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Magyar orvosok külföldön

Az elmúlt években jelentQs létszámú magyar gyakorló orvos hagyta el hazánkat, elsQsor-
ban megélhetési okok miatt. A külföldre távozott orvosok létszámát – a legutolsó hivata-
los információk szerint – 4-5 ezerre teszik, bár egészen pontos számot senki sem tud. Az 
utóbbi években tapasztalt „elvándorlás” nem új jelenség, a 18. század közepétQl nyomon 
követhetQ történelmünkben. Az önálló magyar orvosképzés megszervezéséig (1769) a 
hazai orvosaink képesítésüket külhoni egyetemeken – elQbb Bécsben és Krakkóban, majd 
itáliai és német egyetemeken – szerezték. Nem kell nagy „létszámokra” gondolnunk, a 
végzettek inkább királyi és fQúri udvarokban t_nnek fel, a jeles gyakorlattal rendelkezQ 
orvosok soha nem maradtak egy helyben, igen s_r_n váltogatták gyakorlatuk színterét. 
A peregrináció idQszakában a külhoni egyetemen tanuló orvosjelöltek késQbbi szakmai 
pályafutása nehezen követhetQ nyomon, az orvosi diplomával rendelkezQk bárhol folytat-
hattak orvosi gyakorlatot. Számos adat bizonyítja, hogy több magyar orvosdoktor „visz-
szamaradt” oktatni egyetemén, vagy a környezQ városokban fogadott el meghívást.

A 17–18. században jelentQs fordulat következett be az európai orvosképzésben: a 
klinikai-kórbonctani szemlélet végleg szakított a középkori képzési formákkal, az or-
vosképzésbe bevonta a természettudományok rokon területeit (fizika, kémia stb.), nagy 
súlyt fektetett a betegágy melletti képzésre is. A 18. században az európai államok több-
sége az államigazgatás legfontosabb feladatai közé emelte – a modern államigazgatás, a 
hadseregszervezés és a korszer_ gazdasági formák szervezése mellett – az oktatás és a 
közegészségügy átszervezését is. Az utóbbi nemcsak a járványok elleni védelmet, a tele-
pülés-egészségügyet (ivóvíz biztosítást, szennyvízelvezetést, árvédelmet stb.) jelentette, 
hanem a betegellátás feltételeit is megszervezték. Ez a kórházépítési program mellett az 
orvosképzés teljes reformját, megfelelQ létszámú orvos kiképzését is feltételezte.

A felvilágosult abszolutizmus hatására az uralkodók (a porosz király, több német fe-
jedelem, az orosz cár, a lengyel király és a Habsburg uralkodók) folyamatosan korsze-
r_sítették országuk közegészségügyi állapotát, alapvetQ törvényekkel építették újjá az 
egészségügyi viszonyokat. Ez az átalakítás a 18. században folyamatos és töretlen volt, 
jelzi ezt a rendeletek és az országos törvények sorozata. Az orvoshiány európai jelen-
séggé vált, bár az orvosképzés feltételeinek javítása, a hallgatók számának növelése sem 
enyhítette a szakemberhiányt. Megteremtették a kétszintes (az egyetemen végzett orvos 
és a sebész-szülészmester) egyetemi orvosképzést, ami az új feltételek és betegellátási-
igazgatási rendszerek mellett nem enyhítették az orvoshiányt. Talán a német területeken 
mutatkozott enyhe „orvosfelesleg”, amit azonnal elszívott több közép- és kelet-európai 
ország (elsQsorban Oroszország), ahol az orvosképzés lemaradása miatt komoly szak-
emberhiány mutatkozott. E terület tömegesen csábított jó fizetéssel és javadalmazással 
külföldi orvosokat és sebészeket. Talán I. Péter cár vállalkozott a legnagyobb feladatra, 
amikor valóban a „semmibQl” akart korszer_ egészségügyet, orvosigazgatást, orvoskép-
zést, katona-egészségügyet, városi kultúrát szervezni. Ehhez nemcsak képzési rendszerek, 
infrastruktúrák hiányoztak, hanem valóban egyetlen szakember sem állt a rendelkezésére. 
I. Péter jelentQs pénzügyi forrásokat teremtett, hogy a hiányzó szellemi tQkét megsze-
rezze és nem fukarkodott, amikor hadserege katona-egészségügyi szolgálatába külföldi 
orvosokat és sebészeket (németeket, franciákat, hollandokat stb.) szerzQdtetett. Az elsQ 
alkalommal – az 1720-as évek elején – közel 500 katonaorvost csábított orosz szolgá-
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latba. A 18. század legelején I. Péter parancsára építették fel a legnagyobb orosz katona-
kórházakat (Szentpétervár, Kronstadt, Moszkva stb.), összességében 20 ezer betegággyal, 
miközben a kiépült orvosigazgatási rendszerében is százával alkalmazott német, porosz, 
svéd, holland, francia polgári orvosokat, miközben orosz állami ösztöndíjjal orosz fiata-
lokat küldött külföldi egyetemekre. I. Péter cár arra is utasította külföldi képviseleteit, 
hogy igyekezzenek minél több fiatal orvost szerzQdtetni. Több olyan esetrQl tudunk, ami-
kor az osztrák követ a bécsi orosz követség ilyen irányú tevékenysége miatt tiltakozott 
Szentpéterváron az orosz kancellárnál. A bécsi orosz követ több alkalommal addig ment 
el, hogy napilapokban adott fel hirdetéseket oroszországi orvosi állásokra. A felajánlott fi-
zetés gyakran az elérhetQ helyi lehetQségek sokszorosát jelentette. Nemcsak a szakember-
hiánynak volt egyedül köszönhetQ, hogy az 1719-ben felállított Orosz Orvosi Kollégium 
(a legmagasabb orosz orvosi-közegészségügyi szervezett) majdnem mindegyik tagja 
német lett, s egyáltalán nem csupán az Orosz Birodalomhoz csatolt, jelentQs létszámban 
németek lakta Baltikumból származtak.

(Magyar orvosok az Orosz Birodalomban) Még a magyar orvosképzés megszervezése 
elQtt (1769), az ugyancsak orvoshiánnyal küzdQ Oroszország a 18. század közepén több 
magyar orvost szerzQdtetett. A felajánlott fizetés – amint már említettük – sokszorosa 
volt a magyar, sQt az európai lehetQségeknek. A magyar korona területén az orvos al-
kalmazás ún. területi alapon m_ködött, amikor egy vármegyét vagy nagyobb települést 
kötelezett a törvény „orvos tartásra”, függetlenül annak nagyságától, terepviszonyaitól és 
néps_r_ségétQl. A fizetés nagysága mindig az alkalmazó vármegye anyagi lehetQségeitQl 
is függött, így jelentQs kereseti eltérések mutatkoztak. Ezt bizonyítják az orvosok gyakori 
lemondásai is. Az orosz ajánlatok valóban figyelemre méltóak lettek, a mindig orvoshi-
ánnyal küzdQ közép-európai területek orvosait valóban lázba hozták. A 18. század köze-
pén orosz földre vándoroltak (Péken Keresztély, Orlay János, Keresztúri Ferenc, Koritáry 
György, Gyöngyössy Pál, Reineggs Jakab) egészen magas tisztségeket töltöttek be, a 
moszkvai, majd más (Kazany, Harkov) egyetemek professzorai lettek, de ismerünk olya-
nokat is (például Polyánszky Ignác pesti, Csérszky Antal munkácsi, Mileter János iglói, 
Hambacher Sámuel orvosdoktorokat – az utóbbi késQbb Gömör vármegye fQorvosa lett), 
akik rövidebb idQ alatt futottak be fényes karriert, majd visszatértek hazánkba. Az utób-
biak közé tartozott még Nyilassy Ferenc, MezQtúr késQbbi orvosa is. Említésre érdemes 
az is, hogy I. Sándor cár 1821-ben törzsorvossá nevezi ki és a Szent Anna-renddel tünteti 
ki Oesterreicher Manes Lipótot. Voltak persze kevésbé szerencsések: pl. Dobsa Ferenc 
Jénában végzett (1790) magyar nemesi családból származott orvos, aki bécsi és párizsi 
orvosi gyakorlat után szerzQdött Szentpétervárra, ahonnan szabad eszméi miatt Szibériába 
szám_zték, ahol nyoma veszett. Itt kell kiemelni, hogy a kint gyökeret vert magyar orvo-
sok szoros kapcsolatot tartottak fenn a magyar tudományos élettel, így pontosan nyomon 
lehetett követni karrierjük alakulását. Ebben az idQszakban a magyar orvosok kiáramlása 
rendkívül jelentQs és igen nagyméret_ volt. Természetesen nem csupán azokra a szemé-
lyekre korlátozódott, akiknek neve kiemelkedQ munkásságuk, magasra ívelQ pályájuk 
révén vált ismertté. Sok orvos vándorolt ki Oroszországba, hiszen néhány orvos miatt a 
hazai kormányzat nem adott volna ki átfogó tiltó rendelkezést. 

A magyar orvosok Oroszországba történQ kivándorlásának megakadályozására 1810-
ben a Helytartótanács külön rendeletet adott ki a megyéknek: „LegfelsQbb helyen tudomást 
szerezvén arról, hogy az orosz kormány Ausztria örökös tartományaiból orvosi gyakorlatot 
folytató orvosokat megszerezni s e célból kivándorlásra rávenni igyekszik, Qfelsége elren-
delni méltóztatik, hogy az említett örökös tartományaiból a kivándorlás minden módja álta-
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lánosan megakadályoztassák és az útlevelek kiállítása ily célból megtagadtassék.” Lényeges 
eredményt ezzel a rendelettel nem lehetett elérni, mert a kivándorló útlevél megtagadása 
esetén az érintett személyek kerülQ utakon – magánlátogatás címen vagy szomszédos ország 
területérQl – szabadon elhagyhatta a magyar királyság területét.

Ismerjük, hogy Bugát Pál is foglalkozott az oroszországi kivándorlás gondolatával, 
végül a pesti orvosi karon nyert kinevezést. Az orosz meghívásról Bugát késQi feljegy-
zésében így írt: 

„nagy reményem volt, hogy concursus útján az országos szemészeti hivatalát meg-
kapom, ámde másé lett a koncz, nekem egyéb nem maradt hátra, mint az akkoron 
Oroszországba, nevezetesen a kazáni egyetemre meghívott tanárságra reccurálni, mivel 
azonban boldogult fejedelmünk ki nem bocsát bennünket (engem és Boros és Pozsonyi 
doktor barátaimmal), ezért honnmaradván, hosszú várakozás után egy a többiekhez csak 
félérték_, jelenleg éppen haldokló tanszéket nyertem.” (Ez a megjegyzés a pesti egyetem 
orvosi karán folyó hároméves sebészképzés sebészeti tanszékére utal.)

Oroszország a késQbbiekben is a magyar orvosok kivándorlásának, illetve külföldi 
munkavállalásának célja lett. Ekkor már inkább adott feladatra és megadott idQre szer-
zQdtek, feladatuk teljesítése után hazatértek. Ilyen volt Makoviczky Dusán is, aki Lev 
Tolsztoj kezelQorvosa volt a nagy orosz író haláláig. Valójában a 20. század legelejére 
visszaesett a magyar orvosok oroszországi kivándorlási láza, majd csak az elsQ világ-
háború után jelentkezett – igen csak korlátozott számban – egy kommunista emigráció, 
bár a bukott Tanácsköztársaság utáni politikai – ezen belül orvos- – emigráció inkább 
Németország és Anglia felé irányult.

(Magyar orvosok török földön) A 19. század elsQ felében a Török Birodalom – hasonlóan 
az egy évszázaddal azelQtti orosz törekvésekhez – jelentQs erQfeszítéseket tett európai 
szakemberek, közöttük orvosok – megszerzésére. A török követségek jelentQs összegeket 
áldoztak fiatal orvosok szerzQdtetésére, akik jó fizetéssel polgári vagy katonaorvosokként 
tevékenykedtek a szerzQdésben megadott idQben. A 19. század közepén már nemcsak a 
Török Birodalom nagyvárosaiban (például Isztambulban vagy a Földközi- és a Fekete-
tenger menti török városokban) vagy balkáni területeken dolgoztak európai orvosok 
(franciák, németek, olaszok, spanyolok stb.), de az afrikai és ázsiai tartományok vezetQ 
orvosai is ezek lettek. Természetesen továbbra is m_ködtek az iszlám egyetemek, azok 
orvosképzQ intézményei, viszont ebben az idQszakban az európai képzettség „megszerzé-
se” lett a birodalmi cél. 1851-ben Isztambulban – szultáni támogatással és több magyar 
emigráns orvos részvételével – megszervezték az európai szemlélet_ és képzési rend_ 
Orvosi Iskolát, amely a modern török orvosképzés kialakításának bázisa lett. A törökor-
szági orvosi szolgálatnak nem lett feltétele az iszlám vallás felvétele, de nem volt tilos 
sem. Ezzel a lehetQséggel inkább a politikai menekültek éltek, hiszen a török állam az 
iszlám hit_eket semmilyen körülmények között sem szolgáltatta ki más országnak. Ezzel 
a magyar szabadságharc honvédorvosainak egy része élt is.

A magyar honvédorvosi kar egy része a császári hadseregbQl lépett át a honvédség 
állományába, akiket a világosi fegyverletétel után hadbírósági eljárás várt. A fenyege-
tettség érzése erQsödött, amikor ismertté váltak Haynau táborszernagy parancsai, amely 
szerint mindenkit, aki a császári hadseregben szolgált, átállt és a „lázadók hadseregében” 
magasabb tiszti rangot tölt be vagy részese volt a „lázadók felforgatásaiban”, hadbíró-
sággal fenyegettek meg. Az osztrák katonai büntetQtörvénykönyv szerint a dezertálást 
halállal büntették. Már 1849 júliusában tapasztalható volt, hogy a honvédorvosi kar volt 
császári tiszti állományából többen „lemaradoztak” és polgári ruhát öltve igyekeztek ma-
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gukat biztonságba helyezni. Sokan Nyugat-Európába mentek, mások szomszédos, nem 
a Habsburg fennhatóság alatt álló országban kerestek menedéket. A magyar kormány 
szegedi székhelyén Töltényi János fQtörzsorvos és Kálazdy Mór fQtörzsorvos kevés ered-
ménnyel próbálja helyreállítani a fegyelmet. A „felforgatásban” érintettek zöme – például 
Buzay Károly fQtörzsorvos, Gaál Gusztáv, Kálazdy Mór, a bécsi forradalom vezetQi – a 
végsQkig kitartottak. A vidini menekült honvédtáborban legalább 60 volt honvédorvos 
tartózkodott, ezek közül – a már említetteken kívül – a bécsi osztrák követség név szerint 
követelte Schöpf-Merei Ágostnak, az Olasz Légió fQorvosának és Fontana Fermo olasz 
születés_ honvédorvos azonnali kiadatását. A volt császári tisztek között nagy riadalmat 
okozott Andrássy Gyula isztambuli magyar követ 1849. szeptember 18-i levele, amely-
ben arról tájékoztatta a menekülteket, hogy kiadatásukat a török kormány elhatározta és 
egyetlen – ez tanácsként hangzott el – menekülési lehetQség az iszlámra való áttérés és a 
katonai szolgálat vállalása. Valójában ez a levél siettette az áttérést és a török hadseregbe 
való belépést, de a vidini táborból négy tábornok (Bem, Guyon, Kmetty és Stein), 4 ezre-
des, 10 Qrnagy, 5 katonaorvos, 27 százados, 26 fQ- és alhadnagy, 250 honvéd és 8 polgári 
orvos lépett be a török hadseregbe. (A lengyelek közül 102, az olaszok közül 41 és a né-
met-osztrákok közül 63 személy követte példájukat.) Ezt Kossuth Lajos sem helyeselte. 
Az „áttérés” csupán annyi volt, hogy a török imám egy fezt tartott az áttérQ feje fölé, és 
kijelentette, hogy ettQl a pillanattól az illetQ az iszlám védelme alatt áll. A „renegátokkal” 
a kapcsolat nem szakadt meg, késQbb ezek lettek a magyar emigráció támogatói. A török 
birodalom különbözQ helyén (Damaszkusz, Aleppo, Isztambul, Bagdad stb.) jelölték ki 
szolgálati helyüket. Egy jelentQs részük késQbb részt vett a krími háborúban is.

A volt honvédorvosok közül elQször csak három: Gaál Gusztáv (1816–1862) – Veli 
bég, Robay János (1820–1855) – Achmed pasa, Schneider Antal (1816–1897) – Huszein 
bég, késQbb: Hammerschmidt Károly (1800–1874) – Abdullach efendi és Mustárdy János 
(1789–1858) – Juszuf efendi lépett török katonai szolgálatba. Tevékenységük kevésbé 
ismert a magyar–török orvosi kapcsolatok területén, igen fényes pályát futottak a török 
hadseregben, fQleg a katona-egészségügy fejlesztésében. Gaál a bécsi egyetemen vég-
zett, a belgyógyászati klinikán volt docens, s tagja lett a császárváros radikális köreinek. 
Az 1848. októberi bécsi felkelés idején a Légió orvosa, innen menekült magyar földre, 
a honvédorvosi kar tagjaként fQtörzsorvos rangot kapott. Vidinben belépett a török had-
seregbe, az isztambuli Orvosi Akadémia egyik alapítója és tanára lett. Bécs többször is 
követelte kiadatását, ezért vezérorvosi beosztásban elQbb az alexandriai, késQbb az isz-
tambuli katonakórház parancsnoka lett. Részt vett a krími háborúban is, szemleúton hunyt 
el 1862. március 9-én Szarajevóban, kolerában.

Talán a legnagyobb karriert török földön Hammerschmidt Károly (Abdullach efendi) 
futott be, Bem seregében volt törzsorvos, majd török szolgálatba állt, a magyar emigráció 
egyik legnagyobb tudományos tekintélye lett. Bécsben szerzett orvosi oklevelet (1837), 
a helyi Irgalmas Kórház sebész fQorvosa lett, az 1848. októberi bécsi felkelés egyik ve-
zetQje, majd Bem Józseffel együtt jött magyar földre. Mint az erdélyi honvédsereg orvos 
fQnöke, Bemmel együtt menekült Törökországba. Már 1849 Qszén az isztambuli Orvosi 
Akadémia tanára, de Bécs tiltakozása miatt a damaszkuszi katonai kórház parancsnoka 
lesz, itt került kapcsolatba Guyon tábornokkal (Iszmail pasa), vele együtt részt vett a krí-
mi háborúban. A harcok befejezése után kilép a hadseregbQl, elQbb az isztambuli polgári 
kórház orvosa, 1862-tQl ismét az Orvosi Akadémia tanára, 1873-tól az ásványtan és a 
zoológia professzori tisztségét is betöltötte. Leírta a Boszporusz vidékének geológiáját és 
zoológiáját, megalapította Isztambulban a Természettudományi Múzeumot. Török föld-
re menekült Hammerschmidt Károly két – ugyancsak orvos – fivére: Hammerschmidt 
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József Adolf (1799–1865), Pesten végzett orvosdoktor 1849 januárjában belépett a hon-
védseregbe, hadnagyi rangban küzdötte végig a szabadságharcot, fivéreivel együtt török 
földre menekült. ElQbb polgári orvosként dolgozott, csak 1851-ben lépett be a török 
hadseregbe Ali efendi néven. A krími háború után leszerelt, egy ideig Izmirben polgári 
orvos, majd amnesztiát kért, hazatért, s egyetemi fQorvosként hunyt el. A harmadik fivér 
Ferdinánd Károly (1810–1869) szintén orvos (1838) lett, aki elQbb Szatmár vármegyének 
másod fQorvosa, végül 1841-ben belépett a császári hadseregbe. 1848 nyarán kérte átvé-
telét, majd törzsorvosként szolgált az erdélyi hadszíntereken. P is török földre menekült, 
de nem lépett be a török hadseregbe, Várnában praktizált polgári orvosként. A kiegyezés 
után tért haza, Brassóban élt haláláig.

A törökországi magyar emigráció visszaemlékezéseiben gyakran emlegetik az újvidéki 
születés_ Robay (Romich) János, Ahmed pasa nevét, aki a bécsi Katonaorvosi Akadémián 
végzett (1840), itáliai szolgálatból szökött haza, lett a 12. huszárezred törzsorvosa. 
Vidinben számára – mint császári tisztre és katonaszökevényre – csak a török hadse-
reg adhatott védelmet: Achmed pasaként elQbb Egyiptomban, majd a mai Irak területén 
szolgált vezérorvosként, 1855 szeptemberében Bagdadban, egy lázadás leverése közben 
vesztette életét 35 éves korában.

A török hadseregben szolgálók közül a legmagasabb rangot és „fQtörzsorvos” beosztást 
Schneider Antal (1816–1897) nyert el, aki a krími háborúban igen magas török katonai ki-
tüntetést is kapott. A bécsi orvosi karon végzett (1840), majd Temesváron m_ködött 1848 
tavaszáig, amikor elQbb nemzetQr, majd Damjanich seregében huszárkapitány. Személyes 
bátorságával is kit_nt: 1849 februárjában, mint kém, igen fontos információkat szerzett 
az ellenségrQl, késQbb Bem seregében – a piski csatában – vitézi erényeket csillogtatott 
meg. A csata után Q kezelte Bem kézsérülését, ezután a lengyel tábornok orvosi kérdé-
sekben csak hozzá volt bizalommal. Bemmel együtt menekült török földre, ahol sokáig 
saját vagyonából fedezte a tábornok és kísérete kiadásait. Husszein bég néven ezredorvosi 
beosztást kapott, Bem kíséretében maradt Damaszkuszban és Aleppóban is. Kálazdyval 
együtt kezelte a sokat betegeskedQ tábornokot, halálos ágyánál is jelen volt.

A krími háborúban az egyik arab hadsereg vezérorvosi tisztségét töltötte be és egyéni 
bátorságáról ismét tanúbizonyságot tett: az egyik stratégiai fontosságú erQdöt az általa 
vezényelt rohammal foglaltak vissza, amiért magas katonai kitüntetést kapott, tábornoki 
beosztásba helyezték. A háború után leköszönt katonai rangjáról, Isztambulban telepedett 
le, és az ottani magyar emigráció egyik vezetQje lett. Itt került kapcsolatba Garibaldi 
törökországi megbízottaival, vagyonából finanszírozta azt az egykori magyar honvédek 
katonai szervezkedését, amely tevQleg segítette az olasz szabadságmozgalmat. A török 
rendQrség – külpolitikai okok miatt – letartoztatta Schneider Antalt, 15 évi várbörtönre 
ítélték, de az angol követ közbejárására szabadon engedték. Korfuban – gyakorló orvos-
ként – telepedett le (1860), de még ebben az évben a Garibaldi oldalán harcoló Magyar 
Légió tisztje lett, nyolcvan ütközetben vett részt. A kiegyezés után külön engedéllyel 
térhetett haza, sokáig Budapesten rendQri felügyelet alatt élt, késQbb Klapka György se-
gítségével a budai Pénzügyi Igazgatóság tisztviselQje lett.

Igen nagy tekintélynek örvendett török földön Kálazdy Móric (1819–1875), Bécsben 
végzett (1843) orvos, aki sebészként m_ködött a bécsi sebészeti klinikán, amikor aktív 
részvevQje lett a bécsi 1848. évi márciusi forradalomnak, az ifjúság nevében köszöntötte 
Bécsben a magyar országgy_lés küldöttségét. 1848 nyarán belépett a honvédség kötelé-
kébe, a Feldunai hadsereg törzsorvosa lett, 1849 októberében Bem kíséretében hagyta el 
a vidini tábort. Bár felvette Szulejmán néven az iszlám vallást, polgári orvosként követte 
Bem tábornokot. Ez a státus szabadabb mozgást jelentett számára, annak ellenére, hogy 
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Bem török stábjához tartozott, gyakran megfordult a magyar emigráció fontosabb köz-
pontjaiban is (Isztambulban, Sumlában stb.). Az emlékiratok szerint egy idQben Kossuth 
környezetében tartózkodott, Q segítette a kormányzót török nyelvi tanulmányaiban.

A krími háború idején Kálazdy katonai szolgálatot vállalt és a Boszporusz partján az 
egyik katonai kórházat vezette. A háború után leszerelt és polgári orvosként Isztambulban 
élt, jó kapcsolatban állt a magyar emigrációval. KésQbb Korfun és Krétán volt magánor-
vos, élt az 1867. évi amnesztiával és hazatért.

Mustárdy János (1789–1858) – eredeti nevén Jean De la Musch – még a napóleoni 
háborúk idején került katonaorvosként Magyarországra. A visszavonuló francia seregtQl 
lemaradva, magyar nQvel kötött házasságot. Az 1820-as években magyarosított, és 1836-
tól Szilágy-Somlyó vármegye másod fQorvosa lett. Közel a hatvanadik évéhez belépett a 
honvédségbe törzsorvosként. A bukás után török földre menekült, elQbb a francia követ 
orvosaként élt Isztambulban, majd a török hadseregben szolgáló francia tisztek ösztönzé-
sére lépett be a török hadseregbe (1851), különbözQ helyeken szolgált, végül az ugyan-
csak magyar születés_ Láttász Péter (Omár pasa) parancsnoksága alatt a bagdadi helyQr-
ség fQorvosa lett. 1858 májusában a török uralom ellen felkelt arabok, több török tiszttel 
együtt, Mustárdyt is megölték.

Rejtély övezte Dempwolf Adolf (1828–1863) szebeni születés_ honvéd hadnagyot, 
aki élelmezési tisztként 1849 februárjában került Bem erdélyi hadseregébe. A szabad-
ságharc bukása után Vidinben felvette az iszlám vallást, de katonai szolgálatot nem akart 
teljesíteni. Egy rosszul végzQdött üzleti vállalkozás után katonai szolgálatba lépett, és 
több parancsnoka megvesztegetése után beiratkozott az isztambuli Orvosi Akadémiára, 
ahol 1854-ben seborvosi oklevelet szerzett. Azonnal a krími háborúba vezényelték és 
Szulejmán binbasi (Qrnagy) ranggal ezredorvos, hamarosan béggé, 1856-ban pasává ne-
vezték ki. A háború végén már katonai kórház parancsnoka, nem sokkal késQbb az Orvosi 
Akadémia sebésztanára lett. Gyorsan ívelQ pályáját annak köszönhette, hogy csatlakozott 
Abdul-Aziz trónkövetelQ csoportjához, akik Abdul-Medzsid uralmát akarták megdönte-
ni. A magyar emigráció visszaemlékezése szerint Dempwolf fontos szerepet játszott a 
hatalmon levQ szultán megmérgezésében. A trónra lépett új uralkodó elQbb a birodalom 
legmagasabb orvosi tisztségébe emelte, de néhány év múlva – miután „híre ment” a szul-
tángyilkosságnak –megfojtatta.

A török földön hosszabb-rövidebb ideig orvosi gyakorlatot folytatók száma 60 fQre 
tehetQ, amely létszám tekintélyesnek mondható, ha az 1841. évi orvos-összeírás szerint 
804 egyetemet végzett orvosdoktor m_ködött hazánkban. Ez a létszám alig emelkedett 
néhánnyal 1848-ra, bár mellettük közel l200 alacsonyabb tudású és képzettség_ seborvos 
és szülészmester m_ködött. Egy részük hamarosan Nyugat-Európába költözött (például 
Schöpf-Merei Ágoston Angliába), vagy amnesztiát kérve, visszatért Magyarországra. 
Sokan az Egyesült Államokba költöztek (Czapkay József, Langer Ignác, Énekes József, 
Spacsek József – az utóbbi kettQ Kossuth Lajos háziorvosa volt Kutaihában). Voltak olya-
nok is (Schindler Nándor, Ascher Náthán, Herczeghi-Fürst Móricz – az 1870-es években 
a török hadsereg orvos tábornoka, Blumberg Heinrich, Horváth János, Tauszky Rudolf), 
akik török földre menekültek, majd innen az olasz szabadságharc katonaorvosai lettek. 
KésQbb visszatértek Magyarországra vagy ismét török szolgálatba álltak.

A magyar orvosok törökországi gyakorlata nem szakadt meg a kiegyezés után sem, hi-
szen már nem politikai emigrációként jelentek meg a Török Birodalomban. Törökország 
modernizálása sok jól képzett szakembert kívánt, így nem „sz_nt meg” az egyes orszá-
gokban m_ködQ török követségek régóta ismert tevékenysége, hogy magas fizetésért, 
szerzQdéses feltételek között jól képzett fiatal orvosokat csábítsanak török állam szolgá-
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latra. Nemcsak a kalandvágy, hanem valós anyagi érdekek miatt is számos magyar orvos 
szerzQdött a Török Birodalom legkülönbözQbb tartományaiba. Ezek – néhány kivétellel – 
a szerzQdéses idQ után hazatértek. A két világháború között a gyorsan fejlQdQ török egye-
temek számos magyar kutatót vagy elQadót hívtak meg török orvosi karokra vagy vették 
igénybe tudásukat orvosi és egészségügyi intézmények megszervezésében. Így m_ködött 
(1923–1945) többek között az isztambuli egyetemen Péterfi Tibor (1883–1953) profesz-
szor, bár 1919 után rövid ideig politikai emigránsként élt Németországban.

(Trianon után: „orvosfelesleg”) A hazai betegellátás és egészségügy folyamatosan szak-
emberhiánnyal küzdött, amelyen alig javított a magyar orvosképzés megszervezése, a 
korszer_ egészségügyi törvények életbeléptetése. Az elsQ összeírás (1841) még egyéni 
kezdeményezés volt Bugát Pál részérQl, mivel a korábbiak – a Helytartótanács egészség-
ügyi bizottsága, majd egészségügyi osztálya kezdeményezésére – csak a városokban és a 
vármegyék területén hivatalosan m_ködQ orvosokra terjedt ki. Gondok voltak a végzett-
séggel, a korábbi gyakorlattal, a leszerelt katonaorvosok csupán m_ködési igazolásokkal 
rendelkeztek. Az elsQ hivatalos, a Belügyminisztérium által elrendelt orvos-összeírás 
1870-ben történt. Eszerint 1870-ben 2004 egyetemet végzett orvos és 2941 egyetemen 
képesítést szerzett seborvos m_ködött, de az orvosok 61%-a külföldön szerezte oklevelét, 
az orvoslétszám 41%-a a Monarchia legkülönbözQbb területérQl került a Magyar Korona 
területére 1851 után, többségük leszerelt katonaorvos volt. Ez az összeírás számos alap-
vetQ gondot is felvetett: az orvosok 51%-a városban élt, fQleg Budapesten, ahol a hazai 
orvosok 22%-a m_ködött. A vidéki orvosi helyek 60%-át sebészek töltötték be, 30%-a be-
töltetlen volt, illetve ideiglenesen más községekhez csatolták e körzeteket. Ezen adatokra 
hivatkozva növelték a felvehetQ hallgatók számát, megalapították Kolozsvárott a máso-
dik egyetemet orvosi karral, illetve 1874-ben megszüntették az alacsonyabb képzettséget 
adó seborvosképzést. Ennek köszönhetQen az 1877. évi statisztika szerint az egyetemet 
végzett orvosok száma 3000 fQre emelkedett, csökkent a seborvosok száma (2547=), az 
orvosállások 38%-a volt betöltetlen, viszont a sebészek létszámának csökkenésével ará-
nyosan 1895-ben sem javult a helyzet. A vidéki álláshelyek továbbra is területi alapon és 
nem a lakosság létszámhoz igazodva lettek kialakítva. Komoly gondok voltak a bérezés-
sel kapcsolatban, továbbra is az alkalmazó helyhatóságok – változó összegben – szabták 
meg az orvosok fizetését. Éppen ezért az orvosok érdekvédelmi törekvése az egységes ál-
lami fizetés megszabását és a nyugdíjképességet t_zték ki célul. A vidéki orvosok 45%-a 
megélhetési gondokkal küzdött, kénytelen volt hivatása gyakorlása mellett más kiegészítQ 
foglalkozást _zni, mivel a vidéki ember – a betegbiztosítás hiánya miatt – képtelen volt 
a 10 krajcáros beteglátogatási díjat kifizetni, nem beszélve a gyógyszerek költségeirQl. 
Ekkor az orvosok 42%-a lakott városban, aminek magyarázata az 1870-es években meg-
indult kórházépítési program.

A közegészségügyi törvény 1908. évi módosítása után, amely a vidéki ellátási körzetek 
számát 5000-ben határozta meg, a hazai orvoslétszám 4926 fQ volt, amely a nemzetközi 
összehasonlítás szerint azt jelenti, hogy 10 ezer lakosra 1,88 orvos jutott. E vonatkozás-
ban hazánk az akkori európai „ranglista” végén helyezkedett el. A kórházak száma 427 
volt, a 42 ezer betegágy ellátására az országos orvoslétszám 13,5%-a állt rendelkezésre. 
Az akkor elkészített hivatalos álláspont szerint kb. 10-12 ezer orvosra lett volna szükség, 
amely adat az orvosképzés helyeinek gyarapítását sürgette. Ez indokolta a pozsonyi és a 
debreceni orvosi karok megalapítását.

Az elsQ világháborút követQ területi elcsatolások és a belsQ migráció után az elsQ hi-
vatalos összeírás 1920-ban történt: ekkor a 7,6 milliós lakosságú Magyarországon 4324 
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orvos m_ködött, amely szám 1926-ban 6028-ra emelkedett. Ebben már szerepet játszott a 
vidéki egyetemekrQl kibocsátott orvosok száma, valamint az elcsatolt területekrQl folya-
matosan érkezQ magyar orvosok létszámai. Ekkor Budapesten 2609 orvos m_ködött, az 
országos létszám 43%-a, a többi városban 1665, az itt élQ lakosok száma 1,7 millió volt. 
Vidéken 1818 orvos m_ködött, de itt 5,7 millió lakos élt. Ezen próbált segíteni az 1926-
ban megindult vidéki „orvoslakás-építési program”, hogy ezzel is ösztönözzék az orvosok 
vidéki letelepedését. Ez alig segített a helyzeten, mivel az 1938. évi statisztika szerint 
hazánkban 10 590 orvos m_ködött, ebbQl vidéken élt 5866 orvos (58,2%). Budapesten 
2043 orvos élt és m_ködött, az országos létszám 19%-a. A vidéki betöltetlen állások 
10,3%-a betöltetlen volt, viszont Budapesten 35%-os, a vidéki városokban 24%-os volt 
az orvosfelesleg.

Az 1930-as években orvosi „túlprodukcióról” beszéltek, elhangzott olyan javaslat is, 
hogy csökkenteni kell az orvostanhallgatók létszámát. Az 1936. évi felsQoktatási kong-
resszus ennek ellenkezQjét bizonyította be, az OTI elnöke és Johann Béla helyettes ál-
lamtitkár az aránytalan orvoselosztásról szólt, indítványozta, hogy a 2317 körorvosi állást 
állandó községi orvosi helyekké szervezzék át, s jelentQsen csökkentsék az egy orvosra 
jutó betegek számát. Ugyanakkor erQsíteni kívánták a szakrendelési rendszert, ezzel nö-
velni lehetett volna az orvosok foglalkoztatását.

Az elQbbi statisztikai feldolgozásból is kit_nik, hogy a városokban mindig volt 
orvosfelesleg, míg a vidéki orvosi állások kevésbé voltak vonzóak. Ez utóbbiak egyet-
len oka: a megélhetést sem biztosító kereseti lehetQségek. Kerbolt László „A beteg falu” 
cím_, a vidék egészségügyét elemzQ és orvosszociológiai munkájában elég plasztikusan 
leírta a vidéki orvos nehéz helyzetét, azokat a körülményeket, amelyet csak kevesen 
vállaltak. A Johann Béla nevével fémjelzett, az 1930-as években végrehajtott, a vidék 
egészségügyét átszervezQ program sokat javított a Kerbolt László által leírt állapotokon, 
de az idQ olyan rövid lett rá, hogy a második világháború eseményei miatt alig lett érzé-
kelhetQ a változtatás. Falura gyógyítani – a minimális feltételek biztosítása nélkül – nem 
sokan mentek, fQleg az alföldi és tiszántúli vidékekre. Valóban a városokba tömörül az 
orvoslétszám többsége, ahol valóban – a kórházépítési programok következtében – egyre 
több orvosra lett szükség, viszont mindig volt egy 40% körüli orvosfelesleg, amit csak 
növelt az elhúzódó gazdasági válság és az egyre szélesebben kiépülQ betegbiztosító társa-
sági rendszer. A statisztika elemzése szerint az ún. „orvosfelesleg” úgy ezer-ezerkétszáz 
orvost érinthetett. A fQvárosi kórházakban jelentQs létszámú fiatal orvos volt „állásnél-
küli” állapotban, akik – a vezetQséggel megegyezve – teljes orvosi munkát végeztek, 
ellenszolgáltatásul valami juttatást adtak: ügyeleti díjat, egész napra szóló élelmezést, 
vagy az úgynevezett „kiskasszából” – itt gy_jtötték össze a betegektQl kapott hálapénzt – 
kaphattak részesedést. Nem „múltbéli propaganda”, hogy a gazdasági válság idején az ál-
lástalan értelmiség vállalt hóeltakarítást. Valóban sanyarú sors és kilátástalan jövQ volt az 
orvosoké, amibQl kiutat a külföldi munkavállalás jelenthetett. Az orvosi szaksajtó (Orvosi 
Hetilap, Gyógyászat, az Orvosszövetség kiadványai) hirdetési rovataiban állandó címszó 
lett a „külföldi állások” fejezete. Kevesebb hirdetés vonatkozott a szomszédos államokra, 
inkább a tengerentúlra – Afrikába és Ázsiába gyarmatorvosnak, Dél-Amerikába (fQleg 
Brazíliába és Argentínába) és az Egyesült Államokba. Nyelvet ismerQ orvosokat toboroz-
tak az angol, a francia, a belga, a spanyol és portugál gyarmatbirodalmakba is. Többen 
Afrikában telepedtek le, ahol valóban szakmai karrier várt rájuk. Ilyen volt Sáska László 
(1890–1978), aki oklevelének megszerzése (1914) után katonaorvos, majd Isaszegen 
körzeti orvos. 1933-ban kivándorolt Tanzániába, majd dolgozott Szomáliában, 1940-ben 
Abesszíniában – a császári család orvosaként – megszervezte az abesszin hadsereg kato-
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na-egészségügyét. Útja innen ismét Tanzániába vezetett, ahol rákkutatással, trópusi be-
tegségekkel és maláriával foglalkozott. Az utóbbiakért az Angol Királyi Rákkutató Intézet 
levelezQ tagja lett, de volt egészségügyi miniszter is. Albert Schweitzer és Hemmigway 
barátja, vadász trófeáit a Természettudományi Múzeumnak adományozta. Sáska karrierje 
nem az egyetlen ilyen magyar életút Afrikában: Scheitz László (1897–1963) Kolozsváron 
szerzett 1919-ben orvosi diplomát, majd Magyarországra menekült, 1920-tQl az I. sz. 
Sebészeti Klinikán, késQbb a Rókus Kórház sebésze, majd 1938-ban – talán kalandvágy-
ból – Belga-Kongóba szerzQdik sebészorvosnak, de 1940-ben hazatért, 1940–1945 kö-
zött a Szent István Kórház fQorvosa, 1946–1948 között a mai Bajcsy-Zsilinszky Kórház 
sebészeti osztályát vezette. 1948-ban a politikai rendQrség többször is kihallgatta Belga-
Kongóban eltöltött évei miatt, meggyanúsítva, hogy külföldi hírszerzQk szolgálatában 
áll. Ekkor egy vasúti kocsi szerszámos ládájában rejtQzve menekült ki az országból, és 
ismét Belga-Kongóban telepedett le, Kinsaha tartomány fQorvosa lett. 1960–1963 között 
a függetlenné vált Katanga egészségügyi minisztere volt haláláig. Jeles néprajzi gy_jtQ is 
volt, a hazai néprajzi gy_jtemények adományaiból álltak össze. Az elQbbiek csak kiemel-
kedQ példák, de az 1960-as évektQl – a WHO szervezésében – számos magyar orvos dol-
gozott hivatalos kiküldetésben Észak-Afrikában (fQleg arab területeken), de Ghánában, 
Guineában is több csoportban dolgoztak, szerepet játszottak például a dakkai egyetem 
megszervezésében, az egészségügyi rendszer kiépítésében. A WHO szervezésében kint 
dolgozó magyar orvosok nem voltak kivándorlók, szolgálati idejük letelte után hazatértek.

(Az ígéret földje: Amerika) A magyar orvosok az 1920-as években inkább szociális 
okokból távoztak, bár jelen volt egy politikai emigráció is, de ezek száma nem volt ki-
emelkedQ. Az 1930-as évek elejétQl, elsQsorban Hitler hatalomra kerülése után, a faji-val-
lási megkülönböztetéstQl való félelem miatt a zsidó diplomások tisztes tömege távozott 
Európából. A náci Németországban 1938-tól zsidó orvos csak zsidókat gyógyíthatott, de 
általában számos megalázó rendelkezést fogasasítottak velük szemben. 1938-ig mintegy 
170 ezer zsidó vándorolt ki Németországból, de az Anschluss után a zsidók helyzete 
tovább romlott. Az 1938. júliusi eviani nemzetközi menekültügyi konferencián viszont 
világossá vált, hogy az országok többsége nem emeli fel a bevándorlási kvótát, de 1938–
1942 között a Németországgal szomszédos országokból is – osztrák és cseh területekrQl 
– mintegy félmillió zsidó menekült el. Ez utóbbiak is inkább az Egyesült Államok felé 
orientálódtak, de az értelmiségieknek továbbra is nehézséget jelentett az amerikai hatósá-
gok aprólékos vizsgálódása: nemcsak a diplomát, hanem az addigi szakmai tevékenységet 
is ellenQrizték.

A magyar kivándorlás fontos céliránya volt Dél-Amerika, amely országok a 18. század 
közepétQl volt a magyar hittérítQk, egyetemalapítók és sok szerencsét próbálok célpontja. 
Tudunk magyar zsoldosokról Brazíliában, magyar zeneszerzQ (Derbály Ferenc) szerezte 
Uruguay himnuszát, menekült honvédtisztek fontos szerepet játszottak az amerikai sza-
badságharcokban, Czetz János honvédtábornok szervezte meg az argentin tisztképzést, 
irányítója volt Argentína vasútépítkezésének. A kiváló magyarok mellett az 1880-as évek-
tQl jelentQs számú magyar szociális emigráns telepedett le Latin-Amerikában, ahol a föld-
bQség és a befogadó országok kormányainak biztatásai jelentették a legnagyobb vonzerQt. 
1900-ban mintegy 12 ezer magyar érkezett Brazíliába. A magyar értelmiségiek fQleg vá-
rosokban találtak szakmai karriert. Az elsQ világháború után ismét fellendült a magyarok 
dél-amerikai kivándorlása, akik között sok volt a politikai emigráns, az 1930-as évektQl 
a zsidók is ide menekültek, nem várva meg más amerikai és tengerentúli ország külön-
leges engedélyeit. Az 1930-as évek végén a százezret is meghaladta a magyarok száma 
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Brazíliában, Argentínában legalább 20 ezer magyar élt, de a többi dél-amerikai országban 
is ezer lelket meghaladó magyar kolóniák alakultak ki. Igaz, továbbra is földm_vesek 
alkotják a magyar kolóniákat, de mindegyik igyekezett magyar orvosokat, tanárokat, 
lelkészeket magukhoz vonzani. Megjelennek a magyar nev_ települések, amit a magyar 
telepesek alapítottak. Magyar iskolák, könyvtárak és egyesületek sora szervezQdött.

A második világháború után már „igazi” politikai menekültek érkeztek tízezrével – 
Argentínába 20, Brazíliába közel 50 ezer, de közép-amerikai országokban is jelentQs szá-
mú magyar kolóniák formálódtak ki, sQt Ausztrália és Új-Zéland is a magyar emigráció 
letelepedésének célpontja lett. A sokféle foglalkozású és végzettség_ magyar emigráns 
között közel ezer orvos volt, nemcsak a magyarok lakta vidékeken dolgoztak, hanem a 
különbözQ egyetemeken is felt_ntek, a legkülönbözQbb beosztásban lettek részesei a helyi 
orvosképzésnek. Pontos számadatot nem ismerünk, de a jelentQs elvándorlást bizonyítják 
a magyar orvosok létszámadatai: ez az 1930-as években inkább stagnált, mint növekedett, 
az elhunytak számát ugyan meghaladták a négy orvosi karon végzettek létszámai, de nö-
vekedés nem következett be. A második világháború veszteségei között ott vannak az or-
vosok is (a frontokon és a fogolytáborokban elhalt hivatásos és tartalékos katonaorvosok, 
munkaszolgálatra kényszerített zsidó orvosok, a megsemmisítQ táborok orvos áldozatai, 
stb.), de a statisztikák legalább 5500 orvossal nem tudnak „elszámolni”. Ebben a szám-
adatban vannak a távoli kontinensre emigráltak vagy az Izraelbe kivándorolt zsidó orvo-
sok, akik érthetQ okok miatt hagyták el Magyarországot. Ezzel kapcsolatban van olyan 
adat is, hogy a Kárpát-medencébQl félezer orvos telepedett le Izraelben. A legtöbben az 
amerikai kontinensen kezdtek új életet, az Egyesült Államokban futották be a legnagyobb 
karriereket. Gondoljunk csak Szentgyörgyi Albertre, de nem Q az egyetlen neves magyar 
orvos Észak-Amerikában.

(Újabb magyar orvos emigráció: 1956) Az 1956-os magyar forradalom szomorú követ-
kezménye a közel 200-240 ezer magyar menekült, akik az 56-ot megelQzQ tízéves dik-
tatúra reménytelensége és az újabb megtorlástól való félelem miatt inkább az emigrációt 
választották. A menekültek nagy része az életét mentette, illetve a börtön elQl menekült, 
mert részt vett a forradalomban. A menekülés Ausztria, késQbb Jugoszlávia irányába 
történt. A semleges Ausztria már 1956. október 28-án megnyitotta a határt, november 
4-e után naponta ezrével lépték át a határt, november 22–26-a között 40 ezer menekültet 
regisztráltak.

Az osztrák belügyminisztérium adatai szerint 1956. december 10-ig 126 496, december 
31-ig összesen 165 361 magyar menekültet vettek nyilvántartásba. Számuk 1957. május 
1-jére 178 900 fQre emelkedett. A magyar–osztrák határ átlépése 1956. november 4-tQl 
megnehezedett, hiszen a szovjet katonai erQ teljesen lezárta a határra vezetQ utakat, a ha-
tárvonal mentén csapatokat vont össze. 1956. november 9-én a szovjetek ellenQrzésük alá 
vonták a hegyeshalmi határátkelQt. Ezzel megsz_nt az országúton való menekülés lehetQ-
sége, erdQkön, mezQkön keresztül, leginkább éjszaka lehetett a határt megközelíteni. 1957 
tavaszára már olyan szigorúvá vált az ellenQrzés, hogy alig lehetett a magyar–osztrák 
határ közelébe jutni. Ezután lett a menekülés iránya Jugoszlávia, ahol szintén befogadták 
a menekülQket. Ide kb. 40 ezer magyar érkezett. Mintegy 40 országba került a több mint 
200 ezer magyar menekült.

Az 1956-os magyar emigrációs hullám sokáig érezhetQ veszteséget okozott a hazai 
szellemi életben. A menekültek 22-24%-a értelmiségi volt, akiknek többsége nemcsak a 
forradalomban való részvétel miatt választotta az emigrációt, hanem szellemi szabadságra 
vágyva hagyta el az országot. Ennek ékesebb bizonyítéka, hogy az amerikai egyetemeken 
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tevékenykedQ egyetemi tanárok, kutatók, oktatók között az 1960-as években 362 ma-
gyart találunk, ezek 70%-a „56-os emigráns” volt. A menekült magyar értelmiség zöme 
m_szaki végzettséggel rendelkezett, de szép számmal volt köztük orvos, tanár, jogász is. 
80%-uk 20–40 éves volt, 8452 még egyetemista, illetve fQiskolai hallgatóként hagyta el 
hazánkat. Ez a szám az akkori magyar egyetemi ifjúság egynegyedét jelentette.

A hivatalos ENSZ-nyilvántartások szerint 1956 novembere és 1957 áprilisa között 
Ausztriában 6812 menekült diákot vettek nyilvántartásba, Jugoszláviában további 1362 
egyetemistát regisztráltak. Ezt az adatot erQsítette meg a genfi székhely_ Egyetemista 
Diákok Nemzetközi Irodája is. A diákok zöme egyetemista és fQiskolás volt (95%), cse-
kély létszámban középiskolás és tanulmányait valamilyen okból megszakító. A Szabad 
Magyar Diákok Szervezete 1957-ben alakult meg Párizsban, amelyhez 7984 magyar 
egyetemista csatlakozott. EbbQl a legnagyobb csoportot a soproni erdQmérnök hallga-
tók (640) tették ki, a medikusok száma 497 volt. Közülük az amerikai kontinens 350 
fQt fogadott be, akik közül kb. 200-an az Egyesült Államokban kaptak továbbtanulási 
lehetQséget: a Nyugat-Ontariói Egyetemen 25, a hamiltoni orvosi karon 30 szigorló or-
vos kapott ösztöndíjat. Kanadában 130 medikus kapott lehetQséget a tanulásra. Néhány 
évre rá az amerikai kontinensen végzett magyar medikusok száma már 200 fQ fölé kú-
szott, de a Rockefeller Alapítvány ösztöndíjával Ausztriában is közel száz magyar orvos 
végzett. Többségük gyakorló orvos lett. Az emigrációt választott, orvosi oklevéllel ren-
delkezQk száma ugyancsak megközelítette a kétszáz fQt, akiknek egy része Európában 
– Nyugat-Németországban, Angliában, Dániában és a skandináv államokban – maradt, 
de sokan Dél-Afrikában, a francia és angol gyarmatokon, Dél-Amerikában – elsQsorban 
Argentínában, Brazíliában és Chilében – telepedtek le, de közel 30 magyar orvost foga-
dott be Közép-Amerika (Venezuela, Mexikó, Nicaragua) is.

1956 Qszén 2400 egészségügyi dolgozó menekült el, ezek további sorsa nehezen kö-
vethetQ nyomon. Az orvosok emigrálása az 1960/70-es években is folyamatos volt, de ez 
éves „osztásban” 10-20 fQt jelenthetett, az okok részben az alacsony jövedelmekben, leg-
inkább a rossz politikai közérzetben és a szakmai karriervágyban keresendQk. Az 1980-as 
években már a jobb anyagi lehetQségek vonzották az emigránsokat, amikor az alacsony 
bérek tényleg kiürítették a hazai betegellátás színtereit. Sajnos napjainkban a külföldön 
letelepedett orvosok száma meghaladhatja az ötezret, ezenközben lehetséges, hogy e 
számnál nagyobb létszám foglalkozik a távozás gondolatával. Ez az áttekintés nyomon 
követte a magyar orvosok külföldre távozásának okait, megközelítQ számadatait, bár egé-
szen biztos létszámokat nem lehet megadni.

IRODALOM

Schultheisz Emil – Tardy Lajos: Fejezetek a magyar–orosz orvosi kapcsolatok múltjából. Budapest, Medicina, 
1960.

A magyar–lengyel tudományos kapcsolatok múltjából. (Összeáll.: V. Molnár László) Piliscsaba, MATI, 2003.
Veress Sándor: A magyar emigráció Keleten. I–II. köt. Budapest, 1878.
Papp János: A magyar emigráció Törökországban. Pécs, Taisz, 1899.
Jánossy Lajos: Kossuth-emigráció Törökországban. Bp., Atheneum, 1898.
Kapronczay Károly: Közép- és Kelet-Európa orvosi múltja. Bp., Semmelweis Kiadó, [kiadás alatt].
Kapronczay Károly: Az 1848–1849. évi szabadságharc volt honvédorvosainak sorsa török földön. Honvédorvos, 

1979/2. sz.
Kapronczay Károly: Az 1956-os forradalom veszteségei. Lege Artis Medicinae, 1997/10. sz.
Hidas Péter: Menekült magyar egyetemisták Kanadában, 1956–1957. Évkönyv. 1956-os Intézet, 1994.
Magyar Orvoséletrajzi Lexikon. (Szerk.: Kapronczay Károly) Bp., Mundus, 2004.


