
Egy nemzetközi orvoskongresszus időszerű évfordulója 

Budapest a fürdők és a kongresszusok városa - szokták 
mondani. Különösen 1909 óta. Kilenc évtizeddel ezelőtt 
rendezték ugyanis fővárosunkban a XVI. Nemzetközi 
Orvosi Kongresszust, amely mind a szervezés színvo
nalában, mind a résztvevők számában nem maradt el 

egyetlen hasonló szakmai összejöveteltől sem. Ha vé
gignézzük az előző helyszínek listáját: Párizs, Firenze, 
Bécs, Brüsszel, Genf, Amszterdam, London, Koppenhága, 
Washington, Berlin, Róma, Moszkva, Madrid és Lissza
bon után következni nagy megtiszteltetést jelentett. 
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Olyan patinás múltú egyetemi városokat „köröztünk le", 
mint Prága, Stockholm, Basel vagy Lipcse és a Lajtától kelet
re csak Moszkva előzött meg bennünket. A rendezés jogát 
már 1906-ban odaítélték, akkor még senki nem sejtette, 
hogy majd 1909-ben más szempontjai is lehetnek egy or
vosi találkozónak. Az üdvözlő beszédben a következő 
megállapítások hangzottak el: „mi nagy súlyt vetünk a 
külföld véleményére s nincs hőbb óhajtásunk, mint azt az 
animózitást, amelyet sajnos, az utóbbi időben a magyar 
nemzettel szemben a külföldi sajtó tetemes részében ész
lelhetünk, amelyet belső és külső ellenségeink szítanak el
lenünk, részrehajlatlan, elismerő^megítélés és rokonérzés 
váltsa fel. Ehhez talán a congressus is hozzá fog járulni" (7). 

Miről is volt szó tulajdonképpen? Ahogy Jeszenszky 
Géza írta, az angolszász közvéleményt tájékoztató tekin
télyes Times tudósítója, a Scotus Viator álnév alatt rejtőző 
Seton-Watson 1908-tól kezdve rendkívül kedvezőtlen 
színben tüntette fel a magyarországi nemzetiségiek hely
zetét. Erősen elfogult, szlavofil cikkeiben „példa nélküli 
elnyomást" emleget (6). Tegyük hozzá, nemrég zajlott le 
az angol-búr háború, ahol az első koncentrációs tábort 
felállították, ennek ellenére a magyar sajtó egyértelműen 
kiállt a Brit Birodalom érdekei mellett. A kép még sö
tétebb, ha az eredeti dokumentumba pillantunk (8). 
A nevezett szerző 191 l-es kiadású írásainak indexében 
megtaláljuk az erősen nacionalista Hlinka, Hodzsa és 
Srobar nevét, de például a liberális jászt Oszkárét nem. 
Pedig a könyv Magyarországgal foglalkozik. A költők 
közül a soviniszta-antiszemita Octavian Goga véleménye 
számára forrásértékű, míg Ady Endre írásait nem is is
merte. Aki szerint „magyar, oláh, szláv bánat örökre egy 
bánat marad". Nem meglepő ezek ismeretében, hogy 
Seton-Watson úr Trianon után a Londonban felállított 
szlavisztikai tanszék professzora lett. 

Sajnos, egy orvosi kongresszus jubileuma alkalmából 
erről is szólni kellett, mert a szakmát már akkor sem le
hetett a politikai helyzettől függetleníteni. 

A kongresszust augusztus 29-én nyitották meg a 
Vigadó szecessziós épületének gyönyörű nagytermében. 
Az uralkodót József főherceg, a kormányt Apponyi 
Albert, a kart Korányi Frigyes képviselte. Majd a főtitkári 
szerepet betöltő Grósz Emil emelkedett szólásra, aki is
mertette a rendezvény „menettervét". Összesen 21 szak
osztályba osztották az előadásokat, s ugyanannyi kötet
ben jelentek meg az elhangzott szövegek. A beszámoló 
szerint külföldről 1995 résztvevő jött, hazulról a meg
jelentek száma 1346, így összesen 3432-en képviselték a 
korszerű tudományt. Kétszer annyian, mint a legutóbb 
Lisszabonban. A legnépesebb küldöttség Németország
ból, illetve Franciaországból jött, de Ausztriát, Amerikát 
és Oroszországot szintén 200 fölötti személy reprezentál
ta. Argentínától Uruguayig - ábécésorrendben - 30 
országból utaztak ide, még Romániából is, noha előtte 
bojkottal fenyegetőztek. Szerencsére győzött a józan ész, 
és Babes professzorék megjelentek. A különböző kül
döttségek nevében azóta történelmivé vált szaktekinté
lyek mondtak köszönetet. Elég a francia Landouzy, az 
olasz Baccelli, a japán Kitasato, az angol Osler és a 
Semmelweis Ignácról kitűnő könyvet író W. Sinclair, 
valamint a németalföfdi Wenckebach professzorokra 
utalnunk. A tiszteletbeli elnökök sorában találhatók: 
Fourier, Waldeyer, Eiselsberg és Th. Kocher. 

A megnyitó nap délutánján leplezték le a Sándor téren 
Fodor Józsefnek a közadakozásból finanszírozott mell
szobrát. 

Az érdemi munka augusztus 30-án kezdődött. Az 
orvostörténészeket a berlini Hollander tanár képviselte, 
aki az inkák bizarr kerámiaszobrainak orvosi vonatkozá
sait ismertette. 

Külön érdekesség volt, hogy 31-én a Nemzeti Mú
zeum dísztermében az eszperantista orvosok tartottak 
találkozót, abban az azóta megvalósulatlan reményben, 
hogy egyszer az eszperantó lesz majd a tudományok 
nemzetközi nyelve. Ugyanazon nap estéjén a Fővárosi 
Vigadóban a kor híres magyar tenoristája: Környei Béla 
lépett fel, nagy sikerrel. 

Az Orvosi Hetilap folyamatosan számolt be az érdeke
sebb előadásokról. Az első napon külön kiemelte Baccelli 
tanárnak a malária intravénás kininkezelésről, Doyen 
professzornak A rák orvoslásáról tartott referátumát. Ér
dekes, hogy a briliáns francia operatőr az immunterápiát 
részesítette előnyben. Szike helyett lehetőleg elektro-
kautert használt, a sebészi beavatkozást csak kiegészítő 
megoldásként ajánlotta. Szeptember l-jén Jacques Loeb, 
a kaliforniai Berkeley Egyetem fiziológus tanára A mes
terséges szűznemzés és a formatív ingerlés lényege ismer
tetésével tette emlékezetessé az előadói idejét. A követ
kező napon Ch. Laveran A trópusi betegségek kórtanának 
haladásáról értekezett. Akkor már Nobel-díjas, utólag 
érdekes megjegyezni, hogy azt akkor nem tartották fon
tosnak külön kihangsúlyozni. Referátumából kiderült, 
hogy nemcsak a maláriához értett. 

Szeptember 3-án a müncheni Max Gruber professzor
nak az Öröklés, kiválasztás és hygiene című eszmefuttatá
sa lényegében már az eugenikáról szólt. Érdemes belőle 
szó szerint idézni: „nem a gyengék kiirtása, hanem az 
egészséges nemzedékek keletkezése legyen a célunk" (7). 
A történelem bizarr játéka, hogy ekkor még egy német 
közelítette meg leghumánusabban ezt a kényes kérdést. 

A gyermekorvosi szekcióban külön referátumok 
hangzottak el az atrophia, a rachitis, a scrophulosis, a 
csecsemők gümőkórja, a hypothyreoidismus, a ciklusos 
hányás, a syphilis, a fertőző betegségek kórházi és házi 
elkülönítése, a csecsemő- és gyermekvédelem tárgyköré
ből. Párizsból Rutinéi és Barbier, Berlinből Baginsky, 
Bécsből Escherich és Neurath, Rómából Concetti, 
Varsóból Heryng, Budapestről Bókay János, Keim Fái és 
Szontagh Félix garantálták a színvonalat. Bókay ekkor is
mertette A bárány himlőnek a zoster bizonyos eseteivel 
való kóroktani összefüggéseit. 

A kongresszus legnagyobb vitát kiváltó eseménye a 
fülészeti szakosztályban Bárány Frigyes szereplése volt. 
A magyar nevű, de osztrák érzelmű tanár három elő
adásából egyik a gyors fejforgatás által kiváltott nystag-
musrohamok diagnosztikus értékével és annak elméleti 
magyarázatával foglalkozott anélkül, hogy Hőgyes Endre 
ilyen irányú kísérleteire hivatkozott volna (1). Ez az, amit 
Sugár K. Márton nem hagyhatott szó nélkül. Labyrinthus 
és nystagmus címmel ismertetést jelentetett meg az Archiv 
für Ohrenheilkunde 81. kötetének I. füzetében német, az 
Orvosi Hetilap hasábjain magyar nyelven. Bárány és Frey 
magántanárok arra hivatkoztak, hogy Hőgyes eredményeit 
már azért sem ismerhették, mert azok csak magyarul je
lentek meg, s ők nem beszélik ezt a nyelvet. Sugár pedig a 
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következőkre mutatott rá: Klug Nándor professzor már 
1881-ben felhívta rá a figyelmet a Biologisches Centralblatt 
VII. számában, maga Hőgyes pedig a Pflüger s'Archív 26. 
kötetében. Majd Marikovszky György ugyanezen illusztris 
folyóirat 1903. évi 98. kötetének 285. oldalán. Végül a hoz
zászóló is referált róla az Archív für Ohrenheilkunde 1904. 
évi 68. számában, utána a Deutsche med. Wochenschrift 
1904. évfolyamának 40. füzetében. Nehéz tehát elképzelni, 
hogy ennyi német nyelvű referátum elkerülte volna az 
illusztris szerzők figyelmét. 

Sugár tanár a véleményét a következő sorokban sum
mázta: „Bárány a Hőgyes által kísérletileg teljesen kiépí
tett területre lépett és valóban könnyűszerrel állapíthatta 
meg per analógiám a hőnystagmust is, amelynek magya
rázatára Hőgyes nyomdokain haladva, szintén a peri-
endolympha mozgásait, illetve coagulációját vette fel, an
nál inkább, mert hisz régi tapasztalata volt a fülorvosok
nak, hogy a fülnek hideg vízzel való kifecskendezésekor a 
betegek szédülésről panaszkodnak" (9). Hőgyes sorsát a 
Semmelweis Ignácéhoz hasonlította, ám ez Bárány Fri
gyest láthatólag nem győzte meg. Fóti Mihály Nobel-dí
jas lexikona (3) utal a prioritásra, s az is vitathatatlan, 
hogy a hő kiváltotta szemtekerezgést Bárány írta le elő
ször. Tehát jutalma megérdemelt. Sugár dokumentumai 
viszont azt látszanak bizonyítani, hogy Hőgyes munkája 
nem volt ismeretlen előtte. A nagyobb nyomaték ked
véért Sugár az egész művet németre fordította, és neves 
külföldi kiadónál jelentette meg (L, 3. ábra). 

A belorvostani szakosztálynak az inkább ideggyó
gyászként ismert tübingeni Romberg, a szentpétervári 
Geisler, a chicagói Hamburger, valamint a bécsi Sternberg 
professzorok szereplése adott rangot. A drezdai Strubell 
szinte Einthoven kísérleteivel egy időben hívta fel az elek-
trokardiográfia diagnosztikai lehetőségeire a figyelmet. 
Behatóan tárgyalták a gennyes mandulák, valamint az 
ízületi gyulladások, a rheumás láz közötti összefüggéseket. 

A sebészeti szekcióban előbb az ortopédia dominált. 
A bostoni W. Lovett A gyermekek paralysises deformitá
sának kezeléséről, a liverpooli JR. Jones Az arthrodesisről, 
a heidelbergi Vulpius professzor a portatív készülékek 
értékéről értekezett. A párizsi R Redard A scoliosis mai 
gyógykezelését ismertette. A chirurgiai kötetben jelent 
meg a baltimore-i H. Cushing professzornak az agyfüg
geléktumor részleges eltávolításával kapcsolatos közle
ménye (2), amely meggyőző ábrákkal illusztrálta a ki
vételes műtéti eredményeket. A beavatkozást követő har
madik hónapon megváltozott a beteg profilja, hatalmas 
alsó állkapcsa is „normalizálódott". Ügy látszik, a kortár
sak még nem ismerték fel Cushing munkásságának kor
szakos jelentőségét, különben a Hetilap biztosan referált 
volna róla. Az inkább hasi sebészként jeleskedő Doyen 
professzor az idegsebészetet is eredményesen művelte. 

A neurológiai szakosztályban a francia Déjerine az 
erekből eredő időszakos sántítással, Schaffer Károly a 
gyrus supramarginalis kétoldali lágyulásgócának vizs
gálatával, a londoni Head a „központba törő ingerek cso
portosításával", az amszterdami Muskens a segmentumos 
érzésvizsgálatokkal, a bécsi Obersteiner az idegsejt műkö
désével, a bolognai Donaggio a „sejtbeli fibrillumos háló
val", az uppsalai Petfén a poliomyelitis különféle alakjai
val, a szarajevói Krajewska az osteomalatia és a tetania 
közötti összefüggésekkel, Sarbó Arthur az Achilles-reflex 
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1. ábra: A Győry-féle kongresszusi útikönyv német nyelvű 
változata 

jelentőségével, Donath Gyula a dementia paralyticaval, 
Jendrassik Ernő professzor a neurasthenia fogalmának 
„körvonalazásával" foglalkozott. 

Az elméleti orvostannak az Orvosi Hetilap hasábjain 
kevés hely jutott. Laguesse a Langerhans-féle szigetek, 
Hammer a thymus morfológiájának és fiziológiájának 
akkori állását ismertette. 

A bőr- és nemigyógyászatban a párizsi Thibierge a bőr 
idiopathiás atrophiájáról, a Budapestre „hazalátogató"* 
Darier professzor a bőrbeli és bőr alatti sarcoid-dagana-
tokról, a londoni M. Morris a lupus erythematodes ke
zeléséről, a kolozsvári Marschalkó Tamás tanár a szövettani 
anyag konzerválásának technikájáról, a párizsi hangiét 
a röntgensugaraknak a bőrgyógyászati alkalmazásáról re
ferált. A Hetilap beszámolóit Rejtő Sándor írta. 

Az addig szegényes belgyógyászat kiegészítésére 
Korányi Frigyes a gerincoszlop és különösen a vesék ko
pogtatását, a prágai F. Pick professzor az akut gyomor
bél-hurut gyógyítását, a groningeni Wenckebach az ar-
rythmia perpetua gyógyítását, a New Orleans-i Dock az 
amoebas dysenteria specifikus kezelését, a berlini Strauss 
a sygmoskopia javallatait és ellenjavallatait ismertette. 

Úgy hisszük, az Orvosi Hetilap avatott referálója kellő 
képet adott a kolosszális rendezvény keresztmetszetéről. 

A konkurens Gyógyászat már az első híradásban helye
selte, hogy „a congressus előkészítő vezetősége kétségtele-

*Mint ismert, Darier a magyar fővárosban született, és itt töltötte gyer
mekkorának néhány évét. 
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2. ábra: A kongresszus XVI. kötete, Grósz Emil szerkesztésében 

nül a leghelyesebben cselekedett, midőn a román orvosok 
memorandumával semmi vitába nem bocsátkozott" (5). 

Végül a kongresszus teljes anyagát felölelő, huszon
egy soknyelvű kötetet Torday Ferenc, a jeles gyermek
gyógyász állította össze. Színvonalát már a nevek fel
sorolása fémjelzi. Az addigi, majd későbbi Nobel-díjasok 
közül a következők jelentek meg: Ch. Laveran, Th. 
Kocher, J. Bordet, K. Landsteiner, Bárány Róbert, Ch. 
Eijkman, J. von Wagner-]auregg. Nem akármilyen lista! 

A korszakos jelentőségű összejövetel záróülését 
szeptember 4-én tartották a Fővárosi Vigadó nagyter
mében. A „stafétabotot" Pavy professzor, az angol kül
döttség vezetője vette át, mert a következő kongresszus 
színhelyéül 1913-ra Londont szavazták meg. 

Kiosztották a különböző díjakat: a párizsit Bordet, a 
moszkvait 0. Hertwig, a fülészetit a bostoni Grey, 
valamint a bécsi Naumann tanár vehette át. A híres 
Livingstone 2500 aranykoronát ajánlott fel a legjobb 
katona-egészségügyi munka jutalmazására. A küldöttek 
nevében a dán Salamonsen professzor mondott köszö
netet a kitűnő rendezésért és szép emlékekért. 

Űber den Nervenmechanismns 

der assoziierten Augeiibewegungen. 

Von 

o o, l-'ioíebsw ik-r alltíenieínen und evpeinnemclloii I'athologie der kon mi£>. 

Dr. Martin Sugár in Budapest. 

Mit 1 Portrat. 

3. ábra: Hőgyes Endre korszakos művének német nyelvű, 
1913-as kiadása (Berlin-Wien) 

Hazánk részéről a „civil" búcsúbeszédet Bárczy István 
polgármester, a kormány nevében az ékes szólású poli
glott Apponyi Albert, a kar képviselői közül a kong
resszus elnöke: Müller Kálmán tanár tartotta. A részt
vevők még az elején válogathattak a négy nyelven meg
jelent budapesti útikalauzból (I. ábra, német nyelvű), 
amelyet az orvostörténészként egyre ismertebb Győry 
Tibor állított össze. Emlékül egy kétoldalas gyönyörű 
plakettet kaptak, amelynek előlapját a kígyós bottal ülő 
Aesculapius díszíti, mögötte terpesztett szárnyú ba
gollyal. Hátlapján felül Budavára, középen a Duna, alul 
a korona, kettős címerrel. Készítője ifj. Vastagh György, 
képe a Grósz Emil szerkesztette zárókötet címoldalán 
látható (2. ábra). 

Kilencven esztendő távlatából jó rá emlékezni, és 
csekély vigasz, hogy Seton-Watson urat térségünkben az 
idő nem igazolta. 

Budapest később annyira a kongresszusok városa lett, 
hogy lassan azok története szintén külön kötetbe kí
vánkozik. 

IRODALOM: 1. Bárányy R.: Über die durch rasche Kopfbewe-
gungen aus gelösten Nystagmusanfálle, ihre diagnostische 
Bedeutung und ihre theoretische Erklárungen. Compte-Rendu, 
XVI., Bp., 1910, 565-568. old. - 2. Cushing, K: Partial Hypo-
physectomie for Acromegaly, with remarks on the function of 
Hypophysis. Compte-Rendu, VII., Bp., 1910, 924-940. old. - 3. 
Fóti M.: Az orvostudomány és az élettan Nobel-díjasai 
1901-1973. Medicina, Bp., 1975, 99-100. old.- 4. Hőgyes, A.: 
Über den Nervenmechanismus der assoziirten Augenbewe-
gungen. Urban-Schwarzenberg, Berlin-Wien, 1913. - 5. Gyó
gyászat, 1909, 31, 608. n. n. (név nélkül) - 6. Jeszenszky G.: Az 
elvesztett presztízs. Magvető, Bp., 1986, 238-245. old. - 7. Orv. 
HetiL, 1909, 35, 608. n. n. (név nélkül) - 8. Seton-Watson: 
Corruption und reform in Hungary. Constable, London, 1911. — 
9. Sugár K. M.: Labyrinthus és nystagmus. Orv. HetiL, 1909,44, 
111. 
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