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MILLENNIUMI ORVOSKONGRESSZUS 
BUDAPESTEN

 

Honfoglalásunk első  évezredének  fordulóján  a  hazai  orvosok is 
elhatározták  annak  méltó  megünneplését.  A szervezésben  részt 
vállalt az Országos Közegészségi Egyesület,  a Budapesti Királyi 
Orvosegyesület, a Közkórházi Társulat, a Balneológiai Egyesület, 
valamint  az  Orvosi  Kör.  Idejét  1896.  szeptember  13-16  között, 
helyét  a  VIII.  kerületi  Esterházy  /ma  Puskin  /  utcai 
Közegészségtani Intézetben jelölték ki. 
 
 

A kongresszust két szakosztályra: közegészségire és orvosügyire osztották. Az elnöke minden idők 
legnagyobb  magyar  higiénikusa:  Fodor  József  professzor,  a  titkára  Frank  Ödön  közegészségi 
felügyelő  lett.  A tiszteletbeli  elnökök:  Perczel  Dezső  belügyminiszter,  továbbá  Wlassics  Gyula 
vallás-  és  közoktatásügyi  miniszter,  illetve  Chyzer  Kornél  miniszteri  tanácsos.  Összesen 6 ezer 
meghívót küldték szét, s eljöttek 777-en. 
 
Felerészben  hivatalból,  ami  az  akkori  út-és  elszállásolási  viszonyokat  tekintve  szép  aránynak 
számított.  A fogadást  szeptember  13-án  este  tartották  a  belvárosi  Kommer-féle  vendéglőben. 
Másnap,  14-én  Korányi  Frigyes  nyitotta  meg  a  kongresszust,  majd  az  előadások  következtek. 
Breuer Ármin doktor szerint hiába létezik nálunk 1876 óta a híres XIV-es mintaszerű egészségügyi 
törvény,  mivel az állam a megvalósítást  /finanszírozás,  stb.  /  a helyi  szervekre bízta,  az anyagi 
ráfordítás többnyire bizonytalanná vált. Az orvos fizetése gyenge, „lehet a humanizmus szolgája, de 
nem a rabszolgája”, állapította meg keserűen az előadó. 
 
Molnár Antal uradalmi orvos szerint, ha magánpraxist folytató főorvos végzi a közegészségügyi 
teendőket, azokkal kerül szembe, akikből él. Így nem biztos, hogy mindig a higiénés szempontok 
érvényesülnek.  Városokban  nagy  gond  az  élelmiszerhamisítás.  A  paprikát  már  akkor  is 
ólomfestékkel pirosították.  Tehát nincs új a nap alatt.  Az országnak több mint fele kívül esik a 
gyógyítás akciórádiuszán. 
 
Raisz Gedeon a hivatalos álláspontot képviselete. Szerinte a törvény kiváló / ez így igaz /, csak a 
kivitelezéshez hiányoznak a feltételek.  Nem könnyű a helyhatóságoknak a magán-  és  közérdek 
összehangolása.  Szintén  valóság.  Csak  az  a  kérdés,  melyik  az  előbbre  való!  Megoldatlan  az 
elmeügy,  25  ezer  férőhelyre  volna  szükség.  Pedig  akkor  kezdtek  épülni  a  megyei  és  városi 
kórházak, köztük az esztergomi is. 
 
Ruffy Pál Bars vármegyei alispán a mezőgazdasági munkások helyzetéről festett sötét tónusú képet. 
Sem havi fizetésük, sem biztosításuk nincsen. A bányáknak, pl. a doroginak akkor már saját kis 
kórháza volt.  Még az sem volt  természetes,  hogy az orvos  havi  részletekben kapja a  hivatalos 
javadalmazását.  Megoldatlan  maradt  a  bábaügy,  noha  Tauffer  Vilmos  professzor  akkor  már 
kidolgozta híres szülészeti rendtartásának első változatát. /1892/.
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 A laikus halottkémek alkalmazása komolytalanná tette a statisztikai kimutatásokat. Ha a tisztiorvos 
gyógyító feladatot is ellát, egyik kötelességi körét sem tudja betölteni. Több gyógyszertár kellene, a 
járványügyi  bizottságba pedig  be  illene  vonni  a  hatósági  közegeket.  Mellesleg  jegyezzük meg: 
annak idején 1935-1944 között a kitűnő Johan Béla professzor-államtitkár azért nem szorgalmazta 
az önálló egészségügyi minisztériumot, mert járvány esetén úgymond az orvos egymaga tehetetlen. 
Ám ha az alispánnal, valamint karhatalommal száll ki a helyszínre, megfelelő egészségügyi kultúra 
hiányában is nyomatékot tud adni a megelőző közegészségügyi intézkedéseknek. E tételt ma sem 
könnyű megcáfolni. Aztán: a nagyfokú kivándorlás a legvállalkozóbb szellemű embereinket vitte el. 
Népsűrűségünk a 10. Európában, csecsemő-halandóságunk a háromszorosa az angliainak, rosszabb 
a szomszédos osztrákokénál.
 
Így nem csoda, ha vészjóslóan fogy nemzetünk. Ahogy azt már korábban több kollégánk megírta. 
Pl. Ocsváry Ede doktor „A magyar nemzet szaporátlanságának okai” című könyvében. /Ungvár, 
1863. / Megoldatlan volt a lelencügy. Gróf Teleki Géza országgyűlési képviselő szerint olcsóbb és 
emberibb a gyermekmenhelyek építése, mint a gyermekgyilkos anyák börtönben tartása. 
 
Petz  Lajos  győri  kórházigazgató  főorvos  szerint  „az  államnak  nincs  joga  más  kaszt  javára  az 
orvosok  zsebébe  nyúlni.”  Továbbá:  „nem  lehet  mindig  a  hivatás  idealizmusát  a  megélhetés 
mindennapos  küzdelmeivel  szembeállítani.”  Most  következik  a  legnagyobb  meglepetés:  amíg  a 
betegpénztár  összbevételéből  az  orvosok  csak  7,5%-ot  kapnak,  addig  38%-ot  emészt  fel  az 
adminisztrációs apparátus. Elképesztő az időszerűsége. 
 
Nagyon érdekes az országos orvosi elosztottság. Míg Békésben a lakosság 95%-a ellátott, addig az 
Ausztriához közeli Vas megyében csak 19% ! Holott az ember ma fordítva gondolná. Loewy Lipót 
doktor a laikus természetgyógyászat betiltását javasolta. Tehát ez sem mai gond.
Jósa András nyírségi főorvos a saját tapasztalatai alapján megerősítette a diftéria-oltás hatásosságát, 
a himlőoltásnál viszont igen helyesen a nyirok intézeti előállítása mellett tette le a garast. Csatáry 
Lajos miniszteri tanácsos szerint „a fiskális érdek előbbrevaló a közjólétnél.”
 
Fodor professzor angliai tapasztalatai alapján a városok csatornázását, valamint az egészségügyi 
népnevelést szorgalmazta. Főleg az iskolákban, ezért megszervezték az iskolaorvosi hálózatot. A 
találomra kiragadott, de igen jellemző idézetekből talán kitűnik: itt a gondok változó körülmények 
között mindig ugyanazok maradnak. A kongresszus anyagát Frank Ödön gyűjtötte vaskos kötetbe. 
Érdektelenebb könyv is jelent már meg reprint kiadásban. Nem újra nyomni, hanem újra olvasni 
javasoljuk. Minisztériumnak, Kamarának, TB-nek, továbbá a kollégáknak egyaránt.
 
Elképesztő időszerűségétől függetlenül szórakozásnak sem utolsó!
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