
Az 1897. évi moszkvai 
orvoskongresszus 
— magyar szemmel 

Ez volt az első oroszországi orvoskongresszus, 
amelyről tudjuk, nagyobb létszámmal, hivatalosan 
magyarok is részt vettek. Az Orvosi Hetilap 1897/ 
26. száma részletes tájékoztatást közöl a kongresz-
szusi utazás megszervezéséről. 

í3Pertik Ottó dr. tanár mint a magyar nemzeti 
Mzottság elnöke a tudnivalókat a következő körle
vélben hozza tudomásra. . . a eongressus tartama 
alatt egy-egy központi iroda leszen (Moszkvában) 
berendezve a posta, távíró és telefonszolgálatra, 
ahol mindenki leveleit átveheti, feladhatja és át
veszi egyúttal még a mindennap megjelenő Bulletin 
de Congres-t, amely az aznapi részletes programot 
fogja tartalmazni." 

Ami a szórakozást illeti: „A eongressus tagjai 
tagsági jegyük előmutatása mellett a nap meghatá
rozandó óráiban akadálytalanul fogják meglátogat
hatni a Kreml gyűjteményeit, palotáit és monu
mentumait". 

A magyar résztvevők: Pertik Ottó kórbonenok 
professzor, a küldöttség vezetője; Dollinger sebész 
tanár, Nékám Lajos bőrgyógyász tanár, Sziklai és 
Apostoli belgyógyászok, Béla Pál szemorvos, TótK 
Béla gyógyszerész stb. 

A kortárs olvasó, valamint az érdeklődő utókor 
békámnak köszönheti a szubjektív, de tárgyilagos
ságra törekvő, színes beszámolósorozatot. 

A kongresszus megnyitásán a szokásos üdvözlő
beszédek után Coler német tábornok-orvos Pirogov 
zsenijét méltatta, Dujardin-Baumetz pedig a fran
cia—orosz belgyógyászat együttműködéséről be
szélt. A megnyitón a cár nagybátyja jelenlétében a 
liberális gondolkodású résztvevők csak óvatosan 
mertek nyilatkozni. Kivételnek számított Nékám 
szerint az osztrák Hueppe, aki bátran kifejtette, 
hogy »>• • • az orvostudomány célja elsősorban sza
nálni (gyógyítani) a viszonyokat, a nép sorsán ja
vítani, a nyomoron enyhíteni, és kijelentette, hogy 
ezt meg kell szívlelni a kormányoknak.. . Mit fog 
•a cári kormány e bátor és lelkes szavakhoz szól-

* Moszkvában, a XIII. Nemzetközi Tudománytör
téneti Kongresszuson elhangzott előadás rövidített vál
tozata. 

ni?" — tűnődött a beszámoló írója. „Lesz-e eredmé
nye a figyelmeztetésnek? Fog-e javulás beállni a 
felhívásra? A nagyherceg arcizmainak rángatózása 
vajon minek az előjele lesz? Az üdvös reformok 
helyett nem jurjevi visszaesés következik-e, mint 
ahogy egy mellettem ülő orosz kartárs felsóhajtott: 
nyögni fogunk mi még e szavak miatt; ' . ." 

A beszámoló a tartalmi vonatkozások tekinteté
ben így mentegetőzik: „ . . . előre is bocsánatot ké
rek, ha az elmondandók egyike vagy másika talán 
nem volna exact: egy ilyen rengeteg birodalomról 
és egy ily óriási gyűlésről, mint a moszkvai kong
resszus volt, fogalmat alkotni alig lehet, s az ada
tok ellenőrzésére sem időm, se pedig módom nem 
volt". 

Hogy a kongresszus milyen illusztris előadókat, 
a tudomány színe-javát vonultatta fel e hatalmas 
szellemi parádéra, azt az alábbiak érzékeltetik. Vir-
chow az orvostudomány XIX. századi evolúciójáról 
értekezett, Lannelongue a tuberkulózis sebészetéről 
adott elő, Krafft-Ebing a paralysis progressivában 
szenvedők kísérletes „syphilis vírussal" történt be-
oltásának az eredménytelenségéről számolt be. Senn 
(Chicago) a septikus peritonitisről tartott figyelmet 
keltő előadást. Mecsnikov a pestisről referált „ada
tokkal bizonyítva a Yersin-féle serum hatásosságát 
és beszédének végén gyönyörű elmefuttatással bi
zonyítva, hogy a tudomány és az erkölcsiség para-
lell haladnak, hogy a tudomány az, amely a gyen
gét oltalmazza, amely ahelyett, hogy a satnyák el
pusztítása által járulna a fajok nemesítéséhez, 
azok erősítése, meggyógyítása, védelmezése által 
szilárdítja meg emezt, éppen a tudományt nem le
het tehát az embertelenség vádjával illetni". Lomb-
roso új eszméket fejtegetett a pszichiátria köréből. 
Lukjanov a sejthalálról és a mag éheztetéses elvál
tozásairól beszélt. 

Az előadások után klinikákat látogattak meg. 
„Tény, hogy soha életemben, összes utazásaim alatt 
oly gyönyörű klinikákat nem láttam, mint Moszk
vában" — s ezt Nékám a mecénások bőkezűségé
nek tulajdonítja. 

„Még az utolsó pillanatban a moszkvai városi 
tanács is minő fennkölt gondolkozás tanújelét adta, 
midőn ahelyett, hogy egy nagy murit rendezett vol
na a eongressus számára, 20 000 frankos alapítványt 
tett, melynek három éves kamatját — 5000 frankot 
— a jelenlegi és a jövő congressusok a legérdeme
sebb orvosnak fogják odaítélni. Henri Dunant sváj
ci philantrop kapta az idei díjat, a háború sebesült
jeinek gondozására, a vöröskereszt intézmény léte
sítésére irányuló fáradozása miatt." 

A klinikák bemutatására „legyen elég azt con-
statálni, hogy azok pazar fénnyel vannak beren
dezve, s pl. nemcsak photographáló, de Röntgenező 
laboratóriumok is vannak a vegyi, élettani, górcsö-
vi és bakteriológiai helyiségeken kívül. A sebészeti 
tantermeik bámulatosan jók, ideális berendezésűek 
arra, hogy mindenki a műtétet, ne csak a műtét
végzőt lássa. Érdekes kísérlet a propedeutikus kli
nika, ahol a diagnózist, a beteg vizsgálatát stb. gya
korolják és ebből a szempontból tanulságos bete
geket gyűjtik a tanulók számára. A berendezések 
általában olyanok, hogy tanulmányozásuk elkerül
hetetlen lesz a jövőben minden klinikai építésnél". 



Konklúzióként: „Mindent összevéve tehát azt 
kell mondanunk, hogy az oroszoknál hatalmas ér
deklődés mutatkozik a haladás iránt. Sok régi sal-
langgal kell küzdeniük, nehézségeket okoz az ab
szolút uralom conservativizmusa, de a legelső kel
lék, a nép érzéke, a viszonyok javulásának óhaj
tása már mutatkozik". 

A beszámolósorozat izgalmas eszmefuttatással 
zárult. „Az extremumok hazájában vagyunk. A leg
nagyobb bigottizmus mellett mély kutató elmék, a 
fanatikus fatalizmus* mellett az objektív boncoló 
kritika mutatkozik. Mint egy Leporello-album ké
pei, úgy vonulnak el szemeink előtt, kik végig ro
hantunk e csodálatos országon, csak egy-egy pilla
natra tűnve fel a szegény, éhséggel küzdő muzsik, 
s a Vénusznak áldozó kéjenc; a haladást gyűlölő, 
babonát hintő pópa, s a tudomány vértanúi között 
szereplő tudós . . . Egy mozaik Oroszország, egy ho
morú tükör, mely fókuszában ragyog, szélein hideg 
fény. Nagy Péter vasökle, Katalin agyveleje hozta 
létre ezt a birodalmat. Lesz-e olyan utód, akinek a 
szíve boldoggá fogja tenni ezt a népet?" 

A belgyógyászati szekcióban Sziklai „A crou-
posus betegek gyógyítása pilocarpinnal", valamint 
Apostoli „A villamosság alkalmazásáról" címmel 
tartott előadást azon eredményre jutva, hogy „az 
elektromos áram alkalmazásának egyetlen módja 
sem vindikálhatja magának az abszolút fölényt, 
mindegyiknek megvan a maga külön haszna". 

A beszámolókból származó szó szerinti szöveg
idézetek érdekes képet adhattak a kortárs orvosok
nak a titokzatosnak tartott óriási Orosz Birodalom 
eladdig ismeretlen medicinájáról. 

Szállási Árpád dr. 


