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Bánóné Fleischmann Marianna 

 

Foglalkozási betegségek és balesetek
1 

 
 

„Foglalkozási betegségek alatt a dolgozó szervezetét hivatásos tevékenykedése közben 
ért ártalmak által kifejlıdı betegségeket értjük, vagyis a balesetekkel ellentétben a 
lassan, lappangva, rendszerint hosszú idı alatt kifejlıdött bántalmakat. Ilyenekkel 
elsısorban a bányászati és ipari munka jár, a balesetek is ezek körében a legsőrőbbek. 
A munka ártalmainak, e betegségeknek és baleseteknek köre külön-külön 
tudományággá fejlıdött, melyeknek fontosságát mutatja, hogy nemzetközi 
kongresszusokon is megvitatásra kerülnek. A foglalkozási betegségek és balesetek V. 
Nemzetközi Kongresszusa 1929 szeptemberében Budapesten zajlott le.”2 

 
A munkás-betegségek hosszú sorában az illetı foglalkozással járó károsító tényezık 

mellett maximális szerepet játszottak mindig a szociális tényezık, viszonyok. 
 

„A statisztika rideg számaival már kétségkívül bebizonyította, hogy a munkásság 
körében fellépı betegségek évrıl-évre emelkedı irányzatot mutatnak. És habár 
tagadhatatlan, hogy a szorosan vett üzembetegségek is folytonos szaporulattal járnak, 
nem zárkózhatunk el ama tapasztalati tények elıl, hogy a legtöbb esetben éppen az 
üzemen kívül fekvı szociális tényezık azok, melyekért közvetlen bár, a munkáselem 
fokozott morbiditását okolnunk kell… A munkás fokozott morbiditását okozó 
körülmények között a gazdasági pangást, a vele járó munkanélküliséget, illetve ebbıl 
következıen, az alkalmazott munkás igen alacsony bérezését kell elsı helyen említeni. 
Ebbıl következik az elégtelen táplálkozás, ruházkodás, az igen rossz egészségtelen 
lakásviszonyok, ahol minden komfort nélkül, egy helyiségben 5–8 ember él, a sivár 
munkahelyi körülmények, valamint utolsó lehetıségként az alkoholizmusba való 
menekvés. Ezek azok a körülmények, melyek a munkásrend elcsenevészesedését 
elıidézik.”3 

 
Az alkoholizmus – mely az ipari munkásság körében mindig igen elterjedt „betegség” 

volt – fıleg a negatív szociális tényezıkre vezethetı vissza, melyek nyomasztók és 
kilátástalanok voltak az üzemben és az otthoni környezetben egyaránt. Ehhez járult még a 
nagyipari tevékenységnek az a léleknyomorító hatása is, hogy az alkotó munka szépségét 
megszüntette. A munkával járó por- és hımérsékleti viszonyok pedig, eleve több folyadék 
bevitelét igényelték. A munkás az esetek egy részében ilyenkor szesztartalmú italt fogyasztott, 

                                                 
1 Forrás: Bánóné Fleischmann Marianna: A hazai munka- és iparegészségügy vázlata 1945-ig. = 

Communicationes de Historia Artis Medicinae – Orvostörténeti Közlemények. Vol. 121–124. (1988) pp. 49–
70. (Részlet: pp. 54–60.) 

2 Szél Tivadar: Egészségügyi Statisztika. Orvosok és orvostanhallgatók számára. Bp., 1930. Magyar Orvosi 
Könyvkiadó Társulat. p. 155. 

3 Pach Henrik: Magyar munkásegészségügy. Bp., 1907. Benkı. pp. 88–90. 
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annál is inkább, mivel – tévhit következtében – úgy gondolta, hogy ez nemcsak szomjúságát 
oltja, de erejét is növeli. 

Mindezen negatív benyomás mellett nem lehetett véletlen az alkoholizmusba való 
menekvés, melyet a ’Deutscher Reichsanzeiger’ 1902. évi májusi statisztikája is alátámasztott. 
A pálinkafogyasztó államok sorában Ausztria–Magyarország elsı helyen állt, messze 
megelızve a többieket. Foglalkozási arányok tekintetében az ipari munkások és napszámosok 
vezettek.4 

Az eddig vázolt szociális tényezık mellett a továbbiakban igen fontos szerepet 
játszottak azok a károsodások, betegségek, melyek a végzett munkából eredtek. A károsító 
tényezık közül elsı helyen kell említeni az ipari üzem levegıjét, ezen belül a porártalmakat, 
melyek minıségük alapján lehetnek: vegyileg közömbös, mérgezı, fertızı csírákat vivı és 
robbanó pornemek. 

A belélegzett, vegyileg közömbös por által okozott hurutos állapotok a légzıszervek 
ellenálló képességét erısen gyengítik. Ennek következtében a porral esetleg behatoló 
baktériumok, kedvezı lég- és tápviszonyok közé kerülve, különféle tüdılobokat és 
vérzésekkel járó tüdıbántalmakat hoznak létre, ami elısegítheti a tüdıvész kibontakozását. 
Az ipari por és a tüdıvész kapcsolatát a statisztikai adatok nagy száma is alátámasztotta. Így 
az ipari por eltávolítását az iparegészségügy mindig fı feladatának tartotta, a 
pormentességben az ipartelep egészségügyi kritériumát látták. 

Szél Tivadar igen érdekes statisztikát közölt ’Porbelégzés g-okban 30 év alatt a 
különbözı iparágakban’ címen. Itt elsı helyen a cementgyártás állt, 10,080 g-mal, utána a 
cipıgyártás 7,710 g-mal, majd a vasöntık, faipar, malomipar és papírgyártás sorakoztak.5 

A gümıkór Magyarországon a legelterjedtebb népbetegség volt, a hazai haláloki 
statisztikákban végig legmagasabb arányban szerepelt. 14 európai országgal összehasonlítva, 
Magyarország mindig a legrosszabb helyen állt 1876 és 1927 között, kivétel csak az 1916–
1918-as évek voltak, amikor Norvégia mutatói rosszabbnak bizonyultak.6 

A foglalkozási ágakat tekintve a tbc mortalitás az ipari foglalkozást őzık és a 
napszámosok között volt a legmagasabb.7 

A közölt táblázat, amely az ország legerısebben iparosodott területeinek, Budapestnek 
és a belsı agglomerációs övezetnek gümıkór halálozását mutatja be 1901–1941 között, 
megdöbbentı képet nyújt. Újpesten a nagyipar fellegvárában az adatok ezen belül is szinte 
mindig a legrosszabbak voltak. Végig megelızték az országos, a budapesti, sıt az 1921 és 
1941-es évek kivételével az agglomerációs átlagot is (1921-ben a csepeli, 1941-ben a kispesti 
adat magasabb volt). 

 

                                                 
4  Pach Henrik id. mő p. 27. 
5  Szél Tivadar id. mő p. 156. 
6  Szél Tivadar id. mő p. 347. 
7  Szél Tivadar id. mő p. 352. 
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Gümıkór-halálozás 1901–1948 között 

 

1901 1910 1921 1930 1941 1948 
Megnevezés 

absz. 
szám 

‰ 
absz. 
szám 

‰ 
absz. 
szám 

‰ 
absz. 
szám 

‰ 
absz. 
szám 

‰ 
absz. 
szám 

‰ 

Budapest 2882 3,9 2679 3,1 2870 3,1 1650 1,6 2062 1,7 998 0,9 

Kispest 64 4,0 76 2,5 118 2,3 93 1,4 132 2,0 60 1,0 

Pestszentlırinc     37 3,1 30 1,0 71 1,5 61 1,3 

Pestszenterzsébet 67 4,3 137 4,4 138 3,4 89 1,3 71 0,9 90 1,3 

Rákospalota 38 3,3 66 2,7 100 2,9 55 1,3 80 1,6 53 1,1 

Csepel (1901–
1910 átlaga) 

  47 6,7 68 5,0 40 1,7 64 1,4 64 1,4 

Újpest 202 4,8 244 4,4 215 3,7 136 2,0 126 1,7 89 1,3 

 

 
Az Újpesten mőködı, a munkásvédelem érdekében szervezıdött Egyetemi 

Szociálpolitikai Intézet egyik fı feladatának tekintette a népbetegségek leküzdését és 
gyógyítását, valamint a szociális viszonyok és a népbetegségek kapcsolatának kutatását, 
kimutatását. 

Az intézet tüdı- és nemibeteg gondozója tekintélyes forgalmat bonyolított. A 
beteganyagot fıként Újpest lakossága, valamint a Budapest környéki települések dolgozói – 
több mint 70%-ban – ipari munkások képezték. A gyakorlati munka során igen nagy 
emberanyagot vizsgáltak és gyógyítottak. A gyógyító munkával párhuzamosan – a vizsgált 
beteganyagra építve – feltárták a népbetegségek és a szociális viszonyok kapcsolatát, így – 
egyebek között – a tbc terjedésének összefüggését a lakás-, a kereseti és élelmezési 
viszonyokkal. 

A végzett kutatások kimutatták, hogy a tbc a nyomor betegsége, amely elsısorban a 
rosszul táplált, egészségtelen lakásokban lakó, kis fizetéső ipari munkások körébıl szedi 
áldozatait. Újpest kb. 57 ezer fınyi lakosságából 1920–1928 között 25%, azaz 14117 egyén 
jelentkezett vizsgálatra a tbc-gondozóban. Ezek közül minden második egyénnél – akiknek 
98%-a ipari munkás volt – állapítottak meg tbc-t. 

A továbbiakban feldolgozták a tbc terjedését Újpesten lakóházanként csoportosítva. A 
vizsgálatok rávilágítottak a tbc és a lakásviszonyok összefüggésére. Az 1928-as év végéig 
megvizsgált 2568 lakás közül egészségtelennek bizonyult 613, vagyis a lakások 24%-a. A 
megvizsgált lakások 88%-a egy szobából, illetve szoba-konyhából állt, Ezen lakások 65%-
ában egy szobában 5–8 személy élt, önálló ágya csupán 50%-nak volt. 

A tüdıbetegség és a beteg szociális helyzetének összefüggésére további adatgyőjtéseket 
is végeztek. 2000 gondozás alatt álló tüdıbeteg adatait dolgozták fel és a tüdıbetegek kereseti 
viszonyait vizsgálták. A vizsgálat körébe vont 2000 család közül 820 családban azt találták, 
hogy az egy személyre esı kereset heti 8 pengı alatt maradt. Ezt az összeget a kor lakbéreinek 
viszonylatában szemlélve arra a megállapításra jutottak, hogy a 820 család 90%-ánál a fizetett 
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lakbér a család összkeresetének 40–50%-át tette ki. Emellett figyelembe vették a vizsgált 
korszak élelmiszer- stb. árait. Kitőnt, hogy olyan összeg állt ezen családok rendelkezésére, 
melybıl még a legelemibb létszükségletek kielégítését sem lehetett biztosítani. Ennek a 
ténynek további következménye volt, hogy a 820 családban – az esetek 41%-ában – a kereset 
hiányából következı elégtelen táplálkozást és ruházkodást feltétlenül ama okok közé kellett 
sorolni, melyek a tuberkulózis megbetegedést elıidézték.8 

A tbc leküzdésére jött létre Újpesten az ország legnagyobb ipari centrumában a 
munkásság és az értelmiség összefogásával, dr. Gárdi Jenı vezetésével az ország elsı 
munkaterápiás tbc-gondozója, gyógyiskolája és gyógyóvodája is.9 

Az Egyetemi Szociálpolitikai Intézet tevékenységének másik igen fontos területe – az 
ipari munkások és napszámosok között igen nagy számban található – nemibetegségek elleni 
harc volt. Ezt különösen indokolta nagy elterjedésük, továbbá népesedéspolitikai 
jelentıségük, mely a születések számának csökkenésében és az élettartam megrövidülésében 
nyilvánult meg. Kimutatták a nemibetegségek terjedése és a szociális tényezık kapcsolatát. 
Ennek keretében rámutattak az ipari üzemekben a két nem közös munkájára és ugyanakkor az 
öltözıtermek teljes hiányára, az igen zsúfolt munkáslakásokra, az ágyrajárók förtelmes 
intézményére, a kereset bizonytalanságából eredı házasságtól való tartózkodásra, valamint a 
gazdasági okok révén az alacsonyabb néposztályba tartozó nınek a prostitúcióba történı 
belehajszolására. 

Az intézet nemibeteg gondozójába 1920–1928 között 8247 egyén jelentkezett 
vizsgálatra. Ezek foglalkozás szerint megoszlásában az ipari, gyári munkások száma 6770 
(82,1%) volt. Nemek szerint nézve 5567 férfi (67,5%) és 2680 nı (32,5%) jelentkezett 
vizsgálatra. A vizsgált idıszakban 40753 kezelést végeztek. Az új betegek közül biztosított 
volt 6136 személy (74,4%), nem tartozott biztosítási kötelékbe 2111 egyén (25,6%). A lakhely 
szerinti megoszlást tekintve Újpesten lakott 7117 fı (83,6%), Rákospalotán 792 (9,6%), 
vidéken 338 egyén (4,5%). A gondozó munkájának fı területei közé tartozott a jelentkezık 
megvizsgálása és gyógykezelése, a családtagok védelme, a házasságkötés elıtti vizsgálatok 
elvégzése és a tanácsadás, valamint a felvilágosítás és propagandamunka.10 

Az egész agglomerációban a venereás betegek gyógyítását az Egyetemi Szociálpolitikai 
Intézet, valamint a Teleia újpesti fiókintézete látta el, amely 1928-ban alakult. A betegek 
száma évente 300–400 új beteg között ingadozott. Az intézetnek 5 orvosa volt, a vezetı 
fıorvosi teendıket dr. Kertész Géza látta el.11 

Az Egyetemi Szociálpolitikai Intézet nemibeteg gondozójának feladata volt továbbá az 
ipari foglalkozásokból eredı kifejezetten ipari betegségnek tekinthetı nagyszámú 
bırbetegségek kezelése is. Újpesten például igen fejlett volt az asztalos- és bıripar, melyekre 
a bırfertızések nagy száma jellemzı. A vizsgálatok azt mutatták, hogy az összes 
bırbetegségek 78%-a ipari foglalkozásokból eredt. A lakosság évi ekcéma morbiditása 

                                                 
8 Bánóné Fleischmann Marianna: A settlement hazai megtestesítıje: Egyetemi Szociálpolitikai Intézet – Újpest. 

= Communicationes de Historia Artis Medicinae – Orvostörténeti Közlemények. Vol. 102–104. (1983) pp. 
219–230.  

9 Bánóné Fleischmann Marianna: A rehabilitáció hazai úttörıje: dr. Gándi Jenı (1886–1944). = Orvosi Hetilap 
125 (1984) No. 8. pp. 470–472. 

10 Vö.: Bánóné Fleischmann M.: A settlement hazai megtestesítıje  
11 Bánóné Fleischmann Marianna: Az ipari munkásság egészségügyi ellátásának vizsgálata újpesti modell 

alapján (1831–1950). Kandidátusi értekezés. Bp., 1983. MTA TMB. p. 62. 237. ir. von. 
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13,1%-ot mutatott. Az ipari bırbetegségek okozta munkaveszteség az 1928. évi táppénz-napló 
szerint 1086 hét volt. 

Az Egyetemi Szociálpolitikai intézet a maga korában úttörı munkát végzett az ipari 
munkásság gyógyításában, képzésében és védelmében. Szociálpolitikai kutatásai 
rávilágítottak a kapitalista társadalmi rend visszásságaira. Az intézet haladó munkatársai már 
ekkor felismerték, hogy a népbetegségek leküzdése és felszámolása az adott gazdasági-
társadalmi rendben nem oldható meg.12 

Az ipari por a légzıszervi megbetegedéseken kívül számtalan szembetegség okozója is. 
Az iparban dolgozóknál a közölt statisztikák igen magas számú kötıhártya-gyulladást – 
melyek idült, krónikus volta a trachoma fertızéseket is elısegítette –, valamint a porral együtt 
bekerült idegen testek révén, különbözı szemsérüléseket regisztráltak. Különösen az utóbbiak 
hosszú ideig tartó betegállományt, esetleges vakságot is eredményeztek. 1902–1904 között 
690 ipari munkásnál regisztráltak súlyos kötıhártya-gyulladást, hosszú ideig tartó 
betegállománnyal járó szemsérülést 274 esetben.13 Az ipari munkásság körében igen elterjedt 
egyiptomi szembetegséggel, a trachomával kapcsolatosan az 1898. január 21-én kelt 5471 sz. 
belügyminisztériumi rendelet intézkedett. Elıírta a kötelezı szemvizsgálatot, a trachomások 
nyilvántartását, valamint az alkalmazandó kötelezı óvórendszabályokat is. 

A vegyileg mérgezı porok (antimon, arzén, higany, foszfor stb.) elsısorban 
emésztıszervi megbetegedéseket okoztak. Ezek az anyagok a száj nyálkahártyáját lazítják, a 
fogak csontanyagát megpuhítják és így az emésztéshez szükséges rágást meggátolják. Ilyen 
ipari termékek okozta bántalmak a hírhedt ólomkólikák. Az emésztési zavarokat még tovább 
növelte, hogy a hajsza és az egészségügyi felszerelések hiányosságai miatt a munkások 
alaposabb kézmosása és szájöblögetése szóba sem jöhetett. Így az ezen anyagokkal dolgozó 
nyomdászok, festık, mázolók, lakatosok, kalaposok, gyufagyári munkások legnagyobb 
százaléka fém okozta emésztési zavarokkal küzdött. 

A fertızı pornemek hatása úgy jön létre, hogy az ipari porral együtt a levegıben levı 
fertızı baktériumok belégzésre kerülnek. Az ide sorolható baktériumok leginkább a lépfene, 
himlı, vörheny, hastífusz, roncsoló toroklob és kolera-fertızést közvetítették. Különösen az 
olyan ipartelepi munkásokat veszélyeztette, ahol papír-, mőselyem-elıállítás, bırcserzés, 
ecset- és kefegyártás, vagy piszkos ruhanemő tisztítása folyt. A beteg állatoktól származó 
bırök és szırnemek a velük foglalkozó munkást – ha jelentéktelen bırhorzsolása vagy nyílt 
sebe volt – könnyen megfertızték. Az ipar eredető lépfene (antrax) minden bırt feldolgozó 
telepen nagy gyakorisággal szerepelt. A ’Magyar Statisztikai Évkönyv’ az 1900–1904-es 
években utalt arra, hogy a Magyarországra behozott 450378 bırbıl több mint 11% gyanús, 
fertızött vidékrıl származott.14 

Szintén nagy részben az állati csontok, piszkos, fertızött ruhák, ürülékek okozta 
fertızéssel függött össze a kolera terjedése is, mely országosan kétszer – 1911-ben és 1913-
ban – indult el az újpesti Leiner-féle enyvgyárból.15 

                                                 
12 Vö.: Bánóné Fleischmann M.: A settlement hazai megtestesítıje 
13 Pach Henrik id. mő pp. 55–56. 
14 Pach Henrik id. mő pp. 62–65. 
15 Bánóné Fleischmann M.: Az ipari munkásság egészségügyi ellátásának vizsgálata... Kandidátusi értekezés, pp. 

81–85., 320–323. ir. von. 
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A különbözı fertızési statisztikákat tanulmányozva, a legfeltőnıbb a tbc mellett, a 
Budapestet körülvevı agglomeráció igen magas hastífusz-morbiditása. Ez egyértelmően 
összefüggésben volt a rossz minıségő ivóvízzel, a fertızött élelmiszerekkel, a csatornázottság 
és a köztisztaság hiányosságaival. A legjobb adatokat még viszonylag Újpest mutatta, a 
közmővesítési viszonyok aránylag itt voltak a legjobbak: itt az Egyetemi Szociálpolitikai 
Intézet keretében önálló Élelmiszervizsgáló Állomás is mőködött, mely számtalan 
ételhamisítást, valamint élelmiszer fertızést mutatott ki, ill. derített fel. 1932-ben tífusz-
morbiditás szempontjából a legszomorúbb képet Csepel, Pesterzsébet és Pestlırinc adatai 
tükrözték, ahol a közmővesítés csak igen késın indult meg.16 

A munkásbetegségek sorában igen nagy számot képviseltek a csúzos és ízületi 
bántalmak is, melyeknek fı oka az ipartelep hiányosságaiban keresendı. A vizes, párás, 
munkahelyeken dolgozó molnárok, bányászok, fazekasok, kımővesek igen könnyen kapnak 
reumát. A törött vagy nyitott ablaknál, illetve rosszul záró ajtóknál dolgozók körében is 
állandósultak az ízületi bántalmak. Ezek veszélyét még fokozta, hogy könnyen szívbillentyő-
ártalmakhoz vezethettek. A Budapesti Általános Munkásegylet kimutatása szerint 1902-ben 
1162, 1903-ban 1337, 1904-ben 1538 csúzos esetet regisztráltak, a betegségi napok száma évi 
24–25 ezer között mozgott. 

Megemlítendı még az állófoglalkozásúak (pékek, lakatosok, üvegfúvók) lúdtalpa, mely 
gyakran vezetett visszeres pangásokhoz és alszárfekélyekhez. Az ülı foglalkozásúaknál 
(varrók, dohánygyári munkások, szabók, cipészek) gyakran mutatkoztak alhasi pangások. Az 
üvegfúvók, bányászok, nyomdászok nystagmutsa is foglalkozási ártalom, mely nagy számban 
szerepelt.17 

A foglalkozási betegségek mellett igen fontos helyet töltöttek be a sokkal nagyobb 
számban elıforduló foglalkozási balesetek. A legtöbb és legveszedelmesebb balesetet az ipar 
és bányászat terén regisztrálták, ez részben az iparfelügyelık jelentéseibıl derült ki, valamint 
az 1900-as évtıl kezdıdıen az ipari baleseti statisztikákból is. 

Az ipari balesetek számának csökkentése és megelızése érdekében több 
iparegészségügyi rendelkezés születet. Hatásukra a balesetek száma az évek során 
valamelyest csökkent. 

A történeti Magyarország gyáripari baleseteire Gerster 1900–1905 között közölt 
feldolgozást. Eszerint a gyári munkások 5%-a sérült meg évente, ebbıl 3% volt súlyos, 0,6% 
pedig a halálos sérülések aránya. Ez a kép 1928-ban némileg kedvezıbben alakult. 100 
munkás közül az egész országban 3,8% sérült meg, 1927-ben 3,7%, 1926-ban 3,3%. A 
balesetek a bányászat és a kohászat munkásainál voltak leggyakoribbak, 1928-ban például 
17,7%.18 

A halálos kimenetelő balesetek közül foglalkozási fıcsoportok szerint a legmagasabb 
számok mindig a napszánosoknál mutatkoztak, 1 millió lélekre átlagosan 908 halálesettel. 
İket a különbözı iparágakban a legnehezebb munkákra használták. Utánuk a bányászok 
álltak 714-el, ezután a közlekedésben dolgozók 475 halálesettel. 

                                                 
16 Bánóné Fleischmann M.: Az ipari munkásság egészségügyi ellátásának vizsgálata... Kandidátusi értekezés, pp. 

85–90., 326–333. ir. von. 
17 Pach Henrik id. mő pp. 100–120.  
18 Szél Tivadar id. mő pp. 157–160. 
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A halálos balesetek millió lakosra esı arányának nemzetközi összehasonlítását tekintve 
1927-ben Magyarország a középmezınyben foglalt helyet (351,1), a két szélsıség – az 
iparilag legelmaradottabb 84,8-t képviselı Litvánia és egyik iparilag legfejlettebb, az 502,8-al 
álló Franciaország – között.19 

 
 
 

                                                 
19 Szél Tivadar id. mő pp. 390–393.  


