
Forrás: http://www.ekor-lap.hu/mok-hirek/2011/mirol-irt-a-kor-lap-20-evvel-ezelott 

A MAGYAR ORVOSI KAMARA RÖVID 
ELŐTÖRTÉNETE
 

Jelképes fejfájára 1945-ben kurtán-furcsán annyit írhattak volna: „élt alig tíz évet”, ha egyáltalán 
jelenik meg róla nekrológ. Helyette az 1947-es orvosi címtár előszavában a magyar orvosoknak úgy 
kell mosakodniuk, mintha mindegyik Mengele doktor önkéntes boncasztal tolója lett volna. Pedig a 
magyar orvosok, a mindenkori elenyésző kisebbséget leszámítva, a legnehezebb időkben is hűek 
maradtak a hippokratészi esküjükhöz.
A Magyar Orvosi Kamara ott  vétett  súlyosat az etikai törvény ellen,  amikor belement,  hogy az 
1942-es  cím-és  névtárban  feltüntessék  a  tagok  vallási/származási  hovatartozását.  Ami  sajnos,a 
rettenetes végeredményt úgysem befolyásolta, viszont okot szolgáltatott a megszüntetéshez. S lett 
belőle  Egészségügyi  Dolgozók  Szabad  Szakszervezete,  ami  aztán  kezdetét  jelentette  az 
osztályharcos  alapon  történő  diszkriminációnak.  Mondanunk  sem  kell,  az  ilyen-olyan 
megkülönböztetésért néhány ügybuzgó és felelőtlen orvos tehető felelőssé, de semmiképp az egész 
orvosi  társadalom,  amely  a  kamara  és  a  szakszervezet  zászlaja  alatt  egyformán  teljesítette 
kötelességét.
Az Orvosi  Kamara  szorosan kapcsolódik  a  Johan Béla  nevével  fémjelzett  érához.  A nagynevű 
patológus professzort 1935-ben nevezték ki a Belügyminisztérium Közegészségügyi csoportja élére 
( külön egészségügyi minisztérium akkor még nem létezett ), a kamara pedig 1936-ban alakult meg. 
Kétségtelenül német mintára, az Arztekammer fegyelmezettebb és fegyelmezőbb formájában.
Feladata volt a magyar orvosi rend hivatalos érdekképviselete, az orvosi hivatás erkölcse feletti 
őrködés, továbbá állásfoglalás a közegészségügyi kérdésekben.
Az Országos Orvosi Kamara elnöke Verebély Tibor sebészprofesszor, titkára Bakács György orvos 
szerkesztő  lett,  a  vidék-Magyarországot  hét  kamarakörzetre  osztották.  Esztergom és  Komárom 
megye,  Fejér,  Veszprém,  Győr  és  Moson  megyékkel  együtt  a  Székesfehérvári  Orvosi  Kamara 
keretébe került, ahová Esztergom is delegált egy választmányi tagot. Horeczky Géza személyében.
A Magyarország Orvosainak évkönyve és címtára 18899 és 1936 között összesen 46 évfolyamban 
jelent meg, majd 1936-ban ezt a feladatot az Orvosi Kamara vállalta magára, a 10 év alatt azonban 
csak négyszer adták ki.
A Felvidék  visszakerülése  után  Esztergom  átkerült  az  Érsekújvári  Orvosi  Kamara  körzetébe, 
amelynek  elnöke  egyébként  az  esztergomi  Stockinger  János  megyei  főorvos  lett,  egyik 
választmányi hangadója pedig ( micsoda fintora a mi kis történelmünknek ) az a Doleschal Frigyes, 
aki később a Kádár-korszak eü. minisztereként ismertünk meg..
A kamara  igyekezett  hatáskörébe  vonni  minden  rendű,  szociális  és  gazdasági  tevékenységet, 
amelyek azelőtt számtalan egymástól független szervezetben folytak.
„Továbbá  feladata  a  rendkívüli  fontossága  miatt  a  szociális  biztosítás  bonyolúlt  és  tért  átölelő 
problémája”, amely valljuk be, máig sem oldódott meg megnyugtatóan. Tehát a kamarának vannak 
hagyományai és máig megoldatlan feladatai.
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Johan  professzor  kevesebb  emberrel  és  nagyobb  hatékonysággal  irányította  az  egész  magyar 
egészségügyet,  mint  manapság  a  még  mindig  szocialista  vízfej  idején,  egy  közepes  nagyságú 
kórházat  szokás  túldirigálni.  Nemes  konvenció  lehet  a  kamara  idejéből  az  adminisztráció 
racionalizálása. És feladat a biztosítás újrarendezése, hogy az orvos kiszolgáló és kiszolgáltatott 
státusza megszűnjék. Hogy etikai ügyekben ne a pártlaikusok, megfélemlített renegátok és önkéntes 
karrieristák döntsenek.
Folytatásra vár az orvosi név – és címtár,  amely meggyőződésünk szerint kiadási üzletnek sem 
rossz, hiszen több mint 20 ezer orvos akar tudni egymásról, jót és rosszat egyaránt.
Csak az állami vezérlésű össznépi sumákolásnak legyen vége!
Mert az etika egy és oszthatatlan, nem szocialista és nem kapitalista. Vagyis: a 10 évet élt orvosi 
kamara újjáélesztésének vagyunk tanúi. Tőlünk is függ, hogy az oxigénhiány milyen hatással lesz a 
szürkeállományra.
Vagyis az orvosi kamara segítségével fog a magyar egészségügy újra vízfejet növeszteni.
Kétségtelenül  hajlamosak  vagyunk  a  végletekre,  ám a  Magyar  Orvosi  Kamara  Johan-korszaka 
bizonyítja, hogy nem vagyunk reménytelen eset.
Persze hol vannak manapság Johan Bélák?
De hol vannak azok is, akik a magyar egészségügyet idáig juttatták!
Kollegák, mégis reménykedjünk.
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