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Betegellátás Magyarországon a két világháború között

Egészségügyi gondjaikkal a 19. és a 20. század fordulójától egyre többen for
dultak szakképzett orvosokhoz, akik ekkora már hatékony ismeretekkel rendel
keztek. A sebészetben (és a szülészetben) a műtéti antiszepszis (fertőtlenítés, 
csíramentesítés) és az aszepszisz (karbolsav, gőzsterilizálás, gumikesztyű, azaz 
műtét csíramentes környezetben), a diagnosztikában a laboratóriumi próbák, a 
röntgenezés és más eljárások (vérnyomásmérés, EKG, stb.), a megelőző orvos
lásban a védőoltások, (diftéria) a kezelésekben a fizikoterápiás eljárások, a 
gyógyszerezésben a lázcsillapítók, a nyugtatok, a szíverősítő (Aszpirin, 
Phenacetin, Veronai, Sztrofantin) a hivatásos gyógyítók eszköztárát gyarapítot
ták. A rosszindulatú daganatok ellen bevetették a nem veszélytelen rádiumke
zelést. A 20. század első évtizedeiben a népbetegségnek számító szifilisz ellen az 
arzénkészítmények és lázterápiák már a gyógyulás esélyét jelentették.

Az orvostudomány fejlődésének felgyorsulásával párhuzamosan, az 1876- 
os egészségügyi törvény szabta úton kezdett kiépülni a közegészségügyi ellátás 
a társadalmi méretű betegségmegelőzés szolgálatában. A törvény -  más jog
szabályok mellett -  az e korszakban egyre nagyobb területeket lefedő orvosi 
alapellátásról, a kör- és községi orvosi rendszerről is rendelkezett.

A szegények, öregek, különféle krónikus betegségben szenvedők, elmebe
tegek elszigetelésére, elfektetésére szolgáló, betegségeket terjesztő, zsúfolt sze
gényház mellett a 19. század közepétől a század végéig tartó kórházépítési 
hullám fektette le a mai értelemben vett korszerű gyógyintézeti, kórházi ellátás 
alapját és ekkor nyíltak meg az első szanatóriumok (tuberkulózis, lelki betegsé
gek). A 20. század első évtizedeire tovább differenciálódott az egyetemi orvos
képzés és a szakorvosi rendszer, amelynek a szakorvosi cím használatáról szóló 
149 000/1924. sz. népjóléti és munkaügyi miniszteri rendelet adott keretet.

Egyenlőtlenségek a társadalombiztosításban

Az egyes társadalmi csoportok jövedelmük, életmódjuk, mentalitásuk függvé
nyében vették igénybe az egészségügyi szolgáltatásokat. A társadalombiztosítá
si rendszer azonban lényegesen befolyásolta lehetőségeiket.

A társadalombiztosítás az önsegélyezésböl, az önkéntes segélyező pénztá
rakból fejlődött ki a 19. század végétől. A biztosítótársaságok által nyújtott be
tegellátás hozzájárult a magánorvoslás, a háziorvosi rendszer visszaszorulásá
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hoz, amely csak a fizetőképes rétegek számára volt elérhető, és a szakosodás 
miatt már megelőzően szakorvosi kiegészítésre szorult. A háziorvoslás kereté
ben a háziorvos felügyelt az általa jól ismert család egészségére, ellátta őket 
egészségügyi és életmódbeli tanácsokkal, és kezelte a beteg családtagokat évi 
honorárium fejében. Az emberek túlnyomó többsége azonban úgy halt meg, 
hogy nem látta orvos, esetleg csak szakképzetlen gyógyító: felcser, javasasz- 
szony, bába kezelte.

A biztosítási rendszer a társadalmat, egészségügyet legtömegesebben érintő 
ága a betegségi biztosítás, amely általában a balesetbiztosítással társult. E forma 
az 1891. évi XIV. törvénnyel vált kötelezővé az ipartörvény hatálya alá eső 
ipari, kereskedelmi és közlekedési szférában. A biztosítási járulék kétharmadát 
maga a biztosított fizette. Legfeljebb 20 hetes, a napibér fele összegét kitevő 
táppénz és 20 hetes (kivételes esetekben ennél hosszabb) ingyenes orvosi ellátás, 
valamint szülési szolgáltatás és temetkezési segély járt érte a biztosítottnak. A 
törvény a családtagok segélyezését is lehetővé tette, de nem kötelező érvénnyel. 
A betegsegélyző pénztár "a biztosítottal egy háztartásban élő családtagokat in
gyen orvosi segélyben és a gyógyszerek ingyenes kiszolgáltatásában részesíthe
ti" (8. §.) A XX. század elején több mint 600 ezer dolgozó volt kötelezően 
biztosított, kétötödük budapesti.1 A rászoruló szegény betegek ápolási költségeit 
1898: XXI. te. nyomán az állam, az Országos Betegbiztosítási Alap fizette, és a 
községek továbbra is kötelesek maradtak szűkös szegény alapjuk terhére gondos
kodni a teljesen vagyontalan, fizetésképtelen rokonok és egyéb fizetésre köte
lezettek nélkül álló beteg lakosaikról.

Az 1907: XIX te. központosította (Országos Munkásbiztosító Intézet) és ki
szélesítette a kötelező biztosítási rendszert. Míg korábban a járulékoknak csak az 
1/3-át fizette a munkaadó és 2/3-át a biztosított, addig ettől kezdve a járulékok
nak már a felét a munkaadó állta. Lényeges újítás volt, hogy a segélyezési idő
tartamot 20-ról 26 hétre majd 52 hétre módosították, és a táppénz összegét a 
napibér 50%-áról 60%-ára, sőt 4 héten túli megbetegedés esetén 75%-ára 
emelték. Egyúttal nőtt a terhességi, szülési, anyasági támogatás színvonala. E 
juttatások immár kötelezően jártak a biztosítottal egy háztartásban élő, nem 
biztosított családtagoknak is. Ők szintén jogosultak voltak ingyenes orvosi ke
zelésre, táppénzre -  maximum 20 hétig -  valamint gyógyszerekre, fürdőkre, 
gyógyászati eszközökre. A betegségi ágban 1911-ben egymillió 155 ezer bizto
sított volt.2

Az 1927: XXI. te szerint a biztosított gyógykezelésre, kórházi, szanatóriu
mi ápolásra, a táppénzre való jogosultsága egy év. A 29. naptól a napibér 
75%-a helyett 60%-ában állapították meg a jogosultság összegét, de a 75% 
folyósításának a lehetősége megmaradt. A törvény bevonta az igényjogosultak 
közé a biztosított mostoha gyermekét, a testvérét és -  feleség hiányában -  a 
háztartást vezető nőt is. A hozzátartozóknak is járt orvosi gyógykezelés,

1 Gyáni Gábor. A szociálpolitika múltja Magyarországon. Budapest 1994. 11. és Laczkó 
Ish’án: A magyar munkás- és társadalombiztosítás története. Budapest 1968. 47-85.
2 Laczkó'. i. m. 91.
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gyógyszer, gyógyfürdő, gyógyászati segédeszköz maximum egy éven át, és kór
házi ápolás évente legfeljebb 42 napon át. Évi 1920 P-ről 3600 P-re módosult 
a kötelező biztosítás felső jövedelmi határa. Eezzel tovább növekedett a kötelező 
betegségbiztosításra jogosultak száma. A törvény végrehajtását az Országos 
Munkásbiztosító Intézet jogutódjára, az ekkor létesített Országos Társadalom- 
biztosító Intézetre (OTI) bízták.

Az 1928: XL te. kiterjesztette a kötelező öregségi, rokkantsági, árvasági és 
özvegységi biztosítást az előző törvényben érintettekre. A betegségi biztosítást 
néhány foglalkozási ágban (posta, vasút, bányászat, hajózás, kohászat, dohány
jövedék) külön szervezetek intézték. Közülük az 1847-ben alakult Pesti Keres
kedelmi Nyugdíj- és Betegápoló Egyesületből kinövő Magánalkalmazottak 
Biztosító Intézete (MABI) volt az egyik legjelentősebb, 1937-ben már 72.500 
biztosított taggal.3 Az állami és az önkormányzati közalkalmazottak betegsegé
lyezését az 1921: XLVI. tc-kel létrehozott Országos Tisztviselői Betegsegélye
zés Alap végezte. 1937-ben már 150 ezer igényjogosulttal, ebből 80 ezer csa
ládtaggal.4 5 Az OTI-nál betegségi biztosításban részesülők számának alakulása 
drámaian mutatja a gazdaság és az egészségügyi ellátás szoros kapcsolatát: a 
biztositottak száma az 1928-as 659 ezerről 1932-re 458 ezerre csökkent, és csak 
1937-re közelítette meg az 1928-as létszámot. A keresőképes biztosítottak és 
családtagjaik 1937-ben 8,8 millió, a keresőképtelenek 2 millió eseti kezelést 
vettek igénybe.3 1941-ben 2606, 1942-ben 3361 szerződött orvos állt az OTI 
alkalmazásában. 1941-ben egymillió 69 ezer biztosított volt. Ezek közel fele 
(45%) a budapesti pénztárhoz tartozott.6

Lényegesen más feltételek között jutottak orvoshoz vagy a kórházba a me
zőgazdaságból élők, a parasztok. A 1898: II. te. alapján szervezett önkéntes 
segélyalapokban megtaláljuk ugyan mezőgazdasági munkások segélyezésének a 
csíráit, de befizetések híján ezek a segélyalapok működésképtelenek voltak. A 
gazdasági cselédekre a munkaadói szavatossági jog (kötelesség) vonatkozott 
betegség esetén, amit az 1898: XX3. te., az 1900: XVI. és az 1902: XII. te. sza
bályozott a 1907: XLV. te. megerősített. (A kötelező balesetbiztosítás a gazda
sági cselédeken kívül bizonyos idénymunkákat végzőkre is kiterjedt.) Eszerint

3 Hindy Zoltán: A Magánalkalmazottak Biztosító Intézetének működése. In: A mai ma
gyar szociálpolitika szerk. Martonfíy Károly. Budapest 1939. 341. A társadalombizto
sítás helyzetének korabeli leírására lásd: Bikkal Dénes: Betegségi biztosítás Magyaror
szágon. Budapest 1932.; Uő: Magyar szociálpolitika. A dolgozó társadalom szociális 
védelme Magyarországon. Budapest 1943.; Kovrig Béla: Magyar társadalompolitika 
1920-1945. New York 1954., Kovrig B éla - V. Nádujfalvy József. Társadalombiztosítási 
kézikönyv. Budapest 1938.
4 Denk Arnold: Az Országos Tisztviselői Betegsegélyezési Alap. In: A mai magyar szo
ciálpolitika. szerk. Martonfíy Károly. Budapest 1939. 308.
5 Lengyel Ervin: Az Országos Társadalombiztosító Intézet szervezete és működése. In: A 
mai magyar szociálpolitika szerk. Martonfíy Károly. Budapest 1939. 324-325. és Or
szágos Társadalombiztosító Intézet igazgatóságának jelentése az Intézet 1942 évi. mű
ködéséről. Budapest é. n. 149.
6 Országos Társadalombiztosító Intézet igazgatóságának jelentése ... 97.
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maximum 8 napi gyógykezelés és ellátás járt a nem helybéli munkásnak a gazda 
terhére. A mezőgazdasági napszámosok, a törpebirtokosok és a kisbirtokosok 
nem rendelkeztek kötelező betegségbiztosítással. A probléma társadalmi lépté
kére utal, hogy az 1930-as népszámlálás szerint a mintegy közel 4,5 milliós me
zőgazdasági népességen belül 600 ezren tartoztak a gazdasági cselédséghez, 
egymillió 250 ezren a -  részben föld- illetve háztulajdonnal is bírók -  mezőgaz
dasági munkássághoz, és csupán mintegy 700 ezer fo, azaz 180 ezer család ren
delkezett 10 kát. holdnál több földdel, ami esetleg már biztosította a szűkös 
megélhetést.7 Márpedig az apró ház és földbirtoktulajdonnal rendelkezők nem 
jogosultak az ingyenes szegénybeteg ellátásra, és a betegség miatt kiesett jö
vedelem helyett, nem járt táppénz. Az igazoltan szegények a községek szűkös 
szegényügyi költségvetéséből nyerhettek pénzt gyógyszerre, orvosi ellátásra. A 
mezőgazdasági munkás és családja csak akkor kaphatott gyógykezelést, ha olyan 
más természetű, ipari munkát vállalt, amely folytán az OTI vagy más biztosító 
tagjává vált, illetve ha a földművelésügyi minisztérium bizonyos munkakörökbe 
alkalmazta. 8 A vidéki Magyarország betegségi biztosítás hiányából származó 
hátránya abban is jelentkezett, hogy az állam hozzájárult az OTI és a MABI 
ügyviteli költségeihez, ezzel közvetve a biztosítottjaikat támogatta.9

Az Országos Gazdasági Munkáspénztár -  1937-től Országos Mezőgazdasá
gi Biztosító Intézet -  lehetőséget adott a birtokos parasztoknak az önkéntes 
nyugdíjbiztosításra, de legalább tíz éven keresztül kellett járulékot fizetniük, és 
csak 65 éves kortól járt minden beszámítható tagsági év után évi 2,40 pengő. Az 
1936: XXXVI. törvény kizárólag a gazdatisztek kötelező öregségi, rokkantsági 
és haláleseti biztosítását rendelte el. Az 1938: XII. te. kötelezővé tette az 18-65 
év közötti mezőgazdasági munkavállalók öregségi biztosítását, de kizárta a 2 
holdnál kisebb birtokkal rendelkező gazdákat. Az Országos Mezőgazdasági 
Biztosító Intézet 1939-ben 650 ezer gazdasági munkavállaló öregségi biztosítá
sát, 750 ezer munkavállaló és 3 ezer gazdatiszt nyugdíjbiztosítását látta el.10 A 
második világháborúig a betegségi valamint nyugdíjbiztosításból kimaradt 
paraszt számára súlyos családi probléma volt, ha idős kort ért meg, ráadásul 
meg is betegedett.

Hozzá kell tenni, hogy a 10 holdnál nagyobb földtulajdonnal bíró, módo
sabb paraszt sem volt képes megfizetni az orvosi vizsgálatokat és a betegápo
lási költségeket. A mezőgazdasági munkások egy főre jutó éves jövedelme 2,1 
pengő napszámbért számolva 183 P volt, a gazdasági cselédeké 205 P. A 10

7 Gunst Péter. A paraszti társadalom Magyarországon a két világháború között. MTA 
Történettudományi Intézet, Budapest 1987. 17.
8 A kérdést részletezi: Kerbolt László: A beteg falu. A magyar falu szociális és közegés
zségügyi rajza. Dunántúl Pécsi Egyetemi Könyvkiadó 1934. 37-48. A szegénypolitika 
és az egészségbiztosítás múltbeli összefüggéseivel foglalkozik Csizmadia Andor. A 
szociális gondoskodás változásai Magyarországon. Budapest 1977.
9 Lengyel, i. m. 322.
10 Sr(V Teleki Tibor: Mezőgazdasági társadalombiztosítás. In: A mai magyar szociálpoli
tika. szerk. Martonffy Károly Budapest 1939. 550-559.
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holdnál kevesebb földdel rendelkezőknél átlagosan 227 P jutott egy főre. A 
legszegényebb városi napszámos rétegek egy főre jutó évi jövedelme 1930-ban 
elérte vagy jóval meghaladta a mezőgazdasági munkások egy főre jutó jövedel
mét. De a paraszti társadalmon belül a legmagasabb életszínvonalon élő 10-100 
hold birtokkal rendelkező rétegek jövedelme is csak többé-kevésbé érte el a kö
telező biztosítással rendelkező bányászok jövedelemszintjét. Ehhez jön, hogy a 
parasztság még a két világháború között is alig jutott készpénzbevételhez, ami
ből fedezhette volna egészségügyi kiadásait.11 A kórházakban legkevesebb 4,5 
pengőbe került a napi betegápolás, ami a mezőgazdasági napszámbér több mint 
kétszerese. Ilyen körülmények között szokásos volt, hogy a hozzátartozók az 
idős beteg családtag előtt nyíltan beszéltek arról, hogy rajta csak a halál segít.

Igen elterjedt lehetett ezért, hogy az idős és beteg paraszt önként távozott. 
A városokban, a városi rétegek -  legfőképpen a lakóhelyükről kiszakadt városi 
cselédek -  körében ugyan Magyarországon is nagyobb arányban fordult elő az 
öngyilkosság, mint a vidéken, de a vidéki Magyarországot tekintve az 
agrárporletáriátus, a törpebirtokosság által inkább lakott földművelő Alföld 
(Csongrád, Békés, Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok, Hajdú) vezetett. Az egyes 
foglalkozásokon belül pedig a 60 év feletti öngyilkosok aránya a földművesek 
között volt a legmagasabb.12 13

Orvos és beteg

1922-ben 4792 orvos volt az önálló trianoni területen, közülük 2129 orvos élt a 
fővárosban, 593 a többi 10 törvényhatósági jogú városban, és 2070 egyéb közsé
gekben. 1938-ban már 10.590 orvos volt az orvosi kamara tagja, közülük 4820 
fővárosi, 1409 törvényhatósági jogú város és 4361 egyéb városok és községek 
lakója. Az orvosok lakossághoz viszonyított aránya 1938-ban jóval meghaladta a 
nyugat-európai országokét.11

1922-ben a fővárosban 100.000 lakosra 229, a 10 törvényhatósági városban 
97, az egyéb városokban és községekben 32 orvos jutott. 1938-ban Budapesten 
414, a 10 vidéki törvényhatósági városban 188, egyéb városokban és községek
ben 59 orvos esett 100.000 lakosra. Korabeli politikusok szerint a városi tör
vényhatóságokban és a megyei városokban orvosfelesleg képződött, amit a peri
fériára, kisebb települések felé kell irányítani.14

A két világháború között megszűnt a korábban jellemző vidéki orvoshiány, 
a községi és a körorvosi ellátás tulajdonképpen lefedte az ország egész területét. 
1922-1939 között a községi orvosok száma 53%-al a körorvos száma 18%-al 
emelkedett. 1930-ra az összes körorvosi állást betöltötték és 1938-ra az 1922-es

11 Gunst: i. m. 39-40.
12 Szél Tivadar. Az öngyilkosok demográfiája. Statisztikai Szemle, 1928. 714-734., 
847-868.
13 Scholtz Kornél: A trianoni Magyarország egészségügye. Népegészségügy, 1941. 871-

127



20 betöltetlen községi orvosi állásból is 5 maradt a 467 betöltött községi orvosi 
állás mellett. 15

Mindez nem jelentette azonban azt, hogy mindenhová eljutott a körorvos. 
Verebély Tibor, a Magyar Orvosi Kamara elnöke rámutatott arra, hogy 1937-ben 
az 1500 léleknél többet számláló települések közül még 241-nek nincs saját or
vosa. A 3362 kis- és nagyközségben 424 orvos működött, tehát 2938 olyan kö
zség volt, ahol nem lakott orvos. E községek négyesével-ötösével, sőt többszörö
sével 559 körzetbe voltak osztva, egy-egy körorvos alá tartoztak. Az orvosi ke
zelésre szorulók látogatása heti egy-két alkalomra korlátozódott ezeken a helye
ken.16

Ezt ismerte fel a kormányzat, amikor 1939-ben 206 új községi és körorvosi 
állást létesített. A vidék orvosi ellátásában problémát jelentett, hogy csökkent a 
főbb orvosi szakmákban egyaránt kiképzett a vidéki, főképpen a falusi általános 
orvosi munkára kellően alkalmas orvosok száma, mert legtöbben a szakorvosi 
cím megszerzése után, specializáltan pályáztak vidékre. Gyakran gondot jelen
tett, hogy az orvos nem kapott megfelelő szolgálati lakást és az, hogy a kezelési 
költségek sokszor behajthatatlanok voltak.

Az elhaltak közül megelőzően orvosi ellátásban részesültek aránya is jelzi 
az egészségügyi ellátás tényleges igénybevételét. 1921-ben az elhaltak 72%-át, 
1938-ban a 83,2%-át kezelte orvos. Az 1921-ben az elhaltak 75,5%-ánál és az 
1938-ban elhunytak 91,4%-ánál állapította meg orvos a halál okát.17 Néhány 
adat azonban szélsőségesen eltérő helyzetre utal egyes vidéki övezetekben. Egy 
vizsgálat szerint 100 elhunyt Baranya megyei közül a körorvos székhelyén 
62,7%, attól maximum 5 km távolságig 23,4%, 5-10 km-re 19,2%, 10-15 km-re 
9-5% 15-20 km távolságra mindössze 1% részesült orvosi ellátásban.18 A 7 éven 
alul elhalálozott gyermekeknek közel 3/4 része és az 50 éven felüliek 20%-a úgy 
halt meg, hogy nem kezelte orvos.19

Az útviszonyok lehetetlenné tették az időbeni szakszerű betegellátást, sőt a 
holtak időbeni eltemetését is a temetőben. Sok körorvos csak külön kérésre és 
díjazásért ment ki a tanyavilágba. A beteg paraszt elsősorban anyagi okok miatt 
nem hívott, vagy nem kereste fel az orvost. Ha meg mégis megtette, akkor gyak
ran megbánta. Példák sorakoznak arról, hogy a beteg kénytelen volt egyetlen 
lovát eladni vagy kölcsönöket felvéve eladósodni, hogy az orvos honoráriumát 
és a gyógyszer árát képes legyen kifizetni.20

A parasztság részben tudatlanságból, részben szűkösségből származó, egés
zségromboló életmódjával, egyoldalú és hiányos táplálkozásával, elborzasztó

15 Uo.
16 Verebély Tibor. Az orvosi válságról. Budapest 1937. 11.
17 Scholtz. i. m.
18 Gáspár János: Vizsgálódás a községek közegészségügye körül. Népegészségügy, 
1926. 135-137.
14 Zempléni Imre: Halálozás falun. Népegészségügy, 1926.219-228.
20 Gesztelyi Nagy László: A tanyavilág egészségügyi ellátása. Népegészségügy, 1931. 
230-235.
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lakáskörülményeivel, a falunak számos fertőzést okozó közegészségügyi viszo
nyaival: az egészséges ivóvíz, a csatornázás, sőt az ámyékszék általános hiányá
val), az ezekből fakadó hiánybetegségekkel és fertőzésekkel (angolkór, skorbut, 
golyva, tuberkulózis, hastífusz, vérhas) már a korabeliek sokat foglalkoztak. 
Egy Győr melletti, kisbirtokosok által lakott magyar község, Mócsa orvosa és 
más orvosok is arról számoltak be, hogy a paraszti mentalitás sem javított a 
egészségi helyzeten: "A lakosság egészségügyét főképpen három dolog jellemzi: 
tudatlanság, tisztátlanság és indolentia... Nálunk a betegségnek csak három oka 
lehet: a hideg, a munka és a gonosz tekintet. Nem hinné az ember, hogy mi min
dent magyaráznak meg, mint a hideg következményét. Az undorító 
kotyvasztékkal »kezelt« zúzott seb azért fáj és gennyes, mert »agyonhűlt benne a 
vér«; a félesztendős rühösség megfázásból származik; s a csecsemő köldök 
orbáncza szintén a hidegnek a következménye... Alig van család; ahol valami 
több esztendős betegséget ne lehetne találni. Vagyonos idősebb asszony, aki 10 
év óta csak kávét tud fogyasztani táplálékul, nagy gazda, a kinek a lába három
szorosára van megdagadva, esztendők óta vérző asszony, még nem volt orvos
nál. A »miért nem ?« kérdésre szereotyp a válasz: »nem fájt soha«. Mert csak az 
a betegség, ami fáj. A szinte pathologiás indolentia mellett azonban a nagyfokú 
fösvénység is szerepet játszik az orvosi segítség mellőzésében... A siker a 
Gondviselés kegyelmének, csak a sikertelenség az orvos tudatlanságának az 
eredménye... Az egyszerű ember józan természetességével tehát úgy oldja meg 
az orvostudomány problémáját, hogy nem vesz tudomást a létezéséről. Az orvos 
is, gyógyít, mint a bába, vagy a kenőasszony, csak az orvos, úr lévén, drága pén
zért végzi el, hosszadalmasan azt, a mit a jóasszonyok szívességből; 1-2 köböl 
búzáért, rövid úton elintéznek... A therapia eredményének a bizonytalansága... 
a másik ok, amiért nem hajlandók az orvostudományt fölébe helyezni saját tudo
mányuknak. Ez se biztos, az se. Biztos csak az, hogy az orvos drága és félelme
tes... Halál ellen nincs orvosság -  és tény, hogy a haláltól nem félnek, a ki pedig 
meghalt, az: »jóljárt«"21 Egy másik orvos szerint pusztán annak tulajdonítható, 
hogy viszonylag nagy arányba vitték a 7 évesnél fiatalabb beteg gyermekeket az 
orvoshoz, mert a törvény büntette, ha orvosi kezelés nélkül hal meg a kis beteg.22

Az orvosi ellátásban a betegségbiztosításba nagymértékben bekapcsolt vá
rosi (ipari, kereskedelmi, értelmiségi) lakosság a másik véglet. A rendszer szinte 
ösztönözte a biztosítottat arra, hogy orvoshoz forduljon. 1928 és 1940 között a 
biztosítottak ellátási igénye négyszeresére nőtt Budapesten, ami nyilvánvalóan 
nem takart ilyen mértékű növekedést a megbetegedésekben és a biztosítottak 
száma is jóval kisebb mértékben emelkedett.23

Ugyanakkor a biztosítási, pénztári orvosi rendszer a háziorvosi rendszer 
szélsőséges ellentévé kezdett válni. A biztosítási orvosok létszáma nem követte a 
keresletet, ezért az 1930-as években egy körzeti orvosnak már 20-30 beteget

21 Váradi Sándor: Egy magyar falu egészségügyi rajza. Népegészségügy, 1928. 1209- 
1235.
22 Leitner Sándor: Göcsejiek az orvosnál. Népegészségügy, 1929. 455-458, 555-557.
23 Hahn: i. m. 131.
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kellett ellátnia egy 2 órás rendelésen, azaz egy betegre 4-5 perc jutott, amiből 3 
percet az adminisztrációra kellett fordítani. (Az OTBA-nál és a MABI-nál a 
biztosítottak valamivel figyelmesebb kezelésben részesülhettek, mint az OTI- 
nál.) Már a korabeliek úgy látták, hogy az így kialakult, újfajta orvos-beteg 
kapcsolat nem segíti a gyógyítást és a gyógyulást, amelyben jelentős szerepe van 
egyrészt annak, hogy az orvos jól ismerje betege életkörülményeit, szokásait, 
másrészt a lelki tényezőnek, az orvos iránti bizalomnak.

„ Tömegrendelésen, hol egy betegre esetleg csak fél avagy kettő három, de 
legfeljebb négy perc idő esik, a legnagyszerűbb orvos sem teremtheti meg jó  ma
ga és betege között azt az egyéni szuggesztív viszonyt, amely a beteggyógyítás
nak elengedhetetlen kelléke. A hosszas, esetleg órákig tartó ácsorgás után sorra 
kerülő beteg csak néhány sematikus szóval adhatja elő panaszait, ugyanilyenek a 
kapott felvilágosítások is. Ha a beteg mindent megkapott is, amire gyógyulása 
érdekében szüksége van, mégis kielégítetlenül távozik, az az érzése, hogy az 
orvosok felületesen intézték el. Inkább utolsó néhány pengőjét is -  esetleg sok
kal kisebb tudású »privát« orvosra költi, mert ott legalább jól kibeszélheti magát 
és az orvos sem siet utasításai megadása alkalmával ... A munka túlhalmozása 
arra kényszeríti az orvost, hogy csak szigorúan szakmája körébe tartozó kérdé
sekkel foglalkozzék. Minden egyéb panaszával továbbküldi a beteget. És meg
kezdődik annak véget nem érő... keringése a szakrendelések között... Gyakran 
láthatjuk azt is, -  bármennyire csodálatos, de így van -  hogy a beteg nem örül a 
pénztári orvos gyógyulását megállapító kijelentésének. Nem örül, mert azt hiszi, 
hogy csak gyógyszer- és munkamegtakarítás érdekében jelentették ki gyógyult- 
nak. Vannak betegek, akiknek kezelését a pénztári orvos egészen egyszerűen 
nem képes beszüntetni. Nézzük ezt a kérdést ismét a gyakorlati példa szemüve
gén keresztül: A belső elválasztások tanának az utóbbi évek alatt tapasztalt cso
dálatos fejlődése mind szélesebb javallati területre terjesztette ki a hormon- 
kezeléseket... pénztári beteg, aki a különböző erősségű, különböző egységű 
hormonkészítményekről úton-útfélen sokat hallott, az esetek többségében meg 
van arról győződve, hogy a pénztári orvos úgy sem adhatja neki a szükséges 
magas egységű, tehát drága, injekciókat. Mivel a kapott injekciókat »gyengé
nek« tartja, nem nyugszik meg abban, hogy például másodnaponként, összesen 
15-20 injekciót kapjon egy kúrában... Megkezdődnek a végtelen viták. A beteg 
gyakran botrány árán is ragaszkodik további kezeléséhez. A túlterhelt orvos 
pedig inkább eleget tesz a beteg kérésének, -  ha egyébként ártatlan kezelésről 
van szó -  csakhogy idejét és idegrendszerét megkímélje... Ennek a gondolko
dásnak azután az is a következménye, hogy olyan panaszokkal keresik fel gyak
ran a pénztári orvost, amely panaszokkal magánorvoshoz sohasem fordulnának. 
Apró kozmetikai hibák, a bőr legkisebb elváltozásai esetén már költséges és 
hosszadalmas hormon-kezelést követelnek nem egyszer, mert úgy hallottál, hogy 
ilyen esetekben ez hatásos... a mai rendszer, amikor a beteg a gyógyszerért 
semmit sem fizet, rossz. Az orvost is -  látszólag -  ingyen kapja, tehát ha kell, ha 
nem, igénybe veszi. A járulékot így is, úgy is levonják fizetéséből, tehát ellen
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értéket akar érte kapni. És még jó, ha ezt az ellenértéket csak saját személyében
akarja.”24

A szerző a francia rendszert tartotta követendőnek, ahol szabad orvosvá
lasztás volt és a biztosított minden egyes kezelés után a teljes honoráriumot 
kifizette, amelyet azután a biztosító 15-20 százalék híján visszafizetett. A házi
orvosi rendszer iránti igényt jelzi, hogy a biztosítók közül az Országos Tisztvi
selői Betegsegélyező Alapnál a biztosítottak követelésére 1934-ben visszaállí
tották az eredetileg szolgáltatások között szereplő, de anyagi okok miatt 1923- 
ban beszüntetett háziorvosi szolgáltatást, sőt 1936-tól az évi 3600 P feletti jöve
delmű biztosítottak is lehetőséget kaptak ennek igénybe vételére.25

Kórházi betegellátás

Az orvosok számát tekintve Magyarország megelőzte a nyugati államokat, de a 
lakosságra vetített betegágyak számát tekintve az európai középmezőnyben 
helyezkedett el. Csak Budapest és környéke érte el a németországi átlagot e 
téren. A kórházak kihasználtsága jelzi azonban, hogy főképpen vidéken -  elte
kintve az elmegyógyintézetektől -  nem volt hiány a kórházi férőhelyekben. A 
betegforgalom területi eltérései inkább a vagyoni, jövedelmi egyenlőtlenségeket 
és a betegségi biztosítás hatását jelzik. (A kórházban ápoltak foglalkozási ösz- 
szetételére vonatkozó adat nem áll rendelkezésre.).

1940-ben Budapest és környékéhez képest (a térséget 100%-nak véve) a 10 
000 lakosra eső kórházi ápoltak száma a Duna-Tisza közén 27%, a Tisza jobb 
partján 39% volt 1940-ben. Pedig -  megalapozott becslés szerint -  csak a bete
gek 20%-a volt vidéki a fővárosban.

Egyedül Budapesten és környékén haladta meg -  az igényekhez alkalmaz
kodva -  a belgyógyászati férőhelyek száma a sebészetiekét. E térségben az 
igénybe vett belgyógyászati betegápolási napok száma a sebészetinek közel a 
kétszerese volt, míg az összes többi régióban nagyjából megegyezett a két a 
szakterület igénybe vétele. Azaz a fővárosban és környékén jobban igénybe 
vették a kórházat otthon is ápolható, krónikus betegségek esetén, az időseket is 
inkább "elfektették." A fokozott kórházi igénybevételre utal az is, hogy a főváros 
kórházaiban sokkal több betegápolási nap esett egy ápoltra a belgyógyászaton, 
de még a többi betegosztályon is, mint a vidéki kórházakban, kivéve a szemé
szetet és a fertőző osztályokat.

A szegénynek minősített betegek ápolását az államkincstár illetve a közsé
geknél képzett betegápolási alap finanszírozta, 1931-től azonban a korábbi ösz- 
szegnél jóval kisebb általányból. A kórházak így egyre kevesebb szegénybeteget 
vettek fel. De a városi szegények még így is könnyebben jutottak orvosi ellátás
hoz, mint az orvostól, kórháztól távol élő vidéki nincstelenek. Zalában, So
mogybán valamint Szabolcsban, Szatmárban például a tuberkukózisnál is elter

24 Bakács György: Orvos és beteg a szociális biztosítás rendszerében. Orvosethikai és 
tömeglélektani tanulmány. Budapest, 1937. 77-78., 86-89.
25 Dent. i. m.
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jedtebb népbetegségnek számított a kininnel kezelhető, de szúnyogirtás nélkül 
kipusztithatatlan malária. A községek azonban képtelenek voltak gyógyszerezni 
a rászorultakat.

A különféle fenntartású kórházak és gyógyintézetek férőhelyeinek kihasz
náltsága azt jelzi, hogy főként azokat vették igénybe, amelyek egészségügyi 
szolgáltatásai hozzáférhetőbbek voltak. A betegbiztosító intézetek gyógyintéze
tei 94%-os, az állami és közkórházak 80%-os, az egyetemi klinikák 61%-os ágy 
kihasználtsággal működtek.26 (Az ágyszám 365 nappal megszorozva adja a 
100%-os éves kihasználtságot.)

A gazdasági világválság éveiben mélypontra süllyedt a kötelező betegbizto
sításban nem részesülő földműves lakosság kórházi ellátottsága. Az ipari váro
sokban (Budapesten, Győrött, Miskolcon) -  ahol a lakosság nagy részének az 
ápolását a biztosítók fedezték -  a kihasználatlanul maradt ápolási napok aránya 
nem vagy csak alig haladta meg a normális időkben szokásos 14-25%-ot. Ezzel 
szemben a betegség esetére nem biztosított, szegény földműves lakosság kör
zeteiben, Szentesen, Hódmezővásárhelyen, Kecskeméten a kihasználatlanul 
maradt napok aránya 40%-át is elérte.27

Összegzés

Csak a szerencsésebb helyzetű, a társadalombiztosításba bekapcsolt, vagy az 
onnan magas jövedelmük miatt kimaradt társadalmi csoportok, a kisebbség ré
szesülhetett megfelelő, korszerű orvosi, kórházi ellátásban a második világhábo
rúig. Egyes nyugat-európai országokban: Németországban, Franciaországban, 
Olaszországban éppen a mezőgazdasági népesség bevonása révén nőtt a beteg
ségi biztosításban részesülők aránya az aktív kereső népességen belül. Magya
rországon nem indult el ez a folyamat. Csak a kötelező nyugdíjbiztosításba von
ták be a mezőgazdasági népesség egy részét az 1930-as évek második felében. 
Eközben a magyar rendszer nyugat-európai összehasonlításban is nagyvonalú
nak számított a bérekhez viszonyítva, és azáltal is, hogy a legtöbb külföldi tör
vénnyel ellentétben nem legfeljebb 26 hétig, hanem egy éven keresztül járt orvo
si gyógykezelés, gyógyszer, táppénz, kórházi ellátás annak, akit biztositottak.28

Kizárólagosan a foglalkozás jellege által meghatározott, a rászorultság elvét 
nem érvényesítő biztosítási rendszer érvényesült. S minthogy a korabeli szociál
politika szerint a mezőgazdasági munkavállalók -  és a munkaadók -  többsége 
nem rendelkezett kötelezően elrendelhető biztosítási célú megtakarításhoz ele
gendő rendszeres jövedelemmel a mezőgazdasági termelés alacsony szintje mi
att, a gazdasági világválságig nem is tárgyalták komolyan sem a törvényhozás
ban sem miniszteriális szinten a kötelező betegségbiztosítás kiterjesztésének a

26 Scholtz Kornél. Magyarország kórházai és más gyógyintézetei az 1940. évben. Buda
pest 1942. 58-59.
27 Scholtz Kornél. A trianoni Magyarország egészségügye. Népegészségügy, 1941. 735.
28 Tomka Béla: Szociálpolitika a 20. századi Magyarországon európai perspektívában. 
Budapest 2003. 70-71., 81-88.
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lehetőségét. Az 1930-as évek elején viszont már napirendre került a kérdés. Má
sok mellett Kovrig Béla is szorgalmazta 1935-ben, hogy mielőbb vonják be a 
kötelező betegségi biztosításba a mezőgazdasági munkaadókat és a munkavál
lalókat. Mégsem történt változás. Csak a területi változások miatt került lépés- 
kényszerbe a szociálpolitika. A Magyarországhoz visszakerült Felvidéken és 
Kárpátalján ugyanis a kötelező betegségi biztosítás kiterjedt a mezőgazdaságra 
is, és az ügyintézést az OTI vette át. A második világháború idején többek kö
zött Bikkal Dénes éppen ezért igen határozottan érvelt a reform mellett, amely 
azonban csak a következő korszakban valósult meg.28 így a második világhábo
rúig a biztosításból kimaradt földműves népesség nemhogy a kórházat, hanem 
az alapellátást, a községi orvost sem tudta megfizetni, miközben a betegségbiz- 
tositásba bevontak a magánorvosi ellátásnál bizonyos szempontból alacsonyabb 
színvonalon ugyan, de tömegesen jutottak az egészségügyi szolgáltatásokhoz: 
orvoshoz, kórházba.

Ellenben az elmaradottságban élő vidéki lakosság életére is kezdett kihatni 
a közegészségügy, a népegészségügy az 1920-as évek végétől az Országos Köz
egészségügyi Intézet munkálkodásának köszönhetően. A 70%-ban ivásra alkal
matlan vizet adó falusi kutak fokozatos kiváltása artézi közkutakkal, a diftéria, 
a vörheny, a szamárköhögés, -  veszélyeztetettek esetében -  a hastífusz elleni 
megelőző védőoltások bevezetése, a tüdőgümőkor szűrésének kiterjesztése, 
újabb járványkórkázak, elkülönitők létesítése, a zöldkeresztes családgondozó 
egészségvédelmi szolgálat létesitése egészségházakkal és szakképzett védőnők
kel, a körorvosok továbbképzése, az iskolaorvosi intézmény bevezetése stb. az 
egészségügyi ellátás gyökeres átalakulásának bizonyítékai.29 Mindazonáltal a 
második világháború előestéjén még így is maradtak fehér foltok Magyarország 
közegészségügyi térképén. Néhány elmaradott térségben a legalapvetőbb állami 
környezethigiénés beavatkozásokra sem futotta.

28 Bikkal Dénes: A mezőgazdasági munkavállalók betegségi biztosításának problémája. 
Budapest 1944. 3-10.
29Lásd például: Johan Béla: Gyógyul a magyar falu. Budapest 1939
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Béla Síró

Medical attendance in Hungary between the two world wars

In Hungary until World War II only the social layers involved in compulsory 
health insurance, or those who, because of their high income, stayed out of it 
(industrial, commercial professional employees) participated in the modem 
medical and hospital care. In Germany, France and Italy the agricultural popula
tion was also involved in health insurance. In Hungary the peasant population 
was left out of the circle of the insured, and they were hardly able to (and due to 
their mentality they did not even want to) take advantage of the basic medical 
attendance. This was characteristic of infirmary care too. The insured, however, 
utilized the services of health insurance, which was generous even by Western 
European standards, more than necessary.
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