
Egy nagy budapesti nemzetközi orvoskongresszus centenáriuma 

A múlt század hetvenes éviéitől a hazai higiénés helyzet 
már nem az elmaradottság szinonimájának szárríítotí* Az 
1866. évi kolerajárvány megrázkódtatása felvetette önálló 
közegészségtani intézet és tanszék szervezésének szüksé
gét (7), amely 1874-ben került tető alá. Élére azt a fiatal 
Fodor József tanárt nevezték ki, aki az előző esztendőben 
jelentetett meg kitűnő könyvet, az akkor méltán legfejlet
tebbnek tartott angol közegészségügyi viszonyokról (4), 
majd alapvető bakteriológiai megfigyeléseket tett közé (5), 
1887-ben a bécsi, 1891-ben a londoni közegészségügyi és 
demográfiai kongresszus egyik magyar előadója, ez utóbbi 
alkalomból a cambridge-i egyetem díszdoktora lett. A szi
getország fővárosában hazánkat Hőgyes Endre és Fodor 
József képviselte oly sikerrel, hogy a következő — a VUl. 
nemzetközi — kongresszus rendezési jogát Budapest nyer
te el, Chicago ellenében. * Amit akkor sem lehetett lebe
csülni. 

A meghívási előkészületek Fodor professzor irányításával, 
már 1891 tavaszán elkezdődtek.. Az ügynek megnyerték az ural
kodót és az egészségügyért felelős belügyminisztert, londoni tá-

* A találkozó pontos elnevezése: VEI. Nemzetközi Kozegészségí és 
Demográfiai Kongresszus 

mogatónak pedig Butia Tivadart. A küldöttség tehát augusztus 
végén teljes sikerrel térhetett haza. Ami a demográfiai részt illeti, 
Kőrösy József, a Fővárosi Statisztikai Hivatal igazgatója a man
chesteri Statistical Sőciéty tagja volt (líj, így a Fodor-^Duka-^ 
Kőrösy triumvirátus tekintélyének köszönhető, hogy l#94^ben 
Magyarországon rendeztek nemzetkőzi orvoskongrésszust. Örök 
kár, hogy a fényképezés akkor még gyerekcipőben járt, valószí
nűleg ezért nem kerültek csoportfelvételek a kongresszusi köte
tekbe, továbbá nem készült emlékérem a rangos összejövetel
ről (7), noha az orvosi numizmatika terén a magyar orvosok 
és természetvizsgálók vándorgyűlései már követendő példát mu
tattak. 

A meghívást elfogadtató „triász" mellett létezett egy „kivitele
ző" team is, közülük elsősorban a főtitkár szerepét betöltő Mutter 
Kálmán tanár nevét kell kiemelni, de nagy munkát végzett Gerlócfy 
Zsigmond titkár-szerkesztő, aki a kongresszusi kiadványokért felelt, 
valamint a pénzügyi részt intéző Bőké Gyula professzor. 

A nagyszabású rendezvényre 1894. szept. í—9. között 
került sor. Gerlőczy Zsigmond szerkesztésében magyar, 
francia, német és angol nyelven Napi Közlöny jelent meg, 
a résztvevők tájékoztatására, valamint kiadták fekszinüle 
formában és francia fordításban Semmelweis Ignácznak az 
Akadémiához írott levelét (I. ábra) (9), melyét a kong
resszus tagjai között szétosztották* Ugyanis e nemes célú 
nemzetközi összejövetel kiváló alkalmat adott „az anyák 
megmentőjének" ünnepléséré. 
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Szeptember elsején ismerkedőestet tartottak a Nemzeti 
Múzeum csarnokában, majd 2-án nyitotta meg a kong
resszust a királyt képviselő Károly Lajos Habsburg főher
ceg francia és magyar nyelven. Az ünnepségen Jókai Mór 
is megjelent. Nyugodtan állíthatjuk, Párizsban is alig lehe
tett volna franciásabb jellegű tudományos találkozót ren
dezni. A legtöbb előadás (nemzetiségtől függetlenül) e 
nyelven hangzott el, a hozzászólások összefoglalóját így 
kellett leadni. A magyar prominensek Fodor Józseftől Ko
rányi Frigyesig, franciául tartották előadásaikat annak az 
országnak a fővárosában, amelyet már akkor egyoldalú né
met orientációval vádoltak egyesek. Még az abszolút ang
lomán Fodor professzor is így fejezi ki tiszteletét a gall tu
domány iránt. 

A kongresszus céljaira az akkor még bal parti Műegye
tem és a vele szomszédos egyetemi intézetek biztosítottak 
helyet.* Délután az MTA dísztermében Kézmárszky pro
fesszor elnökletével megnyílt a Semmelweis-szimpózium, 
amelyen E Hueppe prágai tanár tartott méltató emlékbe
szédet, Ő kivételesen németül. Azt követően kivonultak a 
Kerepesi úti temetőbe, ahol Kézmárszky Tivadar magyar és 
francia nyelven avatta fel az új síremléket, a koszorúzást 
pedig Duka Tivadar magyar és angol mondatok kíséreté
ben végezte el. A kongresszus anyaga közegészségügyi és 
demográfiai részre oszlott, az előbbi Korányi Frigyes, az 
utóbbi Láng Lajos tanár elnöksége alatt. A higiéné össze
sen 19, a demográfia 7 szekcióban folytatta munkáját. Ez 
utóbbiakon főleg statisztikusok, mérnökök és egyéb állami 
hivatalnokok vettek részt, míg a közegészségügy őrizte or
vosi jellegét. A kongresszus névjegyzéke szerint (9) a 
megjelentek száma: 2239 férfi és 312 hölgy, az utóbbiak 
közül, Hugonnay Vilma grófnő ekkor már itthoii volt. 

* Ezek az intézmények a mai Múzeum-körút és az Esterházy utca 
között voltak. 

A külhoni hölgyek közt érdekes személyeket találunk. El
jött a török fővárosból Abdullah-bey-Hammerschmidt An
na asszony, egy 1849-ben emigrált honvédorvos özvegye 
(12) a lányával, Londonból Duka Tivadar angol felesége, 
őket Hampelné Pulszky Polixéna patronálta. A külföldie
ket országonként külön delegátusok reprezentálták. Közü
lük a legnépesebb a francia volt, az egészségügyi miniszté
riumot képviselő Dr. Chantemesse főfelügyelő 
vezetésével. Külön delegációt küldött a mezőgazdasági, az 
ipari, a belügy, a hadügy, a tájékoztatási és szépművészeti 
minisztérium, valamint az algériai francia kormány. A tá
jékoztatási és szépművészeti minisztérium pl. a későbbi 
Nobel-díjas Á. LaVeran és a híifcs E. Nocardállatorvos út
ján képviseltette magát. A nagy rivális németekre inkább 
a regionális csoportosulás volt a jellemző. A küldöttségek 
általában az egyesületeket képviselték. A szomszédos Ro
mán Királyságot (állami küldöttként) a statisztikus C. E. 
Crupenski igazgató képviselte. Pedig Eábes professzor el
őadását sokan és szívesen meghallgatták volna. Szerbia pl. 
az egyesületi keretben kilenc kiválóságot küldött. A fran
ciáknál társulati képviseletben találjuk a párizsi Pasteur In
tézetből X J. Mecsnyikov igazgatót, a Francia Zoológia 
Társaság részéről Margó Tivadart és Pasztavszky József 
professzort. A delegátusok névsora oly gazdag, hogy fel
sorolásuk és jellemzésük külön tanulmányt érdemelne. In
kább az érdekességekre szorítkozunk, mint a francia do
minancia vagy a román tüntető távollét bemutatására, 
továbbá azon történeti személyiségek megemlítésére, akik 
fémjelezték e nagyszabású összejövetel rangját. A színvo
nal illusztrálására s2ánt „nagyágyúk" ábécésorrendben a 
következők: B. Bang (Bang-kór), Koppenhága állatorvosi 
főiskolájáról; Sz. P. Botkin> a híres belgyógyász, a szent
pétervári egyetem privátdocense; A. Celli római higiéni
kus professzor, az egyik legnagyobb járványtörténész: Dw-
ka Tivadar Londonból, akit nem kell külön bemutatni; 
Fjodoí Erisman a moszkvai egyetemről; Banister Fletcher 
londoni egyetemi tanár; Nil Filatov moszkvai 
gyermekgyógyász-professzor (meglepő az oroszok nagy 
száma, az akkori viszonyok közt): Charles Girard, a berni 
egyetem tanára; a híres higiénikus Max Éutíner professzor 
Berlinből; Ottó HeUbner, a berlini gyermekgyógyászati 
klinika igazgatója; R. Kraffi-^Ebing Bécsből; Láncáról 
doktor az egyiptomi Alexandriából; A. Laveran profe
sszor (Párizs), a későbbi Nobel-díjas; Friedrich Loeffler, 
a diftéria-bacillus felfedezője Greifswald egyeteméről; Ce-
sare Lombroso Torino elmegyógyászati intézetéből; Art-
hur Macdónald Wasl^ngtonból (Amerikát akkor még csak 
a keleti partvidék képviselte): J. J. Mecsnyikov és Emil 
Rowc a francia fővárosból; a magyarországi eredetű Ottó és 
Emil 2uckerkandl Bécs egyeteméről. A névsor önmagáért 
beszél, ennyi híresség még soha nem jött össze a magyar 
fővárosban. 

Mínt említettük, a közegészségügyi rész 19 szekcióra oszlott 
a következő sotrencfcen: í. Fertőző betegségek kóroktana (Bakte
riológia); 2. Járványok profilaxisa; 3. A trópusi országok köz
egészségügye; 4. Iparegészségügy; 5. Gyermekegészségügy; 6. 
Iskolaegészségugy; 7. Élelmezés egészségügye; 8. Városok 
egészségügye; 9. Középületek egészségügye: 10. Lakások egész
ségügye; 11. Közlekedés (vasutak, hajózás) egészségügye; 12. 
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Katonai egészségügy; 13. Életmentés; 14. Államorvostan; 15. 
Sport; 16. Fürdők egészségügye; 17. Állategészségügy; 18. 
Gyógyszerészet; 19. Szamaritánusügy (jótékonyság). A szekciók 
magyar elnökei a következők voltak? Hőgyes (később Pertik), Ko* 
rányi, Duka, Kétli, Bókai János, Dollinger, Klug (utóbb Thari), 
Lechner, tíauszntann, Czigler, Csatáry, Kovács J. (utóbb Csajág-
hy), Réczey, Schwartzer Ottó (utóbb Chyzér Kornél), Hegedűs 
Sándor (utóbb Kollár Lajos), Tauffer Vilmos, lipthay István* 
Jármay Gyula, Forster Gyula és A. JJÖW (Bécs). 

Közel 8ÖÖ előadás hangzott el, s ez még a mai 
informácíö-robbanásos világban sem kevés. Ha lehet és 
szabad egyáltalán rangsorolni, talán az első szekció első 
napja volt a legérdekesebb. Hiszen a bakteriológia kereté
ben az immunitás és a szérum-terápia került terítékre, 
melynek olyan szakértői referáltak, mint Mecsnyikov, 
RouX, Buchner, Klemperer, Fodor és Udránszky, hogy csak 
a legismertebbeket említsük. Éppen megbékülőben a humo-
ralis és celluláris (fagocitás) teória hívei, amelyhez nagy
ban hozzájárult Mecsnyikov és Fodor pazar előadása. Kü
lön alszekciót kapott a diftéria, a kolera, a tbc, a tífusz és 
a malária tárgyköre, ez utóbbiban különösen Laveran bril
lírozott. Ugyanis az algériai A. Treille professzor kétségbe 
vonta a plasmodiumok diagnosztikus jelentőségét. „Ha 
egy aktív tbc-s köpetében nem talál Kbch-bacillust, azt 
mondom? mikroszkópizáljon tovább és majd csak ráakad'* 
— hangzott Laveran szellemes replikája (2). Azt hiszem, 
a fentiek kellőképp példázzák, mekkora horderővel bírt e£ 
a Budapesten tartott kongresszus. 

Külön érdekesség a sport szerepének kihangsúlyozása. Á 
szakosztályok „a tagok gyakorlati okulására és szórakoztatására 
torna, athletikai, úszó-, evező- és kerékpár-versenyt rendeztek, 
mely versenyekkel kapcsolatban dr. Ktug Nándor egyet, tanár úr 
vezetése alatt tudományos vizsgálatokat végeztek a versenyző
kön" (1). A szórakozásnak és kirándulásnak jelentős szerep ju
tott. Esterházy Miklós gróf meghívta a résztvevőket a tatai ura
dalmára, Fehér Ipoly pannonhalmi főapát Balatonfüredre. 
Meglátogatták a Saxlehner-féle keseruvíztelepet, az Erzsétíet 
fürdőt, a Budapesti Önkéntes Mentőegyesületet (Kresz Gíéza 
egyébként is a szervezési vezérkarba tartozott), a központi tej-
csarnokot, az épülőfélben lévő új Országházat, a központi foghá
zat, a Ganz-gépgyárat, a közvágóhidat, a malmokat, a különböző 
kórházakat és egyetemi intézeteket, az aquincumi feltárásokat, a 
vízműtelepet, a csatornázási munkálatokat, az Opera műszajá 
berendezéseit, a Vakok és Süketnémák Intézetét, a Protestáns Ár
vaházi Kézműiskolát, az államrendőrség toloncházát, majd nem 
utolsósorban a sörgyárat és a budafoki borpincéket. Az elszállá
solás hotelekben és illusztris magánházaknál történt, az esti foga
dásokról pénzes vállalatok gondoskodtak. 

A szakelőadások mellett népszerűsítő fórumok is nyíl
tak, így EriSrrtan moszkvai professzor a halál elleni küzde
lemről elmélkedett. Természetesen franciául, A hazai 
résztvevők felsorolásától eltekintünk, ők gondoskodtak a 
kellő számú hallgatóságról. Ne feledkezzünk azonban el 
megemlékezni a különböző országokból érkezett kiállítási 
témákról, tárgyakról, melyek közül a Wellcome Intézet or
vosi eszköztára, Gruby Dávid mechanikai ágya és a halott
hamvasztás — noha akkoriban még sok ellenzője volt — új 
berendezési tárgyai (3) is érdeklődést keltettek. 

A záróülést 9-én Hteronymi Károly belügyminiszter 
nyitotta meg, majd Müller Kálmán főtitkár bejelentette a 
következő kongresszus színhelyét. A választás New York, 
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Moszkva és Madrid közül utóbbira esett amit Amalio mad
ridi professzor köszönt meg (12). 

A záróülés előtt a kongresszus határozatokat fogadott 
el, melyek kötelezik a kormányokat a közegészségügyi 
szabályzatok nemzetközi betartására. Hyen pl. a, prostitú
ció ügyének rendezése, a nyolcórás munkaidő bevezetése, 
vagy külön menedékhely az elmebeteg burtözők befogadá
sára. Fontosságukat az idő igazolta 

Száz esztendő távlatából elmondható f a Budapesten 
rendezett VüL Nemzetközi Közegészségi és Demográfiai 
Kongresszus kitűnően sikerült. Az orvosi beszámolók alig 
szólnak a demográfiai részről, nyilván megtették azt a 
kongresszusi kiadványok és az arra illetékes szaklapok (3). 

A neves rendezvény anyagát Gerlóczy Zsigmond főor
vos gyűjtötte három kötetbe (2. ábra). Magyarul előadás 
nem hangzott el. Az angol és a német szöveghez gyakran 
csatoltak francia függeléket, minden hozzászólás ezen a 
nyelven jelent meg. 

A tanácskozások anyagát tartalmazó kötetek (a „triló
gia") 1895—96-ban hagyták el a nyomdát. Világnyelvi jel
legük miatt ezek az intézeti könyvtárakból aligha selejte-
ződtek ki. A Semmelweis-levél pedig relikvia lett. 

Egy viharos évszázad múltán jó érzés kézbe venni ezeket 
a kiadványokat. Annak bizonyítására pl., hogy a honi költők, 
művészek (Ady, Rippl-Rónai) mellett a magyar orvosok sem 
voltak az egyoldalú orientáció hívei, hiszen a találkozó egy
szerre tükrözte Kelet és Nyugat optikáját. Továbbá: nemcsák 
mi voltunk elfogultak mások iránt. Ha létezik a tudományos 
progressziónak és a tudósok közti testvériesülésnek doku
mentuma, úgy az említett kongresszusi kiadványok — azok. 
A kötetekbe* lapozva nyugodtabbá válik lelkiismeretünk. 
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IRODALOM: 1. Jelentés az 1894. szept. hó 1-től 9-ig Budapesten 
tartott VIII. Nemzetközi Közegészségi és Demográfiai Congres-
susról... I. köt. Bp. 1895. — 2. Jelentés... n . köt. Bp. 1896. 
— 3. Egészség, Budapest, 1894. évf. — 4. Fodor József: Köz
egészségügy Angolországban... Bp., 1873. — 5. Fodor József: 
Baktériumok az élő állati vérben. MTA-értékezés, Bp. 1885. — 
6. Hanh—Melly: Fodor József élete és munkássága, Bp., 1965. 
— 7. Huszár-Varannai: Medicina in nummis. Bp., 1977. — 8. Köz

egészségügy és Törvényszéki Orvostan. Orv. Hetil. melléklete, 
1894. — 9. Lettredu Prof. I. Semmelweis en 1860... Bp., 1894. 
— 10. Orv. Hetil., 1894-es évf. — 11. Szinnyei: Magyar írók élete 
és munkái, VII. köt. Bp. 1900. — 12. Ze'tény Győző: A magyar 
szabadságharc honvédorvosai 1948/49. Bp. 1948. 

Szállási Árpád dr. 
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