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A Magyar Orvosi Kamara megalakulásának elhúzódó története 

Az 1936—1945 kőzött működő, majd megszűnő, vé
gül 1989 tavaszán újra induló Magyar Orvosi Kamara „or
ganizációs" múltja olyan vajúdó folyamat volt, amely több 
évtizedig eltartott. Az első impulzus ihletét az 1874-ben 
megalakult ügyvédi kamara adta, ahogy arra Unzbauer X. 
Ferenc tanár, a hazai higiéné históriájának legalaposabb 
ismerője már akkor rámutatott (1). A jeles professzor „Az 
ügyvéd és orvos élete és működése" című előadását a Bu
dapest Orvosi Kör 1875. júliusi ülésén olvasta fel, kihang
súlyozván e „párhuzamos pályák" növekvő különbségeit. 
Mert amíg a tőrvénykönyvre és perrendtartásra támaszko
dó ügyvédi iroda önfenntartási költségei állandóak, addig 
a medicina egyre inkább műszerigényes, s ennek biztosítá
sához nincs törvényileg biztosított kompenzációs keret. A 
tarife-történet első dátuma: 1852, az ötödik: 1855, a közöt
te lévő taksák elsősorban a sebészeti esetekre vonatkoznak 
(1). A Budapest Orvosi Kör az előző esztendőben alakult 
meg (2), így sokatmondó tény, hogy a tagok egyik első dol
ga volt az orvosi kamara felállításának szorgalmazása (3). 
„Az orvosi kar erkölcsi tekintélyének megóvására, az or
vosok jogainak megvédésére és kötelességeik teljesítésé
nek ellenőrzésére", ahogy azt Dubay Miklós főorvos, az 
orvosi kör igazgatósági tagja, a korabeli demográfiai defi
cit drámai hangú szószólója, higiénés hiányosságaink is
merője kimutatta (3). Egyik budapesti gyakorló orvos a 
német nyelvű sajtóban tette szóvá az orvosi kamara felállí
tásának szükségét (4), ám külföldi példának akkor még 
csak a bajor orvosi kamara kínálkozott. Berlinben ugyanis 
a nagy Virchow javaslatára csak tíz évvel később hívták 
életre, Bécsben pedig Billroth tekintélye kellett az Árzte-
kammer megszervezéséhez. A magyar orvosi kamara terve 
azonban írott óhaj maradt. Ekkor még nem támadták, de 
nem is támogatták. Utólag nézve a sikertelenség oka az le
hetett, hogy nem nyerték meg az ügynek Markusovszky 
Lajost, a professzorok közül pedig azt favorizálták, akinek 
népszerűtlensége eleve lehetetlenné tette. Kovács József 
sebésztanárról van szó, a kar botránykővéről, a diplomáci
ai antitalentumról, akiről feltételezték, hogy liberalizmus 
helyett, a kényszerzubbony híve. S hogy még bizarrabb le
gyen a kép, a konzervatív professzor és Schwartzer Ottó ta
nár mögé, egyrészt a minden új iránt fogékony zsidó orvo
sok sorakoztak*fel, mint Löw Sámuel, Mohr Mihály, 
Farkas Jenő és Vidor Zsigmond, vagyis a Gyógyászat 
munkatársai, másrészt a 48-as konzervatív ellenzékiek, 
Poór Imre és Orzpvenszky Károly vezetésével. A tanárok 
közül pedig Schwimmer és Báron, akik szintén a szabadel
vű vonalat képviselték. A fentiekből kitűnik, hogy a kama
ra eszméjét az Orvosi Hetilap kőre és a legtekintélyesebb 
tanárok nem pártfogolták, ahogy arra később Hőgyes End
re rámutatott (5). A Iáimra ügye 1888-ban a Magyar Or

vosok és Természetvizsgálók tátrafüredi vándorgyűlésén 
ismét terítékre került (6), akkor sem több eredménnyel. 
Nem ez volt az egyetlen, ami körül a Hetilap és a Gyógyá
szat hívei tevés csatározást folytattak. S hogy még bonyo
lultabb legyen a helyzet, a megyei fórumok közül, a közis
merten liberális bihari láp (7) a kamarát támogatta, a 
Gőmör megyei pedig ellenezte. Az erőviszonyokat tekint
ve nem meglepő, hogy a kamara csak terv maradt. Az el
lenérvek k&ött több ma is elhangozhatna. Pl. „egyes pár
tok uralmától feltették az orvosi kart, holott éppen a 
törvény által mindenki számára egyenlően biztosított jog 
legjobb ellensúlya az egyoldalú párturalomnak" (5). Jelez
vén, hogy kicsiny hazánk jellegzetes gondjai a változó kö
rülmények között is többnyire változatlanok. A belügymi
nisztérium mindig az Országos Közegészségügyi Tanács 
véleménye alapján döntött, s amikor az 18%. évi novembe
ri ülésen Hőgyes Endre ismét a kamara ellen foglalt állást, 
„innen túl mély csend uralkodott ezen ügy körül" (5). Az 
ellenzők szerint a kamara a céhrendszerhez történő vissza
téréstjelentene, miként az Németországban is tapasztalha
tó, a pártolók viszont úgy érveltek: „vannak már ügyvédi, 
közjegyzőit kereskedelmi és iparmunkás- és földmívelési 
kamaráink, de senkinek nem juthat eszébe, ezen rendi és 
általános érdekeknek szolgáló testületeket a céhekkel azo
nosítani" (5). A német mintára való hivatkozást elkerülen
dő, Löw Sámuel a kamara eszméjét Angliából eredezteti, 
a British Medical Association ugyanis az egész királyságra 
törvényszerűen kiterjed (8). A kamara hívei újabb remény
re kaptak, amikor 1892-ben Szapáry Gyulát Hieronymi 
Károly váltotta fel a belügyminiszteri hivatalban. Hierony
mi határozottan támogatta az orvosok szervezetét, ám 
1895-ben őt Pénzel Dezső* követte, de nem a kamara 
ügyében vallott álláspontját illetően. Hiába nyújtotta be a 
vándorgyűlés választmánya a tervezetet, hogy „az orvosi 
kamarák a territoriális jelentőségű és országos érdekű 
közegészségügyi kérdéseket figyelemmel kísérik... és a 
hiányok orvoslása vagy szükségesnek mutatkozó reformok 
életbeléptetése iránt... javaslatokat, vagy... előterjesz
tést tesznek. Az orvosi kamarák ügyelnek az orvosi rend 
tekintélyének fenntartására és gondot fordítanak az egész 
reminek, mint olyannak, és egyes tagjai és jogos érdekei
nek megvédésére" (6). A belügyminiszter egyszerűen nem 
foglalkozott a kérdéssel. Miként az Orvosi Hetilap, amely
nek hasábjain ekkor nem találkozunk a kamarával. Mind- -
ezt tényként és nem minősítésként állapítjuk meg, az erő-

•Perczel Dezső (1848—19D) kétszer volt belügyminiszter. 1903-ban 
az új házszabályt a házszabályok megsértésével fogadtatta el, mire az el
lenzék az üléstermet szétrombolta. Tisza bukásakor visszavonult. 



viszonyok érzékeltetésére. A Gyógyászat megnőtt méretű 
lapjain főleg Sassy János és Pávai Gábor emelt szót „Az 
orvosi kamarák érdekében" (9), mert szerintük az erkölcsi 
kódexnek csakis az orvosok maguk tudnak érvényt szerez
ni. Jelentős összejövetelek közül az 1885. évi „Országos 
Orvosi és Közegészségügyi Congtessus"mm foglalkozott 
a kamara ügyével (10), annál inkább az 1888-as tátrafüredi 
vándorgyűlés, amire már korábban utaltunk. A kamara hí
vei az 1896-os millenniumi közegészségügyi és orvosügyi 
kongresszuson vélték megragadni az alkalmat, hogy ke
nyértörésre vigyék a dolgot. Sikerült elérni, hogy a nagy 
találkozás utolsó napján (szeptember 16-án) az orvosügyi 
szakosztály ülésén külön tárgyalják a kamarakérdést. A 
három felkért előadó közül egy ellene, kettő pedig mellette 
foglalt állást. Ebből az következne, hogy 2 : 1 a kamara ja
vára, csakhogy a szervezők tudták a dolgukat. Ugyanis az 
első előadó Berkovics Miklós, aki az ellenzők közé tarto
zott, pont addig beszélt, mint az utána következő és az 
ügyet pártoló Löw Sámuel és Farkas Jenő együttvéve. A 
szöveget tekintve tehát az arány 25 :25 oldal, érveléseinek 
színvonalát tekintve viszont egyértelmű Berkovics főorvos 
fölénye, mely az elsőség előnyével együtt még jobban fel
borította a mérleget (11). Nem mulasztotta el felnagyítani 
a példaként felmerült német doktrinerség visszásságait, 
midőn a kollégák „az állam kényszere alól egy másik rendi 
kényszerbe kerültek" (11). Valamint, hogy a hivatalt viselő 
orvosoknál a „kettős fegyelmi hatóság" lehetősége is fenn
áll, nem beszélve arról, hogy a várható bürokráciával, a fö
lösleges papírmunkával már akkor is hatásos volt fenyeget
ni a hazai orvosokat. Ezért a kamara helyett, ha már 
mindenáron német mintát követnek, sokkal inkább az 
„Árztevereinsband" magyar megfelelőjét ajánlja, így va
lószínűleg igaza volt a hozzászóló Scháchter Miksának, 
aki elnevezésen való lovagolást emlegetett. A hatás fokozá
sára Berkovics doktor nagyon „okos" általánosságokat fo
galmazott meg, melyek ma is érvényesek. Pl. „valami van 
a levegőben, mely homályba burkolt, de melynek az arcu
latától mindenki fél. A sejtés, a bizonytalantól való féle
lem, s szerzett vagyonnak rettegése idegessé teszi száza
dunk végét s a jövő teljes átalakulásainak várakozásában 
elvész a nyugalom, mely az intenzív munka egyik feltéte
le" (11). Szó szerint idézhetjük ma is. A „gyógyító tudo
mány fogalma mindjobban kizárja a gyógyító művészet fo
galmát", s a betegségek gyógyítása közben elfelejtik a 
beteget gyógyítani. Löw Sámuel és Farkas Jenő okosan ér
veltek a kamara mellett, ám utólag megítélve, aligha tud
ták visszabillenteni Berkovics főorvos előadásának lendü
letét. Amikor pedig 1897-ben a vitaanyagot külön füzetben 
is körül küldték, a kamara ügye már eldöntetett. A hozzá
szólók közül Kétly Károly tanár csatlakozott Berkovics 
szövegéhez, megtoldván azzal, hogy „olyasmit akarunk 
megszavazni, amit senki nem ismer". A második hozzá
szóló Scháchter Miksa mélységesen kifogásolta, hogy a 
kamara ügyét az utolsó napra tették, amikor már a résztve
vők egy része elutazott, a másik meg nem képes figyelni. 
Ez is a kamara „megfúrását" szolgálta. Abban mindkét fél 
egyetértett, hogy a kevésbé fegyelmezett és fegyelmezhető 
orvos önként nem fog a kamarába lépni, így értelmezve a 
saját függetlenségét. Nem ért egyet a hozzászóló az etika 

oktatásának bevezetésével, mert a gátlástalanok a tanult 
etikával is visszaélnek. Summa summarum: a pró és kont
ra vita Berkovics kontra Scháchter párbajjá változott, a 
döntés pedig a zsűrire várt. A zsűri elnöke a vitathatatlan 
tekintélyű Korányi Frigyes volt, aki azonnal szavazást ren
delt el a kamara ügyében. A 289 kongresszusi tag vala
mennyié leadhatta a voksát, s a végeredmény érdekesen 
alakult. A kamara mellett szavazott 133 személy, ellene pe
dig 156-an (11). Az ellenzők tehát, ha csekély többséggel 
is, de nyertek, viszont ha a szavazók összetételét és szemé
lyi súlyát nézzük, az Orvosi Hetilap köre és a professzori 
kar a kamara ellen foglalt állást, vitathatatlanul. így Kétly 
Károly, Réczey Imre, Navmtil Imre, Rigler Gusztáv, Tauf-
fer Vilmos, Korányi Frigyes és Crősz Emil, Csatáry Lajos, 
Kresz Géza és Fodor József, Elischer Gyula és Hőgyes 
Endre, s a névsort nem is kell folytatnunk. Mert Kovács Jó
zsef és Schwartzer Ottó után Rothman Ármin, Vidor Zsig
mond, Scháchter Miksa és Löw Sámuel kitűnő emberek 
voltak, ám az oktatásban és közéletben elfoglalt súlyuk 
meg sem közelítette az előzőekét. A vita tehát eldőlt, negy
ven esztendőre. A Gyógyászflt vissza-visszatért a témára, 
pl. 1901-ben, amikor megjelent a „Magyar író az orvosi 
kamarákról" (12). Az anekdotakincs-összeszedő Tóth Bé
lát tisztelhetjük ama magyar író személyében, aki egyéb
ként egy évig medikus is volt. A kamara érdekében szól, 
természetesen. Rózsavölgyi Mór pedig a bécsi orvosi ka
mara ténykedését méltatta, az osztrák orvosszövetség elle
nében (12), Mert a szövetség úgymond rétegszervezet, 
mintha nálunk a kamarába csupa orvostanárt választaná
nak. Magyarországon a szövetség fővárosi, a vidéknek (a 
városokat kivéve) nincs képviselete. Aztán a cikkezés is el
maradt. 

Negyven évnek kellett eltelni ahhoz, hogy 1936-ban 
az orvosi kamara megalakuljon. Ekkor került az egészség
ügy élére Johan Béla professzor, Kozma Miklós belügy mi
nisztersége idején. Az 1936. évi I. törvénycikk 1. fejezete 
az orvosi kamarák szervezetéről szól (13), mindenre kiter
jedő részletességgel. Feladata volt: a magyar orvosi rend 
hivatalos érdekképviselete, az orvosi hivatás erkölcse fö
lötti őrködés, továbbá állásfoglalás a közegészségügyi kér
désekben. Elnöke Verebély Ubor sebészprofesszor, titkára 
Bakács Gyöigy orvos szerkesztő lett. A vidék-
Magyarországot hét körzetre osztották, így a fővárossal 
együtt összesen nyolc kamarai körzetbe tartozott a magyar 
orvosi társadalom. A csonka Esztergom és Komárom me
gye, Fejér, Veszprém, Győr és Mosón megyékkel együtt a 
Székesfehérvári Orvosi Kamara keretébe került, majd a 
Felvidék visszacsatolása után átkerült az Érsekújvári Or
vosi Kamara körzetébe. Ahol az egyik kamarai választ
mány tagja Dolleschal Frigyes volt (14), a későbbi eü. mi
niszter. Sajnos ez a kor, Johan és Kozma minden emberi 
kiválósága ellenére, igazi németes minta alapján alakult, a 
legszerencsétlenebb értelemben. Magyarország kényszer
pályára került, a kamara pedig asszisztált a diszkriminatív 
törvényekhez, szégyenére a magyar orvosi társadalomnak. 
Joggal állapította meg Veér András, hogy „a 40-es évek kö
tetei szomorú reliquiái a világ- és orvostörténelemnek" 
(15). A Magyar Orvosi Kamara 1945-ben megszűnt, 1989 
tavaszán viszont újjáalakult. Abban a hitben, hogy soha 



többé nem ismétlődik meg a múlt. Sem származási, sem 
osztályalapon. A költő szavaival ezért „a múltat be kell 
vallani", s aligha teszünk erőszakot a 100 évvel ezelőtti 
szövegen, ha mondandóit a mára vonatkoztatjuk. A szá
zadvégi félelmet, mely ma is megkísért bennünket. Ennek 
ellenére várjuk az érdekvédő és irányító munkát, no meg 
az új név- és címtárakat. Mert a század orvostörténetét e 
kötetek nélkül nem lehet hitelesíteni. 
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