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A Budapesten tartott

XVI. Nemzetközi Orvosi Kongresszus 

centenáriuma

SZÁLLÁSI ÁRPÁD DR.

A világ orvosainak első szervezett szakmai összejövete-

lét, az első nemzetközi közegészségügyi kongresszust 

1852-ben tartották Brüsszelben. Szakági találkozójukat 

ugyanott rendezték meg a szemészek, öt évvel később. 

Érdekes tehát, hogy a speciálisak megelőzték az „általá-

nost”, amely alatt a különböző szakorvosok összességét 

értjük. Az első hivatalos nemzetközi találkozó „melléke-

sen” jött létre. A helyszín Párizs, a dátum 1867, az alka-

lom a világkiállítás, amelyen másfél ezer orvos vett részt. 

Hazánkból egyedül a sebész Kovács József magántanár 

kapott kiküldetést, de az Orvosi Hetilap csak a tényt kö-

zölte. Nyilván jól sikerült, mert kongresszussá nyilvání-

tották, és akkor merült fel a megismétlés szándéka. 

Ahogy a beszámoló névtelen írója megállapította: kifeje-

ződött benne a világ orvosainak szolidaritása, együvé tar-

tozása, minden politikai, faji és nyelvi elválasztófal elle-

nére. A folytatás megszervezésére két év múlva Firenze 

vállalkozott, ám a résztvevők száma már a harmadára re-

dukálódott. Ezért az intervallumot két esztendővel meg-

hosszabbították, s a következő állomás Bécs, ahol 900 

orvos jelent meg. Még nem dőlt el, hogy hány évenként 

kerül megrendezésre, ezért az időköz megfeleződött, 

miként a résztvevők létszáma is. A helyszín a legnagyobb 

tapasztalattal bíró Brüsszel, azt követően sorrendben: 

Genf (1877), Amszterdam (1879), London (1881), 

Koppenhága (1884), Washington (1887), Berlin (1890), 

Róma (1894), Moszkva (1897), Párizs (1900), Madrid 

(1903), Lisszabon (1906). A felsoroltak közül a moszk-

vai volt a legnépesebb: 7570 fő, utána a második a pári-

zsi: 6000 résztvevővel.

A magyar orvosok örömmel vették tudomásul, hogy a 

következő találkozó színhelyéül Budapestet választották. 

Igaz, akadtak az eddigiek között kisebb országok fővá-

rosai is, de csak látszólag, mert Belgium, Hollandia,

Dánia és Portugália gyarmatokkal rendelkeztek, Magyar-

ország pedig egy birodalomnak legfeljebb „félgyarmati” 

része volt. Mennyire igaza lehetett a beszámoló névtelen 

szerzőjének, amikor „politikai, faji és nyelvi” falakat em-

lített, bizonyíték rá a folytatás: „Mi nagy súlyt vetünk a 

külföld véleményére s nincs hőbb óhajtásunk, mint azt az 

animozitást, amelyet sajnos, az utóbbi időben a magyar 

nemzettel szemben a külföldi sajtó tetemes részében észlel-

tünk, s amelyet külső és belső ellenségeink szítanak ellenünk, 

részrehajlatlan, elismerő megítélés és rokonérzés váltsa 

fel.”

A szerző nyilván a nagy, közvéleményt formáló angol 

Times magyarellenes cikkeire gondolt, amelyről később 

könyv is megjelent [1]. A tendenciózus és elfogult állítá-

sokat [2] cáfolni nem feladatunk, csak éreztetni akarjuk, 

mekkora előítéletek ellenére választották meg fővárosun-

kat. Ez azt jelentette, hogy rajta voltunk a korszerű me-

dicina virtuális térképén.

A kongresszus első eseménye, a fogadási-ismerkedési 

ceremónia 1909. augusztus 28-án este a Műcsarnok ter-

meiben zajlott le. Aki kongresszusra jár, tapasztalhatja, 

milyen kellemes alaphangot és hangulatot nyújt a folyta-

táshoz egy jól sikerült estély. A reprezentáció már akkor 

sem volt „gyenge pontunk”. Kitűnő ételek és italok,

egzotikus muzsika, éjfélig tartó csevegés.

A megnyitót egy nappal később, a Vigadó díszter-

mében tartották. Fővédnök a király, nevében helyettese, 

József főherceg üdvözölte a megjelenteket, a kontinens 

medicináját meghatározó német és francia nyelven. Az-

tán két nagy tekintélyű professzor, Grósz Emil és Korá-

nyi Frigyes beszéde következett. A kormányt a híresen 

soknyelvű Apponyi Albert gróf, a fővárost Fülepp Kál-

mán főpolgármester, a minisztériumot prof. Tóth Lajos 

miniszteri tanácsos képviselte.

A szóbeli programot Grósz Emil ismertette, a fonto-

sabb adatok felsorolásával. A kongresszusra 38 ország-

ból 1995 orvos jött össze, 900 családtag kíséretében. 

Abécé sorrendben Argentínától Uruguayig, földrajzi 

szem pontból pedig Csillétől Japánig. A lisszaboni részt-

vevők létszáma megduplázódott, azt bizonyítandó, hogy 

nem választották meg a helyszínt rosszul. Imponáló a 

köszönetet mondók névsora. Párizsból Louis Landouzy, 

Rómából Guido Baccelli, Japánból Kitasato, Oxfordból 

William Osler. Az angliai Manchester városából Sir W. J. 

Sinclair tanár is, ebben az évben jelent meg a híres Sem-

melweisről szóló könyve [3], de előadást nem erről tar-

tott. Baltimore-ból az agysebész William H. Cushing, 

Hollandiából a kardiológus Karl F. Wenckebach fejezte ki 
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elégedettségét. Különösen érdekes volt Landouzy pro-

fesszor beszéde, aki már az 1894. évi VIII. Nemzetközi 

Közegészségügyi és Demográfi ai kongresszuson is részt 

vett. Dicsérte a tbc elleni szervezett védekezésünket. Az 

olasz Guido Baccelli professzor „testvérnemzet” küldöt-

teként aposztrofálta magát. Bécset és Berlint hivatalnok 

orvosok képviselték, ezért hűvösebb fogadtatásban ré-

szesültek. Eljött New Yorkból az aggastyán korú Gerster 

Árpád sebésztanár, az Amerikába vetődött magyarok 

nagy patrónusa, aki megérdemelte volna, hogy név sze-

rint is üdvözöljék.

Az előadások megtartását 21 szakosztályba sorolták. 

A végén valamennyi témakör külön kötetet kapott, kö-

zülük a szülészeti-nőgyógyászati a legvastagabb. Ismer-

tetésük egy cikkben csak nagyon lerövidítve és „önké-

nyesen” válogatva lehetséges. Beszámolt viszont róluk az 

Orvosi Hetilap 1909. évfolyama [4], összesen 20 bősé-

ges részletben. A szekciók sorrendje: I. Anatómia, emb-

riológia; II. Élettan; III. Általános és kísérleti patológia; 

IV. Mikrobiológia; V. Terápia; VI. Belgyógyászat; VII. 

Sebészet (ortopédia); VIII. Szülészet és nőgyógyászat; 

IX. Szemészet; X. Gyermekgyógyászat; XI. Idegkórtan; 

XII. Pszichiátria; XIII. Bőr- és nemi gyógyászat; XIV. 

Urológia; XV. Gége-orr gyógyászat; XVI. Fülgyógyászat; 

XVII. Fogászat; XVIII. Közegészségtan; XIX. Törvény-

széki medicina; XX. Katonai és tengerészeti medicina; 

XXI. Hajózási és trópusi orvostan.

Külön színfoltja volt a kongresszusnak, amikor a Mú-

zeum dísztermében a berlini Holländer tanár vetített. 

Képes orvostörténeti előadása az inka festményeken és 

domborműveken látható betegségek ábrázolásáról szólt,. 

lupus, lues és lepra, ahogy paleopatológusok tartják. 

Holländer szerint a prekolumbiánus időkben szifi lisz 

nem létezett. Ami persze azóta is vita tárgya. Gazdag 

képanyaga megtalálható a kongresszus általános köteté-

ben [5].

Másik érdekes előadás volt Schwartz dr. azon indítvá-

nya, hogy az eszperantót tudományos nyelvvé kell nyil-

vánítani. Ez a terv is csak minimális részben valósult 

meg.

A beszámoló személy mindig az érdekességeket ke-

reste. Egyszerre csak egy helyen lehetett jelen, így az 

 írása is rapszodikus.

Kezdeti szakaszban volt még a gyógyszerek intravénás 

alkalmazása. Nagy érdeklődést keltett Guido Baccelli be-

számolója, aki már akkor maláriában kinint, paroxysmalis 

tachycardiában strophantint adott. Még a nagy klinikus, 

Hemann C. W. Nothnagel is kétségeit fejezte ki annak 

eredményességéről.

A londoni rákintézet igazgatója, Ernest Francis 

Bashford is természetesen ennek a kórnak az okaival fog-

lalkozott. „Fertőző betegség nem lehet” – állítja, mert 

minden igyekezet mellett rákszérumot eddig senkinek 

nem sikerült előállítani. A híres sebész, Eugene L. Doyen 

viszont az immunizálás híve. Állítólag már sikerült előál-

lítani egy „fermentet” és műtét előtt mindig ki kell pró-

bálni. Az eltávolítást „kiegészítő megoldásnak” tartotta. 

Ha csak lehet, elektrokauterrel kell végezni, különösen 

felületi elhelyezkedések esetén.

Az I. szakosztályban terítékre került a neurontan, egy-

részt W. G. Waldeyer és Lenhossék Mihály, másrészt Apáthy 

István és a bolognai Arturo Donaggio közötti vitában, 

jelezvén, hogy a vezető tudósaink tudományos disputák 

fősodrában voltak. 

Anatómia után az élettan következett, fő témája Pav-

lov híres emésztési kísérletei. A Nobel-díjas orosz tudós 

nem jött el, de tanítványa, a szentpétervári Efi m London 

beszámolt a legújabb eredményekről. A hozzászólók 

 között magyarok is voltak: Kőrösy Kornél (Budapest) 

és Reinbold Béla (Kolozsvár). 

Nagy feltűnést keltett a bonni Karl Garré professzor 

előadása az ér- és szervátültetésről. Mindennek előfel-

tétele a Carrel-féle kifogástalan érvarrat, átültetés csak 

azonos szervezetben lehetséges – állapította meg. Vi-

szont fi ziológiás sóoldatban vagy 0 fokon, aszeptikus kö-

rülmények között tartva, az ér több hét múlva is átültet-

hető, bizonyítják az állatkísérletek. Kutyákon a kivett 

vese visszaültetését is elvégezték, amely a műtét után 

azonnal működésbe lépett. Heterotranszplantációval 

még nem foglalkoztak, de a szándéka már felmerült. 

A nápolyi Raffaele Minervini professzor a kapillárisok 

újdonképződését tanulmányozta sarjszöveteken. A bu-

dapesti Faykiss Ferenc pedig „…a kutyacarotison 14-szer 

kísérelte meg a verőér transzplantációját: 11-szer Carrel 

eljárását használta, háromszor pedig U alakú varrattal az 

intimafelületeket szélesen egymáshoz fektette. Ezen 

utóbbiak mind sikerültek, míg Carrel eljárása három 

esetben sikertelen volt”. Az igazi szervátültetésre azon-

ban még várni kellett. 

A közegészségtani szakosztályon a bécsi higiénikus 

Ludwig professzor az ételek és az italok színezésére hasz-

nált festékeket ismertette. Kihangsúlyozta az arzéntartal-

mú fuszcin veszélyét, amelyet piros színű cukorkák készí-

tésére használnak. Kávészemeket mérges ólomkromát 

festékkel tettek „kívánatosabbá”, nem törődve a veszé-

lyekkel. Ezért szigorú rendszabályok szükségesek.

A szervátültetés mellett természetesen a kor kedvelt 

témaköre volt az „Öröklés, kiválasztás és hygiene”. Max 

Gruber müncheni professzor tartott róla referátumot. 

Az eugenikáról az a véleménye: Ne a gyengék kiirtása, 

hanem az egészséges nemzedékek keletkezésének elősegítése 

legyen célunk! Egyébként az egészségesek kereszteződéséből is 

születhetnek kóros utódok és viszont.

Sajnos, később az intelmét éppen a saját hazájában 

nem fogadták meg.

Imponáló volt, hogy „A trópusos betegségek kórtaná-

nak haladásáról” éppen az 1907-ben Nobel-díjat kapott, 

maláriakutató Charles L. A. Laveran professzor számolt 

be az utóbbi 30 évben történtekről, amelyeknek éppen 

ő volt az egyik legtevékenyebb részese. Georg Stricker 

 bonni professzor a járványok történetével foglalkozott. 

Az ő megállapítása, hogy Magyarország évszázadokig a 

nyugat védőbástyája mellett a járványügy szűrőállomása 

is volt [6].
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Színesítette a kongresszust a különböző pályadíjak ki-

osztása. A párizsi díjat Jules Bordet, a moszkvait Oskar 

Hertwig, a bécsi fülészeti díjat a bostoni Grey tanár kapta 

meg. Nincs mindenütt kiírva a keresztnevük, ezért a ke-

vésbé ismerteknél az azonosítás nem könnyű, de nem is 

annyira fontos. A 2500 koronás Livingston-díjat a leg-

jobb katonaorvosi munka szerzőjének ajánlották fel.

Talán nem fölösleges felhívni a fi gyelmet arra, hogy 

külön hangsúlyt kapott a gyermekorvoslás. A pediátria 

legjobbjai, a párizsi Victor H. Hutinel, a bécsi Theodor 

Escherich, a római Luigi Concetti, a berlini Adolf Baginsky, 

a New York-i Louis Fischer találkoztak itt a budapestiek-

kel (ifj. Bókay János, Preisich Kornél, az akkor még fővá-

rosi Szontagh Félix, Berend Miklós, Heim Pál). Nemzet-

közi fórumon ifj. Bókay János először számolt be a 

varicella és a herpes zoster kóroki összefüggéseiről: A bá-

rányhimlő eddig ismeretlen fertőző anyaga bizonyos, előt-

tünk eddig ismeretlen körülmények folytán általános ki-

virágzás helyett övsömör-eruptióban nyilvánulhat, amely 

övsömöralak továbbfejlődés esetén típusos bárányhimlőt 

hozhat létre [7].

Korányi Frigyes a belorvostani VI. szakosztályban 

„A gerincoszlop és különösen a vesék kopogtatásáról” 

tartott előadást. Kihangsúlyozta, hogy a trigonum pleu-

riticumot 1897-ben ő írta le elsőként, amelyet tovább 

folytatott. Például a lumbalis tájékát, ahol a vesepercussio-

differenciális diagnosztikai fontosságát mutatják különö-

sen oly esetekben, amelyekben gyomordaganat, fűzőmáj, 

epehólyagdaganat és vándorvese különböztetendő meg 

 egymástól. A vizsgálat normális lelet alapján kizárhatja 

a vándorvese jelenlétét, kimutathatja a hydronephrosis 

fennállását s felvilágosíthat arról, vajon a vesebetegség csak 

egyoldalú-e.

Természetesen léteztek akkor már modernebb vizsgá-

lati módszerek. A fi gyelem a köztiszteletben álló korel-

nöknek szólt.

Vitára lett volna alkalom, mert Bécsből eljött Bárány 

Róbert, ekkorra időzítette Sugár K. Márton a megemlé-

kezését Hőgyes Endre születésének 60. évfordulójára. 

A megfogalmazás egyértelmű: Látjuk tehát, hogy Bárány 

a Hőgyes által kísérletileg teljesen kiépített területre lépett 

és valóban könnyűszerrel állapíthatta meg per analogiam 

a hőnystagmust is, amelynek magyarázatára Hőgyes nyom-

dokain haladva, szintén a peri-endolympha mozgásait, il-

letve coagulatióját vette fel, annál is inkább, mert hisz régi 

tapasztalata volt a fülorvosoknak, hogy a fülnek hideg víz-

zel való kifecskendezésekor a betegek szédülésről panaszkod-

nak.

Ne felejtsük el, Nobel-díjról akkor még nem volt szó, 

csak prioritásról. Utólagos „igazságot szolgáltatni” nem 

feladatunk.

Amikor a kezdeti előítéletekről szóltunk, az említett 

Times nem éppen tárgyilagos cikkein felbátorodva egyes 

szomszédállamok bojkottot emlegettek. Szerencsére eb-

ből nem lett semmi. A bosnyák Krajewska az osteomalacia 

és a tetania összefüggéseiről tartott szép előadást. A leg-

hangosabban tiltakozó románok tízen jöttek el, Victor 

Babes és Constantin Angelescu professzorok vezetésével. 

Szerbiából nyolcan, de például Svédországból még keve-

sebben. Tehát végül a politika nem zavarta meg a XVI. 

Nemzetközi Orvosi Kongresszus jó hangulatát.

Klasszikus típusú emlékplakettet ifj. Vastagh György 

szobrászművésszel készítettek, mindkét oldalának a képe 

látható a kongresszus összefoglaló kötetének címoldalán 

[5] (1. ábra). A napisajtóban is kellő terepet kaptak a 

beszámolók. Az Orvosi Hetilap versenytársa, a Gyógyá-

szat [8] szintén kitüntetett fi gyelemmel kísérte az el-

hangzott előadásokat. Beszámolóik száma hat, stílusban 

és terjedelemben igen, de tartalmában alig térnek el a 

konkurens fórumban leírtakétól. Elhatározták, hogy a 

következő kongresszusnak London ad helyet 1913-ban. 

Az utolsó, az első világháborút megelőző évben. Sok 

időnek kellett eltelni, míg az orvosok újabb kongresszu-

sokon ismét összejöhettek.

1. ábra A kongresszus összefoglaló kötetének címoldala
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