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Az anya- és csecsemıvédelem, valamint a gyermekvédelem 1945 elıtti 

történetébıl
1
 

 

 

Az 1876. évi közegészségügyi törvény megalkotásának egyik alapelve a prevenció, a 
betegségek megelızése volt. 1868-tól az Országos Közegészségügyi Tanács javaslatára 
országos elemzı megbetegedési és halálozási statisztikákat is készítettek. Az elsı ilyen 
igénnyel elkészített statisztika vetített fényt a hazai csecsemı és gyermekhalandóság 
nagyságára: 1872-ben a 0–5 éves korú gyermekek 50,87%-a halt meg egy éves kora alatt, az 
összes elhaltak 51%-a 10 éves kor alatti gyermek volt. 23 európai ország statisztikai adatait 
összevetve Magyarország a legutolsó helyen állt, igaz az elénk sorolt több ország nem azonos 
statisztikai módszerekkel dolgozott.  

Ez is indokolta az 1876-ban elfogadott közegészségügyi törvény anya-, csecsemı- és 
gyermekvédelmi vonatkozásait, a hét éven aluli gyermekek ingyenes gyógykezelését, a 
dajkasággal kapcsolatos – egy nı csak egy gyermeket vállalhat dajkaságra, de szigorúan 
orvosi ellenırzés után – intézkedései, az elhagyott gyermekekrıl való gondoskodás országos 
megszervezése, stb. Lényeges vonatkozás még, hogy 1887-tıl országosan kötelezı lett a védı 
himlıoltás beadása, ellenırzése, elmulasztásának szigorú büntetése. 
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Csecsemıhalandóság 

 
A gyermekorvoslás fejlıdése, a preventív intézkedések, nem lebecsülendı módon a 
felvilágosítás következtében 1876–1890-ben a 0–5, illetve az 5–10 éves korú gyermekek 
halandósága 21,5%-ra, 1904-ben 19,7%-ra esett vissza, a további években 1904–1914 között 
19–21% között ingadozott. A csecsemıhalandóság 28–30%-a veleszületett gyengeség, vérhas, 
csecsemıkorban végzetes tüdıgyulladás, a gyermekhalandóság 50%-a idırıl idıre visszatérı 
járvány (diftéria, skarlát, szövıdményes kanyaró) következménye volt. Városi környezetben 
(peremvárosokban, ipari környezetben) a vérhas állt az élen. A csecsemıhalandóságban 20%-
os volt a szülési katasztrófa, a szakszerőtlen (házi) szüléslevezetés következménye, a magzati 
halál.  

A szakszerő statisztika megdöntötte azt a téves feltételezést, hogy a korai csecsemı- és 
gyermekhalál egyik oka a nık gyakori szülése, a halvaszüléseknek pedig a törvénytelen 
kapcsolat. A statisztikai adatok bizonyították a helytelen csecsemıtáplálásból eredı 
halálokokat – például a bélhurut 18–24%-os nagyságát –, elsısorban a vidéki lakosság 
körében. A tágabb értelemben vett gyermekhalandóság legnagyobb részét a gümıkór adta. 
Igen figyelemreméltó adatként szerepelt, hogy a gyermekhalandóság ott volt a legkisebb, ahol 
az anyák maguk szoptatták gyermekeiket, míg az ipari zónákban a legnagyobb, ahol az anyák 
házon kívüli munkát végeztek, csecsemıiket alig vagy rendszertelenül szoptatták. 

A XIX. század utolsó évtizedében és a 1900-as évek elsı évtizedeiben az anya- és 
gyermekvédelem két irányból szervezıdött: orvosi és társadalmi összefogás oldaláról. Az 
orvosi mozgalom kiterjedt a szülés elıtti anyavédelemre, a szakszerő újszülött-gondozásra, az 
ismeretterjesztés formáira. Elsınek a bábaképzés reformja (1894), majd az Országos Stefánia 
Szövetség (1915) megszervezésére került sor, amelynek célja a rendszeres terhesgondozás, s 
az anyák szülés utáni gondozására, a csecsemık védelmére, szakszerő ellenırzésére terjedt ki. 

1908-ban alakult meg – társadalmi érdekvédelmi és segítı egyesületként – az Országos 
Anya- és Csecsemıvédı Egyesület (Temesváry Rezsı orvosprofesszor szervezésében), amely 
országosan megszervezte a terhes- és szakszerő csecsemıgondozást. Az egyesület 
menedékház-hálózatot szervezett szegény terhes anyák részére, szegény sorsúakat 
vándorkelengyével látott el, 1915-ben Stefánia Szövetséggé alakult át, állami támogatással 
igen hathatós szervezetet épített ki, 1914-ben 345 orvos állt szolgálatában, elkezdte a védınık 
szakszerő kiképzését. 
 
 

Társadalmi gyermekvédelem 

 
Más formát öltött a társadalmi gyermekvédelem. Ez alatt nemcsak az árvák és elhagyott 
gyermekek állami védelmét, hanem a gyermekek egészségének megóvását is értették. Már II. 
József 1784-ben a szegényügy rendezését célzó rendeletében hatóságilag szervezett 
lelencházak megszervezését rendelte el, ezen kívül az egyházak foglalkoztak árvák 
gondozásával. Az 1870-es években viszont az árvák kérdése együtt jelentkezett az anya- és 
gyermekvédelemmel, így alakult meg a Budapesti Elsı Országos Gyermekmenhely Egyesület 
1870-ben (Bókay János szervezésében). Az Egyesület 1870-ben 40, 1871-ben 115 ággyal 



rendelkezı otthont létesített, ahol 14 éves korig vettek fel árva, elhagyott gyerekeket. A Bókay 
János által vezetett – a Bp.-i Kir. Orvosegyesület által életre hívott – orvosi bizottság 
tervezetet készített a korszerő orvosi ellenırzés alatt mőködı lelencházakra, ahol egy-két 
személyes szobákban helyezték volna el az árvákat, külön elkülönítıkkel és betegszobákkal 
az orvosi kezelés és a fertızı betegek elkülönítésére. 

Valójában ez a belügyminiszterhez felterjesztett tervezett lett az elvi alapja a Szalardy 
Mór alapította Szegény Beteg Gyermekek Egyesületének (1885), amely széles társadalmi 
támogatást kapott, 1891-ben felvette a Fehérkereszt Országos Lelencház Egyesület nevet, 
magába olvasztotta az Elsı Országos Gyermekmenhely Egyesületet (1895) és az 1893-ban 
alakult Országos Lelencházat Létesítı Egyesületet. 

Az orvosi vezetéső Fehérkereszt célul tőzte ki 
 

„…a segélytelen beteg gyerekeket vallási, születés és lakhely nélkül ápolni és 
gyógyítani, az anyáknak súlyos beteg kisdedeikkel együtti felvétele és ápolása, az ifjú 
orvosoknak alkalmat adni gyógyítani…” 

 
Az Egylet 1885-ben még egy ötágyas „menedékotthonnal” rendelkezett, ahol szegény 
gyermekágyas anyák gondozásával foglalkoztak. 1895-ben a 4356/1895. BM. sz. rendelet a 
menhelybe felvett gyermekekért állami tartásdíjat fizetett, állami segítséggel 30 vidéki 
fiókotthont és 100 gyermektelepet létesítettek, 1897-ben pedig felépítették a Bp., VIII. ker. 
Tőzoltó utcai Fehérkereszt Kórházat és székházat. 

Az Országos Közegészségügyi Tanács 1893-ban indítványozta az „országos 
gyermekmentıház és szervezet” felállítását, amit a kormány költségvetési hiány miatt nem 
tudott önállóan megvalósítani, de jelentıs összegekkel segítette a gyermekvédelemmel 
foglalkozó társadalmi szervezeteket, felügyeletüket a BM egészségügyi osztályára bízta. 
1898. évi XXI. tc. alapján kiadott 50000/1898. BM. sz. rendelet a 0–15 éves árvák gondozását 
az Országos Betegápolási Alapból fedezte, amit évente megigényelhettek a BM egészségügyi 
osztálya felügyelete alatt mőködı társadalmi szervezetek.  

E feladatot a Fehérkereszt szervezet intézte, de fontos szerepet játszott az 1906-ban 
megalakult Országos Gyermekvédelmi Liga (az összes ilyen kisebb szervezetet egyesítı 
szervezet), a Magyarországi Munkások Gyermekbarát Egyesülete (1901), a Zsófia Országos 
Gyermekszanatóriumi Egyesület (1911). A település-egészségtan egyik hazai megalapozója, 
Rózsahegyi Aladár 1882-ben alapította meg a Budapesti Szünidei Gyerektelep Egyesületet, a 
szegény kiskorúak nyaraltatási szervezetét, amely akkor nyaranta 20–30 gyereket tudott 
nyaraltatni, 1895-ben már négyezer gyereket nyaraltatott az ország 13 saját tulajdonú 
gyermeküdülıjében. 

Valójában ez volt a jogelıdje az 1908-ban megalakult Országos Iskolaszanatóriumi 
Egyesületnek, amelynek célja az erdei gyógyiskolák és szanatóriumok létesítése szegény 
beteg városi gyerekeknek, 1908-tól az Országos Gyermekvédı Liga országos gyermeknapi 
győjtéseket szervezett a gyermeküdültetés, az üdülıtelepek fenntartásának és újralétesítésének 
céljára. 1909-tıl kiépítette az országos gyermek és ifjúsági orvosi tanácsadók és rendelık 
hálózatát, átmeneti fiú és leányotthonokat épített erkölcsileg veszélyeztetettek számára. Az 



1911-ben alapított Zsófia Országos Gyermekszanatóriumi Egyesület Balatonalmádiban és 
Balatonszabadiban alapított szanatóriumot a tbc-s gyerekek gyógyítására és üdültetésére. 
 
 

Az állami és a társadalmi gyermekvédelem kettıssége 

 
A XX. század elsı évtizedében sok gondot okozott az egy idıben mőködı két rendszer – az 
állami és a társadalmi gyermekvédelem – tevékenysége. Nem volt még kellı számú 
szakember, pedagógus, védını. A társadalmi szervezetek jobb körülményeket biztosítottak, 
míg az állami szervezet hatósági felhatalmazásokkal jól tudta ellenırizni a nevelıszülıknél 
elhelyezett gyermekek állapotát, eltartását és helyzetét. A 95727/1906. BM. sz. rendelet az 
orvosi ellenırzést – elsısorban tuberkulózis szempontjából – kiterjesztette a nevelıszülıknél 
elhelyezett gyerekekre és teljes környezetükre (nevelıszülık, ott élık, lakás stb.). 

Az állami szervezet mőködésének elsı éveiben jelentkezett az elbürokratizálódás, 
valamint az, hogy a kijelölt menhelyi épületek nem minden esetben feleltek meg a törvény 
által elıírt feltételeknek, másrészt a törvény gyakorlati alkalmazásánál – nem elégséges 
felhatalmazások miatt – sok esetben nem tudtak eljárni az erkölcsileg veszélyeztetett 
gyermekek védelmében. 

Az I. világháborúig hazánkban kiépült az állami és a társadalmi szervezésen nyugvó 
anya- és gyermekvédelem, a gyermekvédelem elméleti és intézményrendszere, amelyen 
lényegi változtatás az I. világháború után sem történt. A feladatkörök és szervezetek 
ellenırzése 1920–1932 között a Népjóléti Minisztérium felügyelete alá került, ennek 
szervezésében történt a trianoni Magyarország területén való újjászervezés, továbbépítés. 
Lényegi feladat lett a szakemberképzés, nagyobb létszámok foglalkoztatása. 
 
 

Védınıképzés, ápolónıképzés, szociális gondozóképzés 

 

A Stefánia Szövetség az 1920-as években – önerıbıl és jelentıs állami segítséggel – valóban 
országos szervezetté terebélyesedett, a védınıképzést ugyan már 1917-ben elindította, de az 
1920-ban újjászervezett hazai ápolónıképzés részévé is tették. Az egyetemi városokban 
felállított Ápolónı és Védınıképzık, majd az OKI által kiépített államosított szervezet egyik 
alaptörekvése a védınık és gyermekápolónık felkészítése, nagyobb létszámban történı 
oktatása. 

A Magyar Vöröskereszt 1924-ben történt feladatkörének kijelölésekor kiépítette az 
Ifjúsági Vöröskereszt szervezetét, megindította a szociális gondozóképzést, a 
gyermekvédelmet és az ilyen jellegő felvilágosítást is alapfeladatának nyilvánította. Maga is 
tartott fenn gondozó intézményeket, szervezete a gyermekgondozás (orvosi és szociális) 
területeit, az önkormányzatok szociális osztályain dolgozó (vagy ezzel kapcsolatot tartó) 
munkatársai révén feltérképezte az erkölcsi és egészségügyi vonatkozásban veszélyeztetett 
gyermekeket, megszervezte ellátásukat, elhelyezésüket és védelmüket. Ez vonatkozott a 
terhes anyákra, kisgyermekes szülıkre stb. 
 



A Gyermekvédı Liga 

 

1919 végén alakult meg Genfben az Union Internationale de Secours aux Enfants, 
konferenciáján a Gyermekvédı Liga képviselte a magyar gyermekvédelmet. Széles körő 
rokonszenv ébredt Magyarország és a magyar gyermekek iránt. 1920 februárjában elindult az 
elsı gyermekvonat. 1927-ig a liga – állami megbízást is teljesítve – minden bonyodalom és 
anyagi meg személyi nehézség ellenére sikerrel birkózott meg ezzel a rendkívül kényes 
feladattal. 61477 gyermeken segítettek. 1930-ig a „vakációs vonatok” még vittek külföldre 
gyermekeket. 

A liga megteremtette a belföldi gyermeküdültetés feltételeit. Minden lehetıséget 
megragadott anyagi bázisának megvédése érdekében. Felelevenítettél a forradalmak alatt 
elmaradt gyermeknapokat. 1920-ban csaknem 50 millió koronát győjtöttek. Az állammal, a 
törvényhatóságokkal és más humanitárius szervezetekkel közösen, a terheket 50-50%-ban 
vagy kétharmad-egyharmad arányban vállalva, bázisokat létesített, amelyek – a pénzügyi 
stabilizációt követıen – 1926–1927-tıl százezer pengıket emésztettek fel. Így született 1929-
ben a farkasgyepői erdei (gyógy)iskola és más intézmények.  

Az ismételt rendkívüli állami támogatás, valamint az intézeti férıhelyek egy részének 
állami benépesítése és a vele járó tartásdíjak kiutalása azonban nem enyhített a gondokon. 
Bekövetkezett a csıd. 1931. január 29-én miniszteri biztos került a liga élére, s csak 1934-re 
sikerült az adósságok „oroszlánrészétıl” megszabadulni. A liga ekkor kapta vissza 
autonómiáját, módosította az alapszabályait, s ismét elkezdte – reményekkel eltelve – az 
önálló mőködést. 

Az új alapszabályokat 1934. március 4-én fogadta el a liga rendkívüli közgyőlése. Az új 
cél a következı volt: „Gyermekek és fiatalkorúak védelme azokban az ágazatokban és 
tevékenységi körökben, amelyeket az egyesület közgyőlése vagy az igazgatóság általános 
szempontok szerint megállapít.” Az új igazgató, dr. Petri Pál személyében nagy tapasztalatú, 
képzett szakember lett a közvetlen vezetı, aki kis létszámú, jól felkészült – esetenként 
meglepıen jó nyelvtudású –, kellıen fizetett, imponáló szabadságidejő központi munkások 
közremőködésével irányította a liga életét.  

Országszerte fiókegyesületeket kezdeményeztek, a feladat nélkül maradt árvaházakat 
napközikké, fiúnevelı intézetekké, általában a gyermekvédelem sajátos szükségleteinek 
kielégítésére alkalmas intézményekké próbálták átszervezni. A hivatalos körök mint a 
családtámogatás egyik fontos tényezıjét tartották számon a ligát. 

1939-re, a második világháború kirobbanásának évében az állami gondozottak száma az 
1931. évi 29875-rıl 43528-ra növekedett. A liga 1939. április 18-án a Zsófia Országos 
Gyermekszanatórium Egyesülettel, majd 1942-ben a Szegedi Jótékony Egyesülettel fuzionált. 
Ettıl kezdve a hivatalos elnevezése Országos Gyermekvédı Liga és Gyermekszanatórium 
Egyesület lett. Intézményeinek a háborús igénybevételre való elıkészítése már 1938-ban 
elkezdıdött. 1940 májusában kérték ezeknek a katonai beszállásolás alóli mentességét, 
amelyet a HM ideiglenesen meg is adott. 

Igyekezett 1942-ben – a tébécé megelızését szorgalmazva – megállapodásra jutni a 
Közegészségügyi Intézet vezetıivel – igaz, eredménytelenül – s ezért kapcsolódtak be az 
ONCSA (Országos Nép- és Családvédelmi Alap) üdültetésébe is. 1943-tól már csak a 12 



évnél fiatalabb, a legyengült szervezető gyermekek gondozására összpontosították erıiket. A 
liga 1944. október 30-án még 786 tagot és 171 jogi személyt tartott nyilván. 


