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A mai magyar gyermekpszichiátria kialakulásának történetét vizsgálva azt 
tapasztaljuk, hogy az orvostudomány, a gyermekvédelem, illetve a 
pszichológia területén történő változások egymást erősítve alkotják annak 
jellegzetességeit. Áttekintő tanulmányunkban – a gyermekvédelem 
történeti fejlődését kiemelve – a Szent István törvényekig nyúlunk vissza, 
és az egyházak, valamint a civilek áldozatos tevékenységének 
bemutatásán keresztül, a 20. század elején megvalósuló állami 
szerepvállaláson (Széll Kálmán 1901. tv. VIII. törvénycikkén) keresztül 
ismertetjük a gyermekvédelem és a gyermekek orvoslásának 
összefüggéseit. Áttekintést nyújtunk azokról a mozgalmakról, melyek 
idővel találkozva és összekapcsolódva teremtették meg a gyermekek 
védelmének intézményi kereteit, ahol természetszerűleg az orvosi 
tevékenység is kiemelt szerepet kapott. A gyermekgyógyítás szervesen 
kapcsolódik a gyermekvédelemhez, ezért a gyermekvédelem és a 
gyermekek orvoslásának történeti vonatkozásai számos helyen 
összekapcsolódnak. Kiemeljük azokat az ideológiai változásokat, melyek 
végül az állami szerepvállalást eredményezték. Nagy hatásúnak véljük e 
tekintetben a Gyermekek Tanulmányozása és a Fehér Kereszt Mozgalom 
mellett azok előfutárának tartott felvilágosodás korát is, melynek egyik 
jelentős eredménye volt, hogy 1763-ban Mária Terézia Tallós községben 
megalapította az első árvaházat, ahol a reformoknak köszönhetően orvost 
is foglalkoztattak. Továbbá a 20. század közepéig áttekintjük a gyermekek 
egészségügyi állapotára, helyzetére, valamint az árvákra gyakorolt 
kritikus történelmi helyzeteket, így kiemelésre kerülnek az 1848-as 
Szabadságharc, a Tanácsköztársaság, a Trianoni békeszerződés, illetve a 
II. világháború során megjelenő következmények. 

 
A hazai gyermekvédelem előzményei 
 
A gyermekek védelméről szóló első törvényi szabályozás a Szent István 
törvényekig nyúlik vissza, első királyunk rendelkezett elsőként az 
árvákról. Szent István törvénykönyv XXIV. fejezete kimondja, „Akarjuk 
nyilván, hogy az özvegyeknek és árváknak is legyen részök a mi 
törvényünkben, ily ok alatt: ha valamely özvegynek fiai, leányai 
maradnak, és azokat nevelni, mind éltiglen velek lakni fogadkozik, legyen 
a mi engedelmünkből hatalma, hogy azt mivelhesse, és senki uj 
házasságra ne kényszeritse őtet.” (Corpus Juris Hungarici:15). Az árvákról 
tradicionálisan a rokonság, vagy a közösség gondoskodott, a gyermekek 
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védelmének közösségi szellemisége a kereszténység (karitász) 
terjedésével mélyült el. Ugyan az államalapítást követő időszakban az 
állam még nem vállalt felelősséget, de már ekkor megjelent az egyház 
befolyása és hatása. Bizonyos rendek hangsúlyosan feladatuknak 
tekintették a gyermekek oktatását, védelmét és az orvoslást. Egyik 
jelentős személy e tekintetben Gellért püspök (980-1046) volt, aki az 
elhagyott és árva gyermekek részére otthont teremtett, illetve a 13. 
századtól a magyar alapítású Pálos rend is gondoskodott az árvákról (Pesti 
Növendékpapság, 1847:301).  

A 15-16. századtól a gyermekekre a társadalmi hatások révén egyre 
nagyobb figyelem terelődött, mely leginkább a szervezett iskolai 
oktatásban jelent meg az iskolák alapításával és az árvaházak számának 
növekedésével (Veczkó, 2000).  

 
A felvilágosodás és a gyermekvédelmi mozgalmak hatása 
 
A felvilágosodás korában útjára indult eszmeáramlat eredménye a 
gyermekekről való gondolkodásra is hatást gyakorolt (Farkas, 2017:a), 
mivel megkérdőjeleződtek a hagyományos intézmények, szokások és 
erkölcsök, és az emberi értelem került a szemlélet fókuszába (Farkas, 
2018). A nevelés mindenhatóságába vetett hit az abszolutista uralkodókra 
is hatott, melynek eredményeként iskolarendszereket hoztak létre. 
Amellett, hogy egyik motivációjuk a tömegek gondolkodásának kontrollja 
volt, a filozófusok, pedagógusok diskurzusba történő bevonásával elterjedt 
a mindenki (szegények, elesettek) számára is elérhető oktatás kívánalma, 
és a bentlakásos iskolák a hétköznapi élettől elhatárolódva lehetőséget 
teremtett a gyermekek feletti teljes kontroll kialakítására, valamint 
gyakorlására (Ariès, 1987:314). 

A kor legnevesebb polihisztoraként Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) 
gyermekgondozással kapcsolatos nézetei gyorsan elterjedtek a nyugati 
társadalmakban, így idővel hazánkban is. Véleménye szerint az embert a 
társadalom viszonyai rontják meg (Rousseau, 1978:11), mely állítás és 
hozzáállás a nevelésről valamint a gyermekről alkotott kép változásához 
járult hozzá. Hazai viszonylatban kiemelendő, hogy 1763-ban Mária 
Terézia megalapította az első magyar árvaházat Tallós községben, ahol 
orvost is foglalkoztattak. II. József pedig tovább folytatta elődjének 
tevékenységét, és rendeleti úton lelencházak létrehozásáról rendelkezett 
1784-ben. Emellett végrendeleti felajánlások és a dinamikus karitatív 
tevékenység tovább erősödött a rendszer, melyet kiegészített a 
gyermekek orvosi ellátása. 1839-ben megalakult a Pesti Szegény 
Gyermek Kórház Egylet, valamint 1871-ben létrejött az Országos Első 
Gyermekmenedékhely Egyesület, melyek széles tömegeket aktivizáltak a 
gyermekek védelmének érdekében (Gazda, 2017). 

Az 1867-es kiegyezés erősítette a polgárosodást, és ezzel 
párhuzamosan fókuszba került a gyermekek védelme is (pl. 
gyermekmunka beszüntetése), bár e tekintetben a nyugati államokhoz 
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képest jelentős elmaradás jellemezte hazánkat. Az iparosodás és az 
urbanizáció következtében felgyorsultak a társadalomban létrejövő 
folyamatok is, mely az állami szociálpolitikára is hatást gyakorolt 
(Zimmermann, 1996). A Fehér Kereszt Mozgalom hazánkban is megjelent, 
melynek következtében intézményesült formát kezdtek ölteni a 
gyermekek védelméhez kapcsolódó tevékenységek. 1884-ben a Fehér 
Kereszt Országos Lelencház Egyesület Kórházat alapított, mely1887-ben 
nyitott (mai SOTE II. Gyermekklinika). Főként a civilek vállalták fel az 
állam helyett a gyermekek védelmét és orvoslását ezzel megalapozva a 
gyermekvédelem alapjait, melyet erősített a gyermekekkel kapcsolatos 
tudás fejlődése a gyermektanulmányozási mozgalom hatására (Farkas, 
2017:a).  

 
A hazai gyermekgyógyászat születése 
 
Az árva gyermekek ellátásával párhuzamosan egyre nagyobb figyelem 
összpontosult a beteg gyermekek kezelésére. A legjelentősebb 
eseménynek e tekintetben az 1839-ben 400 részvényes adakozásából 
létrehozott Pesti Szegény Gyermek Kórház Egyletet megalakulása volt 
Mária Dorottya főherceg asszony védnökségével. A Jelenkor 1839. május 
15. számában további adományozókat szólítottak meg, és a 
támogatásoknak köszönhetően a mai Puskin utcában (Turányi, 1963), 
megnyitotta kapuit 1839. augusztus 15-én 12 férőhellyel a Pesti Szegény 
Gyermek Kórház, melyet Schoepf (Mérei) Ágost (1804-1858) 
gyermekorvos vezetett (Varga, 1960). További adományozásoknak 
köszönhetően megújult, és saját épületbe a József-külvárosi Ősz utcába 
(ma Szentkirályi utcába) költözött és Stefánia Gyermekkórház néven 
folytatta tevékenységét (Pákh, 1860). 

Az 1848-49-es Szabadságharc a még kezdeti időszakában lévő 
intézményt súlyosan érintette, gyakorlatilag veszélybe került a 
fennmaradása, hiszen az egylet elvesztette legtöbb támogatóját, még az 
intézet igazgatója is kénytelen volt Kossuth Lajossal együtt emigrálni 
(végül Manchesterben telepedett le, ahol szintén gyermekkórházat 
alapított). A gyermekhalandóság a 19. század végén is komoly társadalmi 
kihívás volt, melyet a gyermekeket érintő járványok súlyosbítottak. A 
szabadságharc egyik tábori orvosaként szolgálatot teljesítő Roth Mátyás 
(1869) érdekfeszítő és áttekintő képet nyújt a Londonba emigrálása idején 
született művével, mely a gyermekek halandóságának okaival és 
megoldási lehetőségeivel foglalkozik (Roth, 1869). Ebben a korban a 
gyermekorvosoknak nemcsak a gyermekhalandósággal,  hanem a szakma 
létjogosultságának megkérdőjelezésével is küzdöttek. Azt írja: „nemcsak a 
gyermekhalandósággal, a legkülönbözőbb gyermekjárványokkal és 
betegségekkel kellett megvívnia, hanem sokan a pediatriának a 
létjogosultságát is kétségbe vonták” (Kapronczay, 1998:81). 

1852-től id. Bókai János (1822-1884) lett a gyermekkórház 
orvosigazgatója, aki a gazdasági nehézségek miatt kénytelen volt 
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csökkenteni az ágyak számát, munkáját pedig fizetés nélkül végezte. 
Elhivatottságának köszönhetően a nehézségek ellenére is megteremtette 
a hazai gyermekgyógyászatot, 1861-től a Pesti Egyetem Orvosi Kar (Ma. 
SE) gyermekgyógyászat magántanára lett. Munkássága nemcsak az 
orvosnemzedékekre, de a társadalomra is hatott. A Stefánia 
Gyermekkórházat (ma SE I. sz. Gyermekklinika) haláláig vezette, majd 
méltó utódja, fia Bókay János (1858-1937) vette át az igazgatóságot. 

 
Az állami gyermekvédelem kiépülésének kezdetei - 1901. évi 
tv. VIII. törvénycikk és hatása 
 
A 19. századi eszmeáramlatok a jogtudományban is ideológiai 
változásokat hoztak. Egyik kiemelt jelentőségű gondolkodó, Karvasy Ágost 
„A közrendészeti tudomány” 1862-ben kiadott művének „Orvosi rendőrség 
vagyis a közegészségügy” fejezetében kifejtett álláspontja szerint az állam 
érdeke tulajdonképpen az ember gyógyítása, és csökkenteni szükséges a 
gyermekeket érintő „külső ártalmas behatásokat”. Ezzel az állítással 
tulajdonképpen a preventív szemlélet magjait vetette el, valamint a 
szakértelmet hangsúlyozza, miszerint „a betegségek gyógyítására 
mindenek előtt jól kiképzett gyógyszemélyzet… szükséges”, valamint hat 
területen tartja indokoltnak a betegek elkülönítését, melyből az egyik a 
beteg gyermekek (Karvasy, 1862). Az állami mulasztásról beszélt 1895-
ben az Országos Közegészségügyi Egyesületben tartott előadásában 
Kanócz István miniszteri titkár is, mivel a gyermekek ellátási 
kötelezettséget az állam még mindig a községekre hárította (Pornói, 
2018). A 19. század végétől a gyermekvédelem szerves részét képezte az 
orvosi tevékenység, egyik eklatáns példa erre A nyilvános betegápolás 
költségeinek fedezéséről szóló 1898. évi XXI. törvénycikk, melynek 3. §-
ának értelmében az országos betegápolási alapból fedezték „a talált, 
valamint a hatóságilag elhagyottaknak nyilvánított gyermekek után 7 éves 
korukig felmerülő gondozási, ápolási és nevelési költségeket; és a 
kórházakban szülő nőknek és szülötteiknek ápolási költségeit,” illetve az 
orvosi ellátás fontosságát tartalmazza az 50.000/1899. B.M. rendelet az 
Intézetek közvetitésével gondozása a 7 éven aluli elhagyott gyermeknek 
címmel szintén szól az orvosi ellátás fontosságáról (Magyarországi 
Rendeletek Tára, 1867-1945). Az elkövetkezendő pár évre vonatkozóan 
pedig mérföldkőnek számított a 14. § is, mely deklarálta a 
belügyminiszter hatáskörét a rendeleti úton történő rendelkezési 
lehetőségéről az állami felügyelet módjainak tekintetében.  

A Parlament pedig 1901-ben elfogadta az 1901. évi tv. VIII. 
törvénycikkét az állami gyermekmenhelyekről, valamint az 1901. XXI. 
törvénycikket a közsegélyre szoruló 7 éven felüli gyermekek gondozásáról, 
ezzel deklarálva a két szinten megvalósuló állami gyermekvédelmet 
(Pornói, 2015). A törvény hatására a történelmi Magyarországon, Pesten 
kívül, még 17 gyermekmenhelyet hoztak létre (Zimmermann, 2011). 
1902-ben Ruffy Pált (1854-1934) bízták meg országos felügyelőként a 
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gyermekmenhely igazgatásával, szakmai koordinátorként pedig Szalárdi 
Mórt (1851-1914), aki szakmailag felelt a menhelyi ellátásért. Nagy 
áttörés volt, hogy az intézmények vezetőiként nagyrészt 
gyermekorvosokat neveztek ki, akik mind közigazgatási, mind pedig 
szakmai szempontból is irányították a menhelyeket (Szana, 1903). Az 
1901-es törvény továbbá deklarálta a szociálpolitika fontosságát, valamint 
hangsúlyozták a családias jellegű gyermekvédelmi rendszer létrehozását 
és fenntartását, mely a hospitalizáció szempontjából kiemelt jelentőségű 
(Farkas, 2017:b). A pszichés fejlődés fontosságát jelzi, hogy 1902-ben 
megalakult a Gyógypedagógiai és Pszichológiai Magyar Királyi 
Laboratórium, melyet elődjének tekint az ELTE Bárczi Gusztáv 
Gyógypedagógiai Főiskolai Kar Pszichológiai Laboratóriuma, valamint az 
MTA Pszichológiai Kutatóintézete is (Lányi, 2011). 

Az állami gyermekvédelmi rendszer kiépülése mellett tovább 
folytatódtak a filantróp kezdeményezések (pl. nőegyletek gyűjtései, 
felajánlások), melyek katalizálták a gyermekek orvosi ellátáshoz jutását, 
menhelyek és kórházak létrejöttét. 1906. február 25-én megalakult 
Országos Gyermekvédő Liga Budapestre helyezte központját, ahova 
érkeztek az állami gondoskodásba szánt gyermekek, és emellett 
adománygyűjtő tevékenységet is folytattak (pl. gyermeknapokon 
gyűjtöttek). Az alakuló közgyűlésükön céljuk volt „elsősorban egy akkora 
országos gyermekvédelmi alap létesítése, hogy annak kamatjövedelméből 
a társadalmi gyermekvédelem összes anyagi szükségletei fedezhetőek 
legyenek.” (OGYL, 2020) A szervezet alapszabálya értelmében központi 
céljuk a gyermekek és a fiatalkorúak védelme volt, mely tevékenységet a 
20. század közepéig töretlenül végeztek. 

 
A Magyar Királyi Központi Állami Gyermekmenhely 
létrehozása és a történelmi események hatásai a 
gyermekvédelemre 
 
A Budapesti Gyermekmenhelyet a Tűzoltó utca 7-9. szám alatti házban a 
Fehér Kereszt Országos Lelencház Egyesület tartotta fenn, ahol az orvosok 
többnyire ellenszolgáltatás nélkül végezték a gyógyító tevékenységet 
(Körmendiné Pók, 2016). Azonban a gazdasági nehézségek mellett a 
túlzsúfoltság is rendszeres kihívás elé állította a fenntartókat és a 
dolgozókat. Ezt megoldandó, Budapest közgyűlése az 1379. számú 
határozatában (BSZTB, 1904) kijelölte az Üllői út és az Orczy út sarkán 
lévő telket egy állami gyermekmenhely számára. Az építési munkálatok 
1905. november 27-én kezdődnek, és 1907-ben sor került a Magyar 
Királyi Központi Állami Gyermekmenhely alapítására. Az intézményt 1908. 
június 4-én gróf Andrássy Gyula belügyminiszter és Ruffy Pál 
kormánybiztos adta át, melynek vezetésével Szalárdi Mórt bízták meg 
(Körmendiné Pók, 2016:588). Az alapító okirat értelmében az intézet az 
elhagyott gyermekek ellátását, gyógyítását és oktatását biztosította a 
nevelőszülőkhöz való kerülésükig. 
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A 20. század elején a jogászok is hangoztatták a gyermekek 
védelmének jogi úton történő rendezését (Farkas, 2004). Lengyel Aurél 
úgy vélte, hogy a jogi háttér rendezetlenségére morális problémákhoz 
vezet. Tanulmányában így fogalmaz: „gyermekölésért és 
gyermekkitételért minimális és a minimumot feltűnően megközelítő 
büntetések szabatnak ki. A gyermekkínzási bűnper a ritkaságok közé 
tartozik. Szülők, gyámok és gondozók felelősségre vonása a Kbtk. /1879. 
évi XL. tc./ 64.§-a alapján egészen kivételes.” (Lengyel, 1912, p. 199). 
Tehát egy komplex összefogás eredményeként teremtették meg a 
gyermekek védelmének jogi, pszichológiai, orvosi és erkölcsi alapjait. A 
kormányzat tenni akarása, a jogi szemlélet változásai, az egyház 
nyomása, a gyermekről alkotott pszichológiai kép és a civilek 
támogatásával egyetemben menhelyek és nevelőintézetek kerültek 
alapításra. Az állam szorgalmazta a reformokat, megjelent a gyermekek 
morális nevelésének, a jellemképzésnek, a szakmai képzésnek, az akarat 
fejlesztésének és a testi nevelésnek fontossága. Olyan állampolgárokat 
szerettek volna nevelni, akik jó hazafiak, erkölcsösek és vallásosak. Ahogy 
az oktatás jelentősége egyre meghatározóbbá vált, úgy 1912-től a Vallás- 
és Közoktatásügyi Minisztérium vette át a feladatokat, ám a kormányzati 
célkitűzések az I. világháború kitörése miatt csupán részben valósultak 
meg (Gergely, 1997). 

 
Trianont követően 
 
A trianoni tragédia az éppen kialakuló gyermekvédelmi rendszer is óriási 
veszteséggel sújtotta. A Békeszerződés megkötése következtében, a 
korábban alapított 17 menhelyből csupán 8 maradt Magyarország 
fennhatósága alatt, melynek központi intézménye továbbra is a Budapesti 
székhelyű intézmény (Magyar Királyi Központi Állami Gyermekmenhely) 
volt. Ebben az időszakban átmeneti enyhülést jelentehetett, hogy 1929. 
október 1-jén átadták a Madarász Utcai Gyermekkórházat (Harmat, 
2001). A társadalmi összkép is igen riasztó volt, tömegek éltek szociális 
nyomorban, és a hadiárvák száma is megemelte az árva gyermekek 
amúgy is magas számát. Az ország gazdasági céljai inkább a gyermekek 
felügyelete irányába mozdult el, így óvodák, napközik létrehozása került 
sor, melyet nemzetközi segélyszervezetek és hazai egyesületek is 
támogattak.  

Azonban a gyermekvédelem állami rendszere egyértelműen megújításra 
várt, melyre ugyan kedvezően hatott az Országos Közegészségügyi 
Intézet létrehozása, azonban váratott magára egy egységes, centralizált 
intézményi rendszer létrehozása. A történelmi tragédiák tehát 
visszavetették a reformok bevezetését, mégis az állami szociálpolitika 
lépésenként kiépítette a gyermekek orvosi, pszichológiai és 
gyógypedagógiai ellátásához szükséges intézményi kereteit (Kovai, 2015). 
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A II. világháborút követően 
 
A második világháború is mérhetetlen károkat okozott a hazai 
gyermekvédelemben, pedig éppen gyermekek tömegeinek volt rá 
szüksége. Az Országos Gyermekvédelmi Liga továbbra is kitartóan 
tevékenykedett, valamint sokoldalú nemzetközi segélyakciók és a 
társadalmi szolidaritás révén a reménytelennek tűnő helyzetben is 
segítettek. „A Liga életére az országra is jellemző kettősség nyomta rá a 
bélyegét: az egyik oldalon erején felüli munkát végzett – minimális 
eredménnyel-, a másik oldalon megindult ennek kisajátítása. Az 
intézmények görcsös erőfeszítéseket tettek, hogy nevelési elveik, 
gyakorlatuk demokratikusságát, korszerűségét, hatékonyságát bizonyítsák 
az elvárásoknak megfelelően. Szakmai kísérletezések indultak a 
szükségesség igazolására. A kétségbeesett vergődéssel párhuzamosan 
rendszeresebbé, szigorúbbá vált a főhatósági ellenőrzés, a pénzügyi 
ellehetetlenülést is célzatosan fokozták. Az egyesület felszámolása 
elkerülhetetlenné vált. 1950. április 11-én államosították a Ligát és 
elkezdték a vagyona felosztását.” (OGYL, 2020) 

A központi Menhely túlzsúfoltságát tovább rontotta, hogy a 
légitámadások következtében súlyos károkat szenvedett az épület. A 
háborút követően 1949. január 1-től Állami Gyermekvédő Intézetté alakul 
át. A gyermekvédelem a kormányzat ideológiai szemlélete miatt 
pártpolitikai kérdéssé vált. Mivel az árván maradt gyermekek száma 
ugrásszerűen megnőtt, újfent elmaradt a korábban tervbe vett speciális 
intézmények létrehozásával a gyermekek differenciálásának kérdése. Már 
nem ez volt a központi kérdés, hanem hogyan tudnak leghamarabb 
munkába állni a fiatalok. A szocialista társadalom nem „ismerte” a 
szociális problémákat, így gyermekvédelmi problémák sem voltak, 
legalább is papíron. Felszámolták a nyugati tudományos eredményekre 
épülő nevelőszülői hálózatot, és az ideológiai fejlesztésre 
összpontosítottak. Ennek köszönhetően a gyermekek elhelyezését 
államosított kastélyokban oldották meg sok esetben szakértelem 
hiányában, hiszen a gyakorlati tapasztalattal bíró egyesületeket 
államosították, megszüntették és az egyházaktól sem fogadtak el 
segítséget (Gergely, 1997). Az ötvenes évek közepén a fiatalok tömeges 
züllése okán helyi operatív bizottságokat állítottak fel a bűnözés 
megelőzése céljából. 1957-ben megnyitott a fóti gyermekváros, mely 
bizonyítéka, hogy a hatalom számára fontos volt a nevelés. A rendszer 
felismerte, hogy nem az osztályidegen fiatalok követnek el jelentősebb 
számban bűncselekményeket, hanem a munkás-paraszt réteg fiataljai.   

Nemcsak a gyermekvédelemben, de az orvoslásban is nagy változások 
következtek be a háborút követő időszakban. Létrehozták a Budapesti 
Orvosi Egyetem I. számú Gyermekklinikát (ma SE ÁOK I. sz. 
Gyermekgyógyászati Klinika), 1950-ben az Országos Ideg- és 
Elmegyógyintézetben1 Gyermekpszichiátria Osztályt alapítottak, valamint 
1953-ban az Állami Gyermekvédő Intézet Budapest felügyelete alá került 
                                                 
1 Később: Országos Pszichiátriai és Neurológiai Intézet (OPNI) 
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és Bókay János Gyermekkórház2 működött tovább, elvesztve 
gyermekvédelmi feladatát. A gyermekek pszichiátriai gondozása a háborút 
követően intézményesült és fejlődésnek indult, melynek központi intézete 
ma a Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet Gyermek és Serdülő 
Pszichiátriai Osztály, mely idén ünnepeli a gyermekpszichiátriai fekvőbeteg 
ellátás 7. évfordulóját (Sófi & Farkas, 2020). 
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