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AZ ORVOSI MÚLT MÉRFÖLDKÖVEI 
II. Orvostársaságok - érdekvédelem 

D1: Kaproncay Károly 

1\z európai és a hazai or\·ostársadalo1n összefogó ere
je - függetlenül létszá1n<itól és területi rncgosztottságától 
- a testületi és tovúbbképzési törek\'ésc vo!t. i\z egycte-
1nek orvosi karai a középkorból szúnnazó szahúlyzataik 
szerint 1ninden végzi.:tt vagy hatókörükben él(í végzett or
\·osdoktort - 111egfelelö összeg letételi.: utún - ,.orvosí ka
rukba'' fogadtak. és ök cgycnlü eséllyel indulhattak a dé
k{ini és kari tisztségek elnyeréséért. ezen tisztségeket ne1n 
kizúr«1an csak a tanúri kar tagjai tölthették be. :'\z egyete-
1ni \'<Írosokban valóban jóval nagyobb létszú1nban éltek 
\'égzctt orvosok. akik e!sösorban praxisukhúl éltek. rneg
fclelöen jövedehnezö ú\lús elnyerése utún rendszerint el
hag.ytúk ezen helyeket. ;\z ilyen alapon szervczödö „or
vosi karok" jelentősége a f'clvilógosult abszolutiz1nus ko~ 
rúban elho1núlyosult. a külünbözö cgyete1ni rcfonnok 
ezeket ugyan ncn1 szüntették rncg. csak éppen a kari és 
egyete1ni tisztségek viseléséböl zúrtúk ki a tanúri karhoz 
11e1n tartozó tagokat /\pesti orvosi knron ez 1834-ben kö
\·ctkezclt be. dc addig sein \'Olt különösebb jclcntósége. 
Hasonló folya1natok jútszódtak le a 1nagyar or\·osképzés
rc és orvostúrsadalo1nrajc!entös ha1ús1 gyakorló néinct te~ 
rülcteken is, az orvosok tudo1núnyos testületeinek új für-
111út kellett keresni. Ugy·ancsak lényeges kérdéssé vúlt a 
tovúb.bképzé.s és a tudo111{1nyos eszn1ecsere helyeinek 
111egkercsése. hiszen az eg:yctc111i orvosi karok erre nen1 
\·ú!lalkoztak. szabúlyzataik ezt ncrn tették lchetövé. ;\lta
lúban az egycten1i vúrosokban sorra alakultak oly·an or\·o
:-ii túrsasúgok. arne!yek fi.igge!lenül az egyctcrnektö! a 
szak111ai haladús kérdéscineK 1ncg\'itatús{1t. a tudoinán:yos 
cszn1ecserét és to\'úbbképzést. a „kanársiassúg szc!!ciné
nck úpoH1sút" \'Úllalt[1k 111ugukra. Je!\e1nzl.íi lettek ezen 
túrsasúgoknak. hogy közös köny·vtárakat tartoltak fenn. 
rendszeres üléseiken 111eghatúrozolt té1naki.irökben ek1-
adúsokat tartollak. f'olyóiratokal vagy é\'kön:yvekct adtak 
ki. területi rendszerben ~\'CS konf'ercnciúkat { vúndorgyÜ· 
léscket) rendeztek. 

Hazúnkban az clsö or\·ostúrsasúgi alapítúsi javaslat 
173.2-ben hangzott cl. F'ischcr f)ú11it:/ fch·idéki or\'OS 
olyan orszúgos lestület 1negszcrvezését indítvúnyozta. 
a1nely orvosokat, gyógyszerészeket és végzett sebészeket 
tö1nörÍtt..'tt volna. ;\ ja\·aslat ncn1 tnlú!t kö\·ctökre, hason
ll1an a l 8/19. szúzad fordu!új{in elhangzott hastinló indít
vúnyoKhoz. búr l 8.27-bcn a l·lelytartótanúcs is felkarolta 
\·o!na ezt a szcrvezödési ronnút. ,;\ pesti orvosi kar l 83-L 
é\·j útszenTzésc utún a Pesten és Budán é!(i 1nintegy szúz 
ne1n eg;yeterni orvos. sebl:sz és volt katonaorvos a .. Kart~r
siasság úpoiúsúra" 183 7. október 1-J.-én -··igaz csaK 3 7 ala
pítóval - életre hívta a Budapesti K.irú!yi Ür\·os
cgyesületet. an1cly az érdekvédclc111 ki\'ételé\'el az orvosi 

közélet n1indcn területét f'c!karolta. Igaz. ezen egyesületet 
a pesti orvosi kar idegenkedve fogadta. ;\ feszült viszony 
csak 184 l -bcn oldódott és teljes egyctc1ni részvétclrlll 
csaK 184..J.-ben szólhatunk. 1847-ben a Pesten és Budún 
élö sebor\'osok külön egyesületet alapítottak - Budapesti 
Sebésztúrsaság né\·cn -- n1i\'e\ az Orvoscg)'Csülct csak 
eg)'ete1nct \·égzett orvosdoktoroknak nyújtott egyesülési 
jogot. :\gyógyszerészek szintén 111ás szcrvezödésekbe tö-
111örültek. \·iszont \'Ídéken - Nyitrún. K.assún. ivliskolcon. 
Tc1ncsvúron stb. - ezen rnegy1c! egyesületek a helyi or\·os
doktorok, sebor\·osok. szülészi.:k és gyógyszi.:részck tudo
inányos és tovúbbkl:pzö túrsasúgai lettek. 

.i\ s=ahadságharc hukásu v{llasztó vonalat képez a ha
zai orvostúrsasági életben: 1849 öszén az összes egyesü
let 1nüködését felrüggcsztették. ;\ Budapesti K.irályi Or
voscg:yesület tevékt!nységi jogút 185 l-ben úgy kapta vis
sza. rnint a budai l,Icly1artósúg egészségüg~yi osztúlyának 
\'éle111ényezö testülete. tudo111únyos tevékenységét csak 
f'okozatos~1n szélesítette. \ 1íszont ez az egyesület lett a ha
zai orvostudon1úny 1ncgújí1úsú1 célzó refonnclképzelésck 
1negszülctésének és 1negfogahnazúsúnak színteri.=. ez \'Últ 

a hazai orvost<Írsasúgi élet legfontosabb és legszinvonaln
sabb szervezetévé. 

1\ hazai or\'OStúrsada\oin és a tennészettudotnúnyi 
szake1nberck 1nár a reí'orrnkorban. aine!y igen kedvezett a 
túrsasúgi élet 111indcn fonnúja kibontakozúsúnak. igényel
tc az orszúgos tudon1únyos talúlkozúsi lehctöségcket. 
ti.ibb szakterületet fclö!e!ü 1udo1núnyDS túrsasúg létrcho
zúsút. Így alakult 111eg 18~HJ-bcn a iV!agy„ar Tennészettu
do1nányi Tórsulat. a1nc!y é\·enkénti orszúgos talúlkozúsi 
lehetöséget biztosított a I\lagyar Orv<.1sok és Tcnnészet
\'izsgúlók \''úndorgyi.i!ésci sorozatnak. a1ncly kongresszu
si jelleggel. é\·ente tnús-n1ús vúroshan igen népszerüvC 
\·últ. és \·alóban élénk cszn1ccserére és élénk vitúkra adott 
alkaln1at. Ezt a társasúgi fórurnot is rclfi.lgg~sztették l 84~> 

szeptcn1bcrébcn. újabb ülésére csak az önkényura\0111 bu
kúsa utún került sor 1863-ban. Ekkor 1núr új szcrnpontok 
szerint szervezödött a hazai orvosi és tudo1núnyos élet: a 
Budapesti IZinilyi Orvosegyesület továbbra ís tartotta \'e
zetó szerepét. a \'Úrtnegyei orvos-gyógyszerészeti egyesü
letek is nen1csak helyrcúl!itott{1k szervezeteiket. hane1n 
111ajdnc111 1ninden \'Únnegyében létrejöttek. 

Egyre sürgctl)bbé \'{i!t egy országos túrsasúg (vagy 
egyesület) inegalakitúsa, a1nely egységes sze1npontokat és 
szervez6dési fonnúkat alakít ki. Fclkarolja azon szakterü
leteket. an1clyck igt'.>nylik a tov{ibbképzést. a tudornúnyos 
vitúkat. szaklapokat ad ki. területi alapon könyvtárat létt..'
sít. .:\z egységes lvlagyar ()rvosi Túr.saság gondolata az 
1860-as é\'ektöl úllandóan napirenden \'olt a !'vlagyar Or-
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vosok és Tennészetvizsgúlók vándorgyüléscin, de n1egala
kulúsút az 1863-tól egyre nagyobb erővel igényelt érdek
védehni szervezkedés gátolta, illetve a tudon1ányos és az 
érdekvédeltni 111ozgahnat ne111 sikerült egységes társaság

ba szervezni. ;\z ú\la111 és az orvos viszonyának rendezése 
egyre szélesedő 1nozgalo111111ú vúlt. an1i nctncsak a kineve
zési és felügyeleti kérdéseket jelentette. hancn1 egységes 
bérezést. nyugdíjképességet. (csak) szak1nai felügyeletet, 
az országos közigazgatáson belül elkülönült szakn1ai igaz
gatási forn1ók 1ncgterenHését is. A kiegyezéssel 1negindult 
polgúri progran1ok lehetőséget nyújtottak a pesti orvosi is
kola últa! n1cglügahnazott reforrnok 1ncgvalósitúsúra, az 
orvosképzés útalakitúsára. a közegészségügyi törvény 
( l 876) 111ega!kotúsára. az orvos-egészségügyi igazgatás új 

alapokon történö kialakitúsára. a közegészségügyi úllapo
tok rt:ndezésére. a1nelytöl a hazai orvostársadalon1 rendkí
\'Ül sokat \'Úrt. Ezen átalakítási folyan1at a hazai orvostu

don1únyt a századl'orduló éveire európai színvonalra en1el-
1e. dt: alapvető vúltozásokat ered1nényezett az or\·ostúrsa
dahni szervezkedés területén is. ToYábbra is az orszúgos 

túrsaságok. a több szakterületet egyszerre n1űveiő túrsaság 
rnaradt az .. alapvető n1odcll". dc a nagy testületeken belül 

előtérbe került az egyes szakterületek problén1áit 1nűvelő 

szakosztá!:yi rendszer. t-\z orvos és a gyógyszerész „közös 
1ársasúg'' forn1úja n1egszűnt. e k(!t terület elkülönült tuclo-

111ányos társasúgi fonnúkat hozott létre. :-\z orvosi társasá
gokon belül elkülönült önálló 1ársasúgot csak azok a szak
területek alkottak. a1nelyek tnég ne1n jelentkeztek önálló

an az or,·osképzésben. Ilyenek \'o!tak a fogorvosi. fogúszi 
túrsasúgok. a \'!dék! or\'osok elkülönült társasúga. de a 
kórh<ízak gyors ütcn1ü építésé\·cl a kórhúzi orvosok is 

önálló túrsasúgba szerveződtek. 
K_ü\ön utak(111 járt az érclekvédclc1n: az 1876. e\'i köz

egészségügyi törvény ugyan rendezte az orvos és az •t!la111 

\·iszonyút. söt a helyhatósúgokat kötc!t:zték a helyi lakos
ság !élekszátnához igazodva az ,,orvostartásra" és bizo

nyos orvosi hivatalok kialakítúsúra. dc a vúlasztott orvosi 
állás lénye c!téró bérezést. az últahínos közigazgatústól 

\·a!ó szoros függést jelentett 1nég szaktnai kérdésekben is. 
Ezt a reszü!tségl.'t kívánta „!'eloldani'', az Or\'l)S!Úrsadalo1n 

énJekeit védení az ún. kainarni 1nozga!o111, arnely 1879-

töl rolyan1attlsan foglalkoztatta a hazai orvostársadaln1at. 
cgyrnús között is fi.;szültséget okozott. ;-\ \'idéki Orvosok 

Túrsasúg í 188-f l csak a hazai orvost~irsadalorn egy részét 
képviselte, hasonlóan az 1874-ben alakult Budapesti Or
vosi J(örhöz. Ez utóbbi fövúrosi szen1léletü \'Olt, így nen1 

vonzott sokakat. .i\ kan1arai ja\·as\at egységes ó!láspontot 
l 889~ben fonnúlt ki a crútrafüreden tartott vándorgyülé

sen. viszont ezt a ja\·as\atot a n1agyar orszúggyülés soha 
nen1 túrgya\ta. 1894-ben - !-fú gyes Endre javaslatúra -
kezde111ényez1ék a !\'!agyar Orvostudon1ányi 'fársasúg 
1ncgalapítúsút. a1ncly orszúgosün egyesítette volna a tudo-
111Ún)-'OS és érdckvédeltni kérdésekl.'t. \IaJójúhan ebből fa

kadt az Orszúgos Orvosszövetség ( l 897) 1negalapitúsa. 
arnely .,hivatottnak nyi!vún[t(1tt<1 111agát n1inden tudo1ná

nyos és érdekvédelrni kérdés képviseletére." :\z Orvos

szövetséghez csatlakozott -„. autonó1niújuk 1negtartású\'al 

- 1ninden hazai tudotnúnyos és érdekvédellni !Úrsasúg. 
1ncgalkottúk az orszúgos orvosny·ilvántartást. hivatalt 

vagy 1nagúngyakorlatot csak az engedélyükkel és javasla

tukkal lehetett folytatni. kinevezéseknél a Be\ügy1ninisz
tériun1 és a helyhatóságok kikérték a vélen1ényüket. Vé

lc1nényező és javaslattevő szervezet lett. rchnéréseiket 
felhasznúltúk az országos döntéseknél. Jelentős szerepük 
volt a közegészségügyi törvény 1908. évi n1ódosításában. 

a biztosítótúrsasági orvos hálózat kiépítésében, az ipar- és 
1nunkaegészségügyi törvények fejlesztésében. az orvosi 
nyugdíjkérdés rendezésében stb. 

t-\ kér \'ilágháboní kö::ött a n1agyar orvostársasúgokat 
tovúbbra is a tudon1ányos és érdekvédchni csoportosulúsi 
szen1pontok jellen1czték, búr niindkét területen - függet
lenül az Orvosszövetségtől - az országos társulási törek
vések váltak uralkocióvú. 1\z adott időszakra az orvostu

don1úny gyors szakosodása. illetve ~1z egyes orvosi szak
területek 1nind jobb elkülönülése je\lctnzö. an1ely a kü
lönböző országos szakorvosi társasúgok n1cgalakulását 
ercdn1ényeztc. A íVlagyar Fogorvosok Túrsasúga (1905), 

a tvlagyar Sebész -rúrsasúg ( l 906). a tv!agyar Gyennckor
vosok Túrsasúga ( 1909). a i\:lagy'ar Or\'osok Tuberculosis 

Egyesülete ( 1912) 1nég az I. vilúghúború előtt alakult 

ineg. de az 1920-as években n1ajdnen1 1ninden orvosi 
szakterület orszúgos társas~íggal rendelkezett (összesen 

22), söt a biztosítói orvosok is hat társaságot szerveztek. 

:-\ hagyoinúnyok örzöi voltak a n1últ szúzadban alakult 
orYosegylctck. bár ök inkább sz.:1kn1ai szalonokként. 
klubjel!cggel 1nüködtek. 

;\. két vilúghúború közötti időszakban hazánk rnúr 

négy orvosi karral rendelkezett. a1nely tennészetes kíha
tással \'Olt a vidéki \'Úrosok tudotnún.yos életére. igy köré
jük ünálló tudon1únyos túrsasúgok szerveződtt:k, rangot 

adva az adott térség orvostúrsadalinának. Ugyancsak új 
jelensegek voltak a \'al\úsi alapon szervezödő orvostúr

sasúgok. vala1nint a politikai alapon szerveződött or\'osi 

1nozgal1nak. ,:\z or\'ostúrsasúgok előbb vúzo!t gyarapodá
sa újból felvetette az éves tudo1núnyos talúlkozúsi lehető

séget. ahol nc1ncsak egyénileg. hane111 egyes túrsasúgok 
szerint is rnegjelcnhettek. vélen1ényt nyilvúnítha1tak. J-\z 

évenkénti szakn1ai talúlkozúsnak 1núr nen1 adtak 1negfelc
!ö kereti.;! a ivlagyar Or\·osok és Tennészetvizsgálók ha
gyon1ányos rendezvényei, így az 1931-bcn 111egalakult 

]\'lag)-'ar Orvostudo1núnyi Túrsasúgok és Egyesületek laza 
szövetsége biztositotl konferencia lchetöségc1 a l\„lagyar 

()rvosi Napok rendez\·ényéveL arnit évente Balatonflire

den rendeztek. :\z l 931-ben Korányi Sándor kezdc111C-
11yezésére alakult l\·IOTESZ tevékenysége csupún a ren
dezés és a térnakör 1ncgnevezésérc korl~\tozódott, különö

sebb szö\'ctségi forn1úra nen1 törekedett 
:\z Orszúgos Orvosszövetség ~ a kezdeti lendülete! 

nen1 tekintve - az érdekvédelc1n sze1npontjúból csupún 
„félincgoldúsnak'' bizonyul!. a két vilúgháború között 
1nár ne111 volt képes az érdckvéde\c1n 1níndcn - elsösor

ban gazdasúgi \'onatkoz;\sú - területét védehnczni. Isn1é
telti.;n felvetődött az érdek\'édelen1 új fonnájának n1egvú

lasztúsa. flileg a testületileg egységes sze!le1n kialakitúsa. 
Ekkor 1núr a fogialkozúsi területek országos ka1narákba 

tö1nürühek, a1nelyck az adott terí.Uet 1ninden vonatkoz{t
sával foglalkoztak. egységes ;\llúspontot képviseltek az 

álla1111nal és a helyhatósúgokkal kapcsolatban. 
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1936-ban n1egalakult a ,1\Jag~var Orvosi Kcunara, 
an1ely kötelező tagsággal rendelkezett, 111inden tnagyar 
orvos felett etikai és fegyel111i jogkört gyakorolt, 1ninden 
egészségügyi-orvosi kérdésben vélc111ényező, javaslatte
vő és vétójoggal rendelkezett. Bánnilyen - állan1i, köz
kórházi. közigazgatási, hatósági, biztosítótársasági stb. -
orvosi tevékenységet csak ka1narai tagsággal és enge
déllyel lehetett vállalni, szakn1ni-etikai kérdésben az ál
l<lln csak a ivlagyar Orvosi l(a111ara 1negfelelő bizottságá
nak vélen1ényét fogadta cl. A iv101(-ot a 111agyar orvostár
sadalon1 bizalo1nn1al fogadta, a sokúig húzódó érdekvé
delen1 tnegvalósulás<it hítta benne, bár a később kirobbant 
viták elsősorban a napi politika iránti cngedn1ények -
ilyen volt a ,,zsidótörvény'' a\kaltnaz{tsa - 111iatt voltak. 
1945 utún a ivlOl\.-ban a t11siszta korporatív elvek 111egva
lúsulúsút látták. így a jobboldali szervezetekkel együtt be
tiltották tevékenységét. 

1945 után új helyzet alakult ki: augusztus közepére a 
tudon1únyos társasúgok többsége jelezte létét. búr tevé
kenységük a háborús anyagi kórok és a tagsúg rniatt aka
dozott. .:\ legtöbb túrsaság életébe az egyre baloldalibb 
irúnyt \'Últó hata!o111 beavatkozott, a társasági élet önkén
tességi elvének íigyehncn kívül hagyósával vezetésére 
csak a hatalo111nak tetsző szcn1élyeket állított 1947-ben 
betiltották a túrsasúgi tevékenységet, a1nelynck végrehaj
túsa csak 1948-ban valósult 111cg. f\ túrsasúgok relsz{uno
lúsá\·al vagyonukat. ingatlanjaikat is úllatnosították. így a 
110 éves 1núltra visszatekintő Budapesti I(irúlyi Orvos
egyesület épületét a Szo\jet Orvosi Dokun1entúciós Inté
zetnek és az Orvosok Szabad Szakszervezetének acltúk. 
értékes könyvtúrút és 1núzcu1ni gyűjte1nénycit pincébe 
hordattúk. /\ n1agyar tudo1nányos társaságok vonatkozá
súban 19~i9-töl új fonnút alakítottak ki: a hu111ún és a re
~!ltudo1núnyi társaságok egy részét az ivlT;\ felügyelete 
alá hcl;icztCk. itt kaptak lehetőséget az ellenőrzött tovúbb
n1üködCsükhöz. ;\z orvosi túrsasúgok tevékenységüket 
ebben a ronnúban nen1 folytathattók. ök az Orvosok és 
Egészségügyi Dolgozók Szakszervezctén belül alakított 
szakosztúl;iokként 1nüköcl!ck tovább. dc t:zt::n szakosz
túlyok csupún az or\·osi alaptcrületckct (belgyógyászat, 
sebészet. gyennekgyógyúszaL anatórnia. patológia stb.) 
f'ogtúk össze. Ezzel n1egszakadtak az addigi gazdag kül
földi kapcsolatok. a szakosztályok élére a hatalo1nnak tet
szö tisztikarok kerültek. az orvostúrsasági élet valóban cl
lcnörzött helyzetbe került. 1956-ig az ún. szocialista or
szúgokkal is csak igen szük és ellenőrzött kapcsolatot 
tarthattak. azután pedig akadályt az jelentett hogy sok he
lyen ne1n \·últoztattúk rncg az orvostársasági élet hagyo
rn3nyos fonnúit. így a 1nagyar ,.fonna'' csak további ne
hézséget jelentett. 

1966-ban az Egészségügyi f\1inisztériun1 felügyelete 
alatt - annak Külkapcsolatok Föosztálya alá rendelve -
1negalakult a Magyar Orvostudon1ányi Társaságok és 
Egyesületek Szövetsége, an1ely az akkor hozott társasági 
törvény érteln1ében tön1örítette az újjáalakított 111agyar or
vostudon1ányi túrsaságokat, a111elyek valóban szabadon 
fejthettek ki szakmai társasági életet, de külkapcsolatot 
csak a MOTESZ-en keresztül létesíthettek. Ha korláto
zottan is, de a n1agyar orvostársaságok isn1ét bekapcso
lódhattak a nen1zetközi szakn1ai közéletbe. és ez a fonna 
intenzívvé tette a szocialista országokkal való kapcsola
tok kibővítését. A lvíOTESZ tagtársaságai igen jól alkal
n1azkocitak ezen fonnához, jól kihasználták a korlátozott 
lehetőségeket, ;:unit bizonyít több ne1nzetközi orvoskong
resszus 111agyarországi n1egrendezése. Ebből kietnelkedik 
az 1981. évi Nen1zetközi Élettani, az 1985. évi Nen1zet
közi In11nunológiai I(ongresszus, hogy csak a !egkie1ncl
kedőbbeket említsük. 1966-ban 37, 1990-ben 67 volt a 
tagtársaságok szún1a. ,\z 1988-ban hozott új társasági tör
vény értchnébcn bírósági bejegyzés kellett a társaságok 
1nüködéséhcz, an1i ne111csak azt ered111ényezte, hogy ki le
hetett lépni a MOTESZ kereteiből. de sorra alakultak 
oly«u1 új orvosi túrsasúgok is, arnelyek nen1 kívántak az 
előbbi szervezet keretei között rnüködni. r'\ rendszervál
toztatús valóban új társasági élet reneszánszát ered1nényc
zte, dc néhúny év bebizonyította, hogy csak azok nntrad
hattak ,.életben''. an1clyek 1nögött intéz111ény, szilárd 
pénzügyi háttér és infrastruktúra állt .~\ tv1o·rESZ is rneg
újult. \'alóban szövetségi koordináló szerepet tölt be, ne1n 
játszik ellenőrző szerepet. 

Új lendületet vett az orvosi érdekvédelen1, az orvosi 
hivatást és tevékenységet védő szervezkedés. !Vlég l 989-
ben kezden1ényczés született a t\1Iagyar Orvosi l(an1ara 
újjászervezésére. <:unit a politikai küzdelinek ncn1 kí1nél
tck. \iégü! - kétéves alkudozús után - a i'v'lagyar Orvosi 
K.a1nara valóban betölti érdekvédeln1i szerepét. karnarai 
tagság nélkül senki nen1 folytathat orvosi gyakorlatot. 
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