az 1930-as évek végén – a korábbi fejlıdés ellenére – azért is kedvezıtlen a kórházi 
helyzet, mert az ágyak eloszlása területileg egyenlıtlen. Az intézmények belsı struktúrája is 
sok esetben elınytelen és a különbözı speciális osztályok telepítése is sokszor alkalomszerő. 
Régen lejárt már a tagozatlan intézetek ideje, a kis ágyszámú, zsúfolt kórházakban 
technikailag volt probléma az önálló profilok kialakítása. 

A nagyobb ágyszámú, nagy forgalmú kórházaknál az anyagi nehézségek és a 
szakemberek hiánya gátolta a szükséges diagnosztikai és terápiás osztályok szétválasztását. 
1940-ben 335 kórházból csak 67 intézet nagyobb 100 ágyasnál. Ezek 75%-ában – a már 
mindenütt meglévı belgyógyászat és sebészet mellett – mőködik szülészet-nıgyógyászat, 
60%-ában fertızıbeteg, 53%-ában bır- és nemibeteg, 45%-ában elmebeteg, 37%-ában 
gyermek- és tüdıbeteg osztály. Szemészet és fül-orr-gégészet csak a nagyobb kórházak 30%-
ában található. 

Az 1930-as évek végén és az 1940-es évek elején az egészségügy akkori szervezıi – 
elsısorban Johan Béla és Scholtz Kornél – jól látták a fejlesztés feladatait, de a korszerő 
törekvéseiket meggátolták a háborús események. 
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Budapest kórházai 1930-ban2 
(Alapítási idejük szerint) 

 
 
I. Régi kórházak 1893-ig 
 
I. sz. belgyógyászati klinika ...................................................................  
II. sz. belgyógyászati klinika ..................................................................  
I. sz. nıi klinika .............................................................................. 1786 
I. sz. szemészeti klinika .................................................................. 1801 
Stefánia szegénygyermekkórház .................................................... 1845 
Fülgyógyászati klinika.................................................................... 1870 
Pestvidéki kir. törvényszéki fogház kórháza .................................. 1872 
Stomatológiai klinika...................................................................... 1880 
II. sz. sebészeti klinika.................................................................... 1881 
II. sz. nıi klinika ............................................................................. 1881 
I. sz. sebészeti klinika ..................................................................... 1887 
M. kir. áll. rendırség budapesti fıkapitányságának közkórháza.... 1890 
Budapesti kir. törvényszéki fogház kórháza ................................... 1891 
Egyetemek kórháza......................................................................... 1891 
 
Szt. Rókus-kórháza és fiókjai ......................................................... 1798 
Erzsébet szeretetház kórházi osztálya............................................. 1854 
Régi Szt. János-kórház ................................................................... 1872 
Székesfıvárosi szeretetotthon......................................................... 1874 
Kún-utcai fiókkórház ...................................................................... 1881 
Szent István-kórház ........................................................................ 1885 
Szent László-kórház ....................................................................... 1893 
 
Szent Erzsébet-apácarend nıi kórháza ........................................... 1785 
Irgalmasrend kórháza...................................................................... 1806 
Pesti izraelita hitközség kórháza..................................................... 1842 
Ferenc József kereskedelmi kórház ................................................ 1848 
Bethesda-közkórház........................................................................ 1866 
Szövetkezetek Erzsébet-kórháza .................................................... 1870 
Vöröskereszt Erzsébet-kórháza ...................................................... 1884 
Fehérkereszt gyermekkórház .......................................................... 1887 
 

                                                 
2
 Melly József 1934-ben közreadott „A kórházkultúra fejlıdése és a hospitalizáció jelentısége Budapesten” c. 

munkájából idézi „Az egészségügyi ellátórendszer statisztikája a kezdetektıl a huszadik század közepéig” 

címő, a KSH gondozásában 2004-ben megjelent, Györke Judit és munkatársai által összeállított kiadvány. A 

Melly más statisztikai kutatásaira is hivatkozik. 
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M. kir. budapesti 2. sz. honvéd- és közrendészeti kórház .............. 1872 
M. kir. budapesti 3. sz. honvéd- és közrendészeti kórház .............. 1872 
 
Dr. Schwartzer elme- és ideggyógyászat ........................................ 1850 
Lipótmezei m. kir. állami elme- és ideggyógyintézet..................... 1868 
Angyalföldi m. kir. állami elme- és ideggyógyintézet.................... 1884 
................................................................................................................  
Dr. Batizfalvy-szantórium .............................................................. 1859 
Dr. Grünwald-szanatórium ............................................................. 1893 
 
 
II. Újabb kórházak 1894–1919-ig 
 

Kir. országos győjtıfogház kórháza .............................................. 1896 
Bábaképzı intézet........................................................................... 1898 
III. sz. belgyógyászati klinika ........................................................ 1902 
M. kir. állami gyermekmenhely Budapest ..................................... 1902 
Pasteur-kórház ............................................................................... 1904 
Pesti m. kir. állami szemkórház ..................................................... 1907 
Elme- és idegkórtani klinika .......................................................... 1908 
II. sz. szemészeti klinika ................................................................ 1909 
Bır- és bujakórtani klinika ............................................................ 1910 
Orr- és gégekórtani klinika ............................................................ 1912 
Dr. Vass József-munkáskórház ...................................................... 1913 
 
Új Szt. János-kórház ...................................................................... 1897 
Szent Margit-kórház ...................................................................... 1898 
Telepy-utcai fiókkórház ................................................................. 1911 
Bakáts-téri nıgyógyászati kórház .................................................. 1913 
Gyöngyösi-úti szülészeti osztály ................................................... 1917 
 
Budapesti poliklinika ..................................................................... 1898 
Irgalomháza ................................................................................... 1901 
Weisz Alice gyermekágyas otthon ................................................. 1910 
Szeretetkórház ............................................................................... 1919 
 
M. kir. Budapesti 1. sz. honvéd- és közrendészeti ......................... 1898 
M. kir. budapesti honvéd- és közrendészeti gyógyfürdı, kórház .. 1900 
 
Kir. országos győjtıfogház megfigyelıosztálya ............................ 1896 
Ringer Jenı-elmegyógyintézet ...................................................... 1905 
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Fıvárosi fasor-szanatórium ........................................................... 1896 
Dr. Pajor-szanatórium .................................................................... 1908 
Liget- és Park-szanatórium ............................................................ 1908 
János-szanatórium r.-t. ................................................................... 1912 
Gyógypedagógiai gyermekszanatórium ........................................ 1912 
Hővösvölgyi Park-szanatórium ..................................................... 1916 
 
 
III. Legújabb kórházak 1920–1930-ig 
 

Urológiai klinika ............................................................................ 1920 
OTI központi kórháza .................................................................... 1927 
 
Madarász-utcai csecsemı- és gyermekkórház ............................... 1929 
Lórántffy Diakonissza-kóráz ......................................................... 1920 
A budapesti aut. orth. hitk. Biró D. kórháza .................................. 1920 
Nyomorék gyermekek orsz. otthona kórháza ................................ 1922 
Charité Poliklinika-kórháza ........................................................... 1925 
MÁV betegsegélyzıpénztár kórháza ............................................. 1927 
Paula-szülıotthon .......................................................................... 1927 
 
Svábhegyi Liget-szanatórium ........................................................ 1920 
Siesta-szanatórium.......................................................................... 1921 
Margitszigeti szanatórium ............................................................. 1926 
Cottage-szanatórium ...................................................................... 1927 
Gyermekszanatórium r.-t. .............................................................. 1929 
Palota-szanatórium ........................................................................ 1930 
 
 
 
 

 
 

 


