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Ragyogó kék ég, pálmafák, homokos tengerpart. November elején Florida varázslatos, és a Sandcastle
Resort at Lido Beach luxushotelnek két úszómedencéje is van. Az egyik medencében az „öregﬁúk”
passzolgattak, és a Budapestről érkezett vízilabda-híresség Kemény Dénes a bíró. Remek a hangulat.
Mindez két évvel ezelőtt, 2018-ban az Amerikai Magyar Orvosszövetség (AMOSZ) jubileumi konferenciáján
történt, amelyet Áder János nyitott meg. A magyar sajtó keveset foglalkozott a nagyszabású luxusaﬀérral,
pedig ott volt az azóta visszahívott washingtoni nagykövet, Szabó László, maga is orvos, a frissen
kinevezett államtitkár, Horváth Ildikó, és megjelent Pacsay-Tomassich Orsolya államtitkár is, aki a
nemzetközi ügyekért felelt. Egy ilyen bulit nem lehetett kihagyni, és én azt hallottam, hogy különösen
sikeres volt az esti „kocsmaparti”.
Akkoriban emailben megkérdeztem Andras Khoort, az AMOSZ elnökét, hogy mennyi magyar adóﬁzetői
pénzzel támogatta őket a The Hungarian Initiatives Foundation, a washingtoni magyar nagykövetség és
más szervezetek. A rendezvény programfüzete ugyanis hálálkodott támogatásukért. Választ nem kaptam.
A Clevelandben fél évszázada alakult szövetség több száz magyar orvostanhallgatónak teszi lehetővé az
amerikai orvosi gyakorlatot, sőt, a szerencsésebbek posztgraduális képzést is kapnak, gyakran jól ﬁzető
amerikai állásajánlattal. Százával érkeznek manapság magyar orvosok és kutatók Amerikába, sokuk
ideiglenesen, család nélkül, de a többség véglegesen. Szülővárosomnak, Debrecennek akár külön
szekciója is lehetne az AMOSZ-ban, olyan sok tagjuk végzett a cívisváros orvosegyetemén.
Mielőtt bárki azt gondolná, hogy az Orbán-kormány hevesen tiltakozik a honi orvosok tömeges Amerikába
vándorlása miatt, az téved. Az újonnan érkezett orvoselit ugyanis támogatja a magyar jobboldalt. Például
az egykori debreceni neurológus, Virga Ágnes lelkesen vett részt a Diaszpóra Tanács ülésén, és 2013-ban
Áder János bostoni meghívásánál is segédkezett.
A Magyar Orvosi Kamara szerint krónikus az orvoshiány Budapesten, és még nagyobb vidéken. Az ok: a
magyar orvostársadalom elöregedett, a ﬁatalok pedig elmennek.
Hogy hova? Legközelebb nézzenek körül a ﬂoridai úszómedencékben.

