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Az 1872-es év tekinthetı a Budapesti Orvosi Kör megalakítása legfıbb elızményének. Mint 
ismeretes, a két orvostudományi szakfolyóirat – az ’Orvosi Hetilap’ és ’Gyógyászat’ között 
évek óta ádáz ellenségeskedés dúlt, amely szinte két táborra osztotta az orvosi közvéleményt. 
Ennek tudható be az a lépés, hogy a ’Gyógyászat’ 1872-ben körkérdést intézett az olvasóihoz: 
akarják e lap további megjelentetését vagy sem, véleményük szerint eleget tesz e a 
szerkesztıség az induláskor megfogalmazott célkitőzéseiknek.2  

A közlemény nagy visszhangot váltott ki, az orvosok leveleik tömegével bizonygatták, 
hogy igenis szükség van a ’Gyógyászat’-ra és az általa képviselt szellem fontos alakítója az 
orvosi közvéleménynek. A levelek írói között szerepelt Hamary Dániel, Mangold Henrik, Kéri 
(Bittner) Imre, Kun Tamás, Török János, hogy csak a legismertebbeket említsük meg. A 
szimpátia-megnyilvánulások hatására Poór Imre úgy döntött, hogy továbbra is vállalja „az 
orvosi és közérdekek közlönyé”-nek szerkesztését. 

1873-ban arról tudósít a lap, hogy a fentnevezett orvosok szervezésében havonta társas 
összejöveteleket fognak rendezni. A ’Gyógyászat’ apró híreiben ezután rendszeresen találunk 
utalásokat az alakulóban lévı társas körre. Az elızetes programban – az orvosi szakmai 
kérdéseken kívül – a szellemi és anyagi érdekek védelmét és a szőkölködı tagok segélyezését 
is megtaláljuk. 

Áprilisban egy részletesebb indoklással próbáltak ügyüknek további támogatókat 
szerezni. Nem titkolták, hogy egy újabb társulás létrejöttét azért tartják szükségesnek, mert az 
Orvosegyesület elhárítja magától az érdekvédelmi szervezkedésben való aktív részvételt, csak 
a tudományos kérdések támogatását vállalja magára. Szorgalmazzák a közegészségügy 
törvény általi rendezését, majd az orvosok anyagi helyzetének bemutatására térnek rá. 

 

„A tiszti és törvényszéki orvosoktól követeli az állam azok egész odaadását oly csekély 
tiszteletdíjért, melyekbıl azok megélni nem bírnak, s így kényszeríti ıket 
rendeltetésöktıl elütı egyéb keresetre. A gyakorló orvost pedig kötelezi az állam éjjel-
nappal, szegénynek gazdagnak segélyt nyújtani, anélkül, hogy … gondoskodnék…, 
méltányos díjazásáról. A szegények gyógyításáért … senki nem fizet, a tehetısbek 
díjazását pedig törvény elıtt az állant szabja meg … A termesztı, kereskedı, iparos, 
még a cseléd és napszámos is maga szabja meg árucikke és munkája díját: miért vonja 
meg az állam e közjogot az orvostól? … Mire magunkat… kiképezzük, harminc évesek 
vagyunk; mire ötvenedik évünket elérjük (aki éri), többnyire… hivatásunk terheinek 
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elviselésére képtelenek vagyunk … ez idı alatt … kellene magunk s családunk jelenét s 
jövıjét anyagilag biztosítanunk…”3 

 
Az alakulóban lévı társas kör csírája tehát a „Gyógyászat baráti köre” volt, ezért. 

természetes, hogy a további munkálkodásról is lépésrıl lépésre tudósított a lap. 
A testület tényleges megalakulásának éve 1874, amikor is az áprilisi üléseken végleges 

formát öltött az alapszabály, és felvették a Budapesti Orvosi Kör elnevezést. A „budapesti” 
kifejezést egyébként ideiglenesnek tekintették, mivel csatlakozásra szólították fel az ország 
vidéki orvosait, és kellı számú tag belépése után országossá kívánták változtatni nemcsak a 
nevüket, de mőködési területüket is. Ez azonban sem ekkor, sem késıbb nem valósult meg. 

Az alapszabály-tervezet a ’Gyógyászat’ mellékletében, az Államorvosban jelent meg.4 
Az orvosi társas kör keretein belül segélyalapot is akartak létesíteni:  

 

„A segélyalap célja a munkaképtelenné vált – vagy saját hibájok nélküli ínségre jutott 
orvostudoroknak, vagy azok gyámolítatlan özvegyeinek segélyezése, vagy árváiknak 
fölneveltetése”.5  

 
A tervezet – a segélyalapi szakbizottság mőködésének precíz kidolgozásán kívül – a 

következıket is kimondja: 
 

„A segélyezés módja a segélyalapi bizottság határozatától függ. S áll vagy pénzbeli 
segélybıl, vagy pedig keresetmód megnyitásából, vagy valamely ápoló intézetben való 
elhelyezésbıl. A segélyezés vagy egész életre vagy bizonyos esetre szól. Önmagától 
megszőnik, ha az élvezı keresetforráshoz jut – e szempont irányadó az árvák 
segélyezésénél is.”6  

 
A segélyezettek körébe akarták vonni a teljes egészségügyi személyzetet, tekintet nélkül 

arra, hogy volt e valaha a kör tagja. Ez természetesen a segélyalap anyagi feltételeinek a 
függvénye, ami néhány nagyobb adomány révén hamarosan 2000 forint fölé emelkedett. 

A Budapesti Orvosi Kör 1874. november 10-én tartott rendkívüli ülésén egy igen fontos 
– de eredménytelenül végzıdött – felterjesztést fogalmaztak meg a keresetadó tárgyában, a 
Képviselıháznak címezve. A kérvényt Tisza Kálmán akkori ellenzéki képviselıhöz juttatták 
el, aki szívesen szolgálatukra állt, bár ígéreteket nem tudott tenni. 

A Képviselıház elé terjesztett keresetadóval kapcsolatos törvényjavaslat 2. és 14, 
paragrafusa ellen protestáltak az orvosok. Sérelmesnek tartották, hogy a bankárokkal, 
gyárosokkal, haszonbérlıkkel és ügyvédekkel egy adóköteles osztályba sorolják ıket. 
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A 14. paragrafus szerint az orvosok adója a következıképpen számítandó:  
 

„Évi tiszta jövedelemnek vétetik… az összes jövedelemnek azon része, amely… a 
foglalkozás folytatásához szükséges kiadások levonása utón fennmarad. A tiszta 
nyeremény minden száz forintja után tíz forint jár keresetadó fejében.”7 

 
Kérésük az volt, hogy egy alacsonyabb adókötelesi kategóriába sorolják át ıket, ezáltal az 
adókulcs is alacsonyabb lenne. A beadvány nem talált meghallgatásra. 

1875 márciusában és áprilisában az orvosi honorárium rendezése érdekében dolgoztak 
ki javaslatot. Elıször arra gondoltak, hogy ismét a Képviselıházhoz fordulnak ügyük 
támogatása érdekében, de ezt végül is elvetették. Mivel tisztában voltak azzal, hogy 
szabályzatukat kötelezı érvénnyel nem tudják elfogadtatni, csak abban reménykedtek, hogy 
legalább a figyelmet felhívják az orvosokat megilletı tisztes honorárium szükségességére. 

Legfontosabb pontjai: 
– az orvos a magángyakorlatban saját maga szabja meg a tiszteletdíjat; 
– önszántából megteheti, de sem a község sem az állam nem kötelezheti a szegény 
betegek ingyenes ellátására; 
– kívánatos, hogy az orvos nyugtát adjon a felvett összegrıl (az esetleges pereskedések 
miatt); 
– a nem állandó, vagy ismeretlen betegtıl a rendelés vagy látogatás után azonnal 
követelheti a honoráriumot. 

A díjazás minimumául az Orvosegyesület 1872. évi „az orvosi díj idıszerő módosításának 
kérdésével” foglalkozó tervezetét fogadták el.8 E szerint: nappali vizit: 1,- frt – ugyanez éjjel: 
5,- frt – konzílium: 6,- frt – a mőtétek díja: 1–100,- frt-ig terjed, figyelembe véve a. nehézségi 
fokot és a sürgısséget. A mőtéti díjon felül a látogatási díjat is felszámíthatónak jelölték meg.9 

Közben örvendetes fordulattal egyre közelebb került az ország a közegészségügyi 
törvény elfogadtatásához. 1874-ben elkészült – az Országos Közegészségügyi Tanács 
munkájának komoly eredményeként – a közegészségügy rendezésérıl szóló törvényjavaslat. 
1875. augusztus 3-án – Tisza Kálmán belügyminiszter elnöklete alatt az Országos 
Közegészségügyi Tanács bizottsági ülést tartott a törvényjavaslatról. Ekkor már nem 
változtattak az egyébként igen nagy számú módosítással ellátott tervezeten.10 

A törvényjavaslat országgyőlési vitáján – 1875-ben – Knöpfler Vilmos érzékletesen 
vázolta az orvos és az állam viszonyát. Rámutatott, hogy miáltal az állam elhanyagolja az 
orvosokat minden tekintetben, ezért „…az orvosok elhanyagolják az államot, midın inkább a 
magok érdeke, mint a közegészségügyek teendıi után járnak… inkább a magánpraxis és más 
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gazdasági és iparvállalatokkal foglalatoskodnak… és valódi hivatalos kötelességüket, mely 
fennállásukat és életmódjukat kevésbé biztosítja, elhanyagolják.”11 

1876. február 25-én a Képviselıház elfogadta a törvényt, amely végre rendezni látszott 
az ország egészségügyi ellátottságának ügyét. 

A törvény egyik fontos rendelkezése az volt, hogy a 6000 lélekszámmal rendelkezı 
helyiségek kötelesek orvost tartani. A kisebb települések közösen lettek kötelezve egy-egy 
orvos alkalmazására. Hamarosan fény derült a törvény árnyoldalaira is, arra, hogy az 
államilag, önkormányzatilag alkalmazott orvos megélhetése korántsem került megbízhatóbb 
alapokra, mint eddig. 

Bár a teljesen vagyontalan lakosságot ingyenes ellátásban kellett részesíteni, az orvost 
így is csak igen kevesen vették igénybe. Felesleges tehernek minısítette a lakosság az orvos 
bérének kifizetését. Hozzáfőzhetjük, hogy sok esetben valóban megterhelés volt ez az anyagi 
kötelezettség. Az orvos anyagi helyzete még mindig olyan bizonytalan volt, hogy valóban a 
legelemibb szükségletei fedezésére sem volt elegendı a hivatalos bére. Olyan kevés 
illetményt ajánlottak fel a körorvosoknak, hogy számos községben lehetetlenné vált az orvosi 
állás betöltése.12 

A Budapesti Orvosi Kör továbbra is talált megoldatlan kérdéseket az orvosok 
érdekvédelme területén. Az 1877. március 12-i ülésen Chyzer Kornél segélyegylet-tervezetet 
terjesztett be, amelynek hatására az Orvosi Kör teljes 4. ügyosztályát segélyegyleti osztállyá 
alakították át. 

A ’Gyógyászat’ 1879. augusztus 23-án közli olvasóival, hogy „az orvosi kör felügyelete 
és részvétele mellett egy vele szerves összefüggésben álló orvosi segélyegyletet hoz létre 
Budapesten.” 

A korábbi – 1874. évi – tervezethez képest bizonyos módosításokat, szigorításokat 
tartalmaz az elfogadott alapszabályzat. Legalább 3 éves segélyegyleti tagságot ír elı, mint 
segélyezhetıségi elıfeltételt. Ezenkívül csak a 16. életévét be nem töltött árva részesülhet 
támogatásban. Bár a sajtóban megjelent alapszabály – Kovács József elnök és Osváth Albert 
jegyzı által hitelesítve – az 1877. február 19-i dátumot jelöli meg keletkezése idıpontjául, 
csak most hozzák teljes egészében nyilvánosságra, mivel 321945. ügyiratszám alatt ekkor 
hagyta jóvá a Belügyminisztérium.13 

Az 1880-as évben további tagok toborzását indítványozta a ’Gyógyászat’ 
szerkesztısége, igen szép sikerrel. Szinte tömegével jelentkeztek az orvosok, és nem csupán 
az alapszabályban elıírt évi 2,- frt-ot fizették be, hanem aki tehette, ennél lényegesen 
magasabb összeggel járult hozzá a már eddig összegyőlt 5000,- frt alaptıkéhez.14 

1880. augusztus 24-én, Szombathelyen tartották az alakuló közgyőlést, hogy a vidéki 
orvosok se legyenek kirekesztve. A szervezıbizottság a Magyar Orvosok és 
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Természetvizsgálók XXI. nagygyőlését tartotta megfelelı alkalomnak erre.15 Így az összes 
hivatalos formaságnak eleget téve szervezhették a segélyegylet tevékenységét. 

1880-ban még egy érdekes esemény zajlott, amely érintette az orvosok anyagi helyzetét, 
de – mint látni fogjuk – teljességgel értelmetlen volt. Az adófelügyelıség fordult az Orvosi 
Körhöz, felszólítva azt, hogy osztályozza a fıvárosi orvosokat jövedelmük szerint, vagyis 
mondjon véleményt az orvosok adóztatásával kapcsolatosan. Mellékelve elküldték az orvosok 
névjegyzékét is, feltüntetve a jövedelmeket. Az Orvosi Kör azonban véleménynyilvánítás 
helyett a diplomatikusabb megoldást választotta, közszemlére kiakasztotta a jegyzéket, hogy 
az érdeklıdık megtekinthessék és hozzászólhassanak. Ez meg is történt: 176 orvos 
megjegyzésével – ki-ki a maga adójával kapcsolatban főzte hozzá véleményét – visszaküldték 
a listát az adófelügyelıségnek. A téma ilyen formában nem is került többé terítékre.16 

1881 az Országos Segélyegylet mőködésének egyik igen sikeres éve volt. Vagyonuk az 
év végére 7010 forintra növekedett, ami annak is köszönhetı, hogy intézetek és testületek is 
gyarapították az anyagiakat (pl. a gyógyszerész-egylet 300 forinttal, a Magyar Általános 
Életbiztosító Társaság 500 forinttal). Annak ellenére, hogy tervezték a vidéki orvosok 
országos egyletének létrehozását, Tolna és Abaúj vármegye orvosai testületileg léptek be a 
Budapesti Orvosi Kör által szervezett Országos Segélyegyletbe. 

Ezen a sikeren felbuzdulva ismét felvetıdött a nyugdíjintézet létrehozásának 
szükségessége, de ez csak néhány év múlva történt meg, akkor is csak papíron. 

Elızıekben már említettük, hogy a közegészségügyi törvény életbe léptetése nem 
jelentette a problémák felhıtlen megoldását és az orvosok anyagi és egzisztenciális 
helyzetének stabillá válását. Tömegesen érkeztek a panaszok a községi és körorvosi fizetések 
rendszertelensége és – sok esetben – elmaradása miatt. A belügyminiszter az 1881. január 21-
én kelt 56284/1880. sz. rendeletében foglalkozott ezzel a kérdéssel. A közigazgatás szigorú 
kötelességévé teszi az orvosi bérek pontos és rendszeres kifizetését.17 1882 januárjában 
ismételt figyelmeztetéssel fordult a belügyminiszter a törvényhatósághoz, hogy a jogos 
panaszt mielıbb orvosolják.18 

1884-ben újabb feliratot fogalmazott meg az Orvosi Kör a nyugdíjazásról szóló 
törvényjavaslattal kapcsolatban. Az országgyőlésnek nyújtották be kérvényüket az állami 
alkalmazásban lévı orvosok érdekében. Lényege az volt, hogy a teljes nyugdíjhoz ne 40, 
hanem már 30 szolgálati év is elégséges legyen, ezenkívül a nagy járványok éveit duplán 
számítsák be.19 

A Budapesti Orvosi Kör által szervezett orvosi nyugdíjintézet mőködése lényegében 
kudarcba fulladt. Bár 1890-ben hivatalosan is megalakult – Müller Kálmán, Schulhof Jakab és 
Adler Zsigmond tervezete alapján – ténylegesen továbbra sem mőködött. Az orvosok jelentıs 
része ekkorra már magánbiztosítóknál kötött szerzıdést, akik nem, azok számára pedig – 
éppen a kevés tag miatt – olyan magas lett volna az évi tagsági díj, amelyet nem tudtak 
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vállalni. A jószáradék nem vitatható el, mert ezért a tagdíjért olyan majdan kifizetésre kerülı 
nyugdíjat állapítottak meg, amely valóban fedezte volna a biztos megélhetést.20 

Nem lennénk igazságosak, ha a XIX. századi érdekvédelmi törekvések ismertetése 
során csupán a pozitívumokról szólnánk, hiszen ennek a mozgalomnak voltak olyan 
vadhajtásai is, amelyekkel még az orvostársadalom többsége sem értett egyet. Így volt ez a 
Budapesti Orvosi Kör orvosi díjszabással kapcsolatos elképzelésével. Az elızıekben már 
említett tervezetet olyan mértékig igyekeztek maximalizálni, a tiszteletdíjakat emelni, hogy 
avval még a tagságuk sem értett egyet. Felháborodást váltott ki az az orvosi etikával ellenkezı 
javaslat, amely szerint még életveszély esetén se nyújtsanak ingyenes segítséget a 
rászorulóknak. Egyébként is túlságosan magasnak, az átlag lakosság számára szinte 
megfizethetetlennek vélték a díjakat. Érdekes módon elsısorban a vidéki orvosokat 
idegenítette el ez a szellem, pedig köztudottan mindig rosszabb anyagi körülmények között 
éltek, mint fıvárosi kollegáik. 

Hasonlóképpen kudarcba fulladt az a mozgalom is, amely a biztosítótársaságok 
bojkottálására szólította fel az orvosokat. Az 1857-ben megalakult Elsı Magyar Általános 
Biztosító Társaságot követte a többi, és a biztosítótársaságok egyre több orvost 
foglalkoztattak. Lindner Sámuel 1877-ben bocsátotta közre ’Über Krankenvereine und 
vereinsärzte in Budapest’ címmel véleményét, amelyben az Orvosegyesület akkori elnökéhez, 
Hirschler Ignáchoz fordult. Éles kritikát gyakorolt a betegsegélyzı egyesületekkel 
kapcsolatban, mert úgy vélte, hogy azok az orvosok anyagi helyzetét ássák alá. 

A Budapesti Orvosi Kör is szervezkedésbe kezdett, elıször csak titokban, a Kör egyleti 
vacsoráin beszélték meg a kérdést, majd egyre nagyobb nyilvánosságot kapott a véleményük. 
Eszerint a betegsegélyzı egyletek nem a szegény betegek javát szolgálják, hanem az egyletek 
gazdagodnak meg a bevételbıl. Ezenfelül még arra is buzdítják a betegeket a betegsegélyzık, 
hogy ne fizessék meg az orvost kellıképpen. A betegsegélyzı egyletek nem bánnak 
megfelelıen az alkalmazásukban álló orvosokkal, ezért arra szólította fel ıket az Orvosi Kör, 
hogy mondjanak fel, és a megüresedett helyeket ne foglalja el más. Az 1880-as év végén 
körlevélben fordultak a fıváros orvosaihoz és egy nyilatkozat aláírására is felhívták ıket. Az 
agitálás, az aláírások győjtése átnyúlt az 1881–82-es évekre is.21 

Az 1882 januári ülésen ismertették azt a terjedelmes emlékiratot, amit e tárgykörben – a 
Budapesti Orvosi Kör tagságának megbízásából – vidor Zsigmond fogalmazott meg. A 
felterjesztésben – amelyet 286 orvos egyetértı aláírásával a belügyminiszternek nyújtottak be 
– részletesen taglalja azt a visszás helyzetet, amibe a biztosítótársaságok kényszerítik 
orvosaikat. Számadatokkal bizonygatják, hogy míg a lakosságnak mintegy negyede tagja az 
ilyen egyesületeknek, addig az orvosoknak csupán egynyolcada vagy egykilencede. Egy 
orvos több biztosítónál is elkötelezte magát, emellett – az alacsony díjazás miatt – még 
magánpraxist is kénytelen őzni. Éppen ezért lehetetlennek tőnik, hogy kellı idıt szenteljenek 
a betegeknek, ennek következtében az ország általános egészségügyi ellátottsága is romlik. Az 
orvosok rossz bérezését alátámasztandó kimutatja, hogy egy-egy biztosító egylet évi befolyt 
jövedelmének csak egy töredékét fordítja ilyen célokra. Az emlékirat avval a javaslattal 
fejezıdik be, hogy kötelezzék a biztosítókat alapszabályaik módosítására olyan értelemben, 
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hogy a megbetegedett tagokat bizonyos napi vagy heti pénzsegélyben részesítsék, amibıl 
fedezni tudnák önállóan – és nem a betegsegélyzın keresztül – a saját akaratuk vagy 
szimpátiájuk alapján megválasztott orvos honoráriumát. 

A miniszter válasza csupán arra szorítkozott, hogy pontos kimutatást kért az orvosok és 
a betegek számarányáról. A kudarcot tetézte az is, hogy azok az egyleti orvosok, akik elızıleg 
– aláírásukkal is szentesítve – az ügy mellé álltak, féltve állásukat és megélhetésüket, sorra 
visszaléptek a nyilatkozattól.22 

 
A kamarai gondolat megszületése 

 
1874-tıl kezdıdıen változó intenzitással foglalkoztak az orvosi kamarák felállításának 
gondolatával. Ugyanis 1874-ben kezdte meg hivatalos mőködését az elsı magyarországi 
ügyvédi kamara, ez adta az ötletet az orvosi érdekvédelemért küzdıknek saját kamaráik 
létrehozására. 

Az elsı tervezetet Mátray Jakab közölte le a sajtóban,23 ez tulajdonképpen az ügyvédi 
kamarákra vonatkozó rendelet tükörképe volt. 1875-ben Dubay Miklós is felvetette az orvosi 
kamarák kérdését a Budapesti Orvosi Körben. Bár ellenzıje nem volt, de különösebb 
érdeklıdést sem váltott ki javaslatával.24 

A következı lépést Schwartzer Ottó tette meg 1888-ban Tátrafüreden, a Magyar 
Orvosok és Természetvizsgálók XXIV. Vándorgyőlésén, ahol a kamarák megalakítását 
szükségesnek ítéli meg, és országos mozgalom megindítására szólítja fel az orvosokat.25 A 
Vándorgyőlés Kovács Józsefet bízta meg a tervezet kidolgozásával. Az orvostársadalom és a 
különféle orvosegyesületek ekkor még egyhangúan támogatták a javaslatot. 1888 végére 
elkészült a tervezet, amelyet 1889-ben véleményezésre bocsátottak,26 majd a Magyar Orvosok 
és Természetvizsgálók központi választmánya petíciót fogalmazott meg a kormánynak az 
engedélyeztetés érdekében. 

Az orvosegyesületek ekkor már kritikával éltek; módosításokat kívántak a tervezetben 
végrehajtani. Kovács József az 1890. május 31-ére összehívott rendkívüli ülésen ismertette a 
Budapesti Királyi Orvosegyesületben a javaslatot. Az Orvosegyesület határozatilag kimondta, 
hogy „az orvosi kamarák létesítését nem tartja szükségesnek és célszerőnek.”27 Ennek 
ellenére, mivel a belügyminiszter már kilátásba helyezte a kamarák engedélyeztetését, 
hajlanak arra, hogy „behatóan tanulmányozzák és véleményezzék” a törvényjavaslatot. 

Ezután indult meg az igazi vita az orvosi körökben és a támogatók mellett az 
ellenérzések is kifejezésre jutottak. (Sajtóvisszhangja az 1889–90-es években az orvosi 
szaklapokban olvasható.) Több módosító javaslattal egyenesen a belügyminiszterhez 
folyamodtak. 

                                                 
22 Némai József id. mőve pp. 36–38. 
23 Pester medizinisch- chirurgische Presse, 1874. No. 25. Melléklet. 
24 Gyógyászat 15 (1875) No. 6. pp. 93–95. 
25 Magyar Orvosok és Természetvizsgálók 1888. augusztus 23–27-ig Tátrafüreden tartott XXIV. 

vándorgyőlésének történeti vázlata és munkálatai. Bp., 1888. Franlin. pp. 95–98. 
26 Gyógyászat 28 (1888) No. 53. pp. 640–647.; Orvosi Hetilap 33 (1889) No. 12. pp. 165–168.; Orvosi Hetilap 

33 (1889) No. 14. p. 199.; Orvosi Hetilap 33 (1889) No. 15. pp. 211–212. 
27 Salacz Pál id. mőve p. 210. 



Az egyesületek is két táborra szakadtak: a Budapesti Királyi Orvosegyesületen kívül pl. 
az Országos Közegészségügyi Tanács is az ellenzık között volt, az elvet is és a tervezetet is 
teljes egészében elvetette. 

Sok vidéki orvos is a kamarák létrehozása mellett foglalt állást, mivel úgy érezték, hogy 
az 1879-ben létrehozott Vidéki Orvosok Társasága sem nyújt megfelelı érdekvédelmet 
számukra. Véleményük az volt, hogy ne centralizált szervezet jöjjön létre, hanem a helyi 
önkormányzatokra lebontva kezdıdjön meg a szervezés. Többen azon a nézeten voltak, hogy 
az országos törvényen alapuló szervezetté való belépés minden Magyarországon 
tevékenykedı orvosra – a tényleges állományban lévı katonaorvosok kivételével – kötelezı 
legyen.28 

A vita tovább folyt az 1896. évi Millenniumi Közegészségügyi és Orvosi 
Kongresszuson, ahol a Budapesti Orvosi Kör indítványára szavazásra került sor. A 
megjelentek közül 156-an a kamara ellen, 133-an pedig mellette szavaztak. Ezután szólalt fel 
Kéthly Károly, aki olyan országos szervezet megalakítását javasolta – szabadtársulási alapon 
– amely alkalmas arra, hogy az orvosok etikai és társadalmi érdekeit intézményesen 
megvédje. Ezt a javaslatot a résztvevık elfogadták és a szervezı munka eredményeképpen 
1897. május 3-án a Budapesti Orvosszövetség, 1897. november 7-én pedig az Országos 
Orvosszövetség alakult meg. Ez utóbbi vezetıségében a fıvárosi és a vidéki orvosok 
képviselıi arányosan jutottak tisztséghez. E két szervezet mőködése az érdekeltek 
megelégedését váltotta ki, erre bizonyíték, hogy a magyarországi orvosok kb. 90–95%-a 
csatlakozott a szervezetekhez.29 Az orvosi kamarák kérdése, annak megvalósulása az 1900-as 
években került ismét napirendre. 

Az orvosi érdekvédelmi törekvések alakulásának bemutatása során úgy tőnhet az 
olvasónak, hogy az anyagi helyzet rendezésének kérdése foglalta el a központi helyet, mintha 
az lett volna az egyetlen megoldatlan probléma. Ennek fontosságára egy szakavatott szerzı, 
Melly József szavai világítanak rá:  

 

„Egyetlen profilaktikuma van az orvosi rend egyetemes etikai alapon való 
munkálkodásának: az orvosok jólétének megóvása. Ha nincs tömeges orvosnyomor, 
akkor bizonyos, hogy a rend a társadalomnak csak becsületes és lelkiismeretes munkát 
szolgáltat…”.30 
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