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BESZÁMOLÓ

A Magyar Kézsebész Társaság régen vágyott álma vált valóra, hogy az 1989-ben Tarantóban 
megalapított FESSH éves Kongresszusának rendezési jogát – 28 év után – végre Magyarország 
kapta meg. A rendezvény helyszínéül az a Budapesti Kongresszusi Központ (Novotel) szolgált, ahol 
1988-ban a Magyar Kézsebész Társaság a DAH-al közös második Symposiumát tartotta Prof. Dr. 
Manninger Jenő 75. születésnapja tiszteletére.

 A Kongresszus elnökei Max Haerle FESSH elnök, Sara Raatikainen EFSHT elnök, és Szabó 
Zsolt MKT elnök voltak. A FESSH-hez méltó nagyszámú résztvevőt üdvözölhettünk Magyaror-
szágon, kísérőkkel és kiállítókkal együtt 1752 főt, 65 országból (I. táblázat). Az országok számából 
azonnal látható, hogy nem csak az Európai Szövetség tagországaiból, hanem a világ minden tá-
járól érkeztek a kongresszusra, ami a felkért előadókat, a meghívott vendégeket nézve inkább a 
Kézsebészeti Társaságok Nemzetközi Szövetsége (IFSSH) Világkongresszusának tűnhetett. A 45 ki-
állító cég száma imponálóan nagy, külön kiemelendő, hogy többen a külföldi székhelyű „anyacég” 
személyzetével érkeztek. 

A hatalmas méretű Kongresszus szervezését az Asszisztencia Kft. a tőlük már évtizedek óta 
megszokott precíz, hozzáértő, nagyvonalúan elegáns, kitűnő csapata végezte, Pálszabó Kinga ve-
zetésével, Szigedi Krisztina és Mátrai Nándor irányításával. Az eseményhez méltó körülmények 
fogadták a helyszínen a vendégeket, pontos információáramlással, nagyszerű szervezéssel. Már az 
első napi megnyitó utáni fogadáson elkényeztették a megjelenteket, hiszen a szokásos „falatkák” 
helyett, „mi szem szájnak ingere” ételsort kínáltak elfogyhatatlan mennyiségben. 

 A tudományos program csütörtökön és pénteken 5, illetve 6 teremben, szombaton 4 
teremben párhuzamosan zajlott. A FESSH tagországaiból (rendes, társult, levelező tag) 490 előadó 
(72%) mutatott be 658 előadást és posztert (73%), míg nem FESSH tagországból 188 előadó (28%) 
mutatott be 243 előadást és posztert (27%). Magyarországról 15 előadó szerepelt, összesen 24 
előadással és poszterrel. 

Meglepő volt a jövő évi, XXIII. FESSH Kongresszust rendező Dánia „érdektelensége”, csupán 
öten jöttek el 6 előadással és poszterrel. Örömteli ugyanakkor, hogy a tavalyi XXI. FESSH Kong-
resszust rendező Spanyolországból 26-an mutattak be 40 előadást, illetve posztert. Sajnos a világ 
kézsebészei még mindig nem tudják teljesíteni (?) a FESSH által elvárt tudományos színvonalat. 
Az adatokból kitűnik, hogy a szóbeli előadásnak bejelentett absztraktok 50%-a „nem felelt meg” 
(?) a Tudományos Bizottság elvárásainak. Ezek bizonyos hányadát poszternek elfogadták ugyan, 
de a szerzők egy része ezt a bemutatási formát nem kívánta. A szóbeli előadásként bejelentett 
absztraktoknak (674) végül csak a 47%-a került bemutatásra szabad előadásként (317). Az összes 
előadás (491) 35%-a (!) viszont felkért előadás volt (174). (II–IV. táblázatok). 
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I. táblázat A 10 legtöbb résztvevőt (kísérőkkel és kiállítókkal együtt) 
delegáló ország

1. Hollandia 144

2. Svájc 142

3. Egyesült Királyság 134

4. Dél-Korea 102

5. Japán 91

6. Németország 89

7. Magyarország 78

8. Franciaország 72

9. Olaszország 72

10. Belgium 65

összesen 989

további 55 országból 763

teljes létszám 1752
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II. táblázat Előadások és poszterek száma FESSH rendes tag, társult tag és levelező 
tagországonként (490 előadó; 658 előadás + poszter)

FESSH rendes tag Előadók száma Előadások és poszterek 

Ausztria 10 12

Belgium 6 7

Bulgária 3 3

Cseh Köztársaság 4 5

Dánia* 5 6

Egyesült Királyság 70 89

Finnország 2 3

Franciaország 24 36

Görögország 11 16

Hollandia 36 52

Írország 1 1

Lengyelország 10 17

Magyarország 15 24

Németország 25 32

Norvégia 9 12

Olaszország 31 40

Oroszország 9 11

Portugália 3 4

Románia 12 22

Spanyolország** 26 40

Svájc 32 40

Svédország 9 10

Törökország 33 39

Ukrajna 4 8

összesen 390 529

* a XXIII. FESSH rendezője lesz 2018-ban
** a XXI. FESSH rendezője volt 2016-ban

FESSH társult tag Előadók száma Előadások és poszterek

Izrael 8 9

FESSH levelező tag Előadók száma Előadások és poszterek

Dél-Korea 84 111

Egyiptom 6 7

Szlovák Köztársaság 1 1

Szlovénia 1 1

Összesen 92 120

Összesen 490 658
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III. táblázat Előadások és poszterek száma nem FESSH tagországonként 
(188 előadó; 243 előadás + poszter)

Nem FESSH tagország Előadók száma Előadások és poszterek

Algéria 1 2

Arab Emirátus 2 3

Argentína 10 18

Ausztrália 6 11

Brazília 4 5

Chile 2 3

Ciprus 1 2

Fülöp-Szigetek 1 1

India 3 3

Irán 3 4

Japán 69 74

Kanada 2 3

Kína 13 22

Kolumbia 12 18

Kuwait 2 2

Macedónia 1 1

Mexikó 1 1

Pakisztán 2 3

Szaud-Arábia 1 1

Szerbia 3 3

Szingapúr 17 21

Taiwan 3 3

Thaiföld 3 3

Új-Zéland 1 1

USA 25 35

Összesen 188 243

IV. táblázat Előadások és poszterek száma (678 előadó; 901 előadás + poszter)
Szóbeli előadásnak Poszternek Összesen

Beérkezett absztrakt 58 országból 674 237 911

Elfogadott absztrakt 342 (50%) 437 779

Visszautasított absztrakt 132

Elfogadott előadásból megtartva 317 

Elfogadott poszterből bemutatva 410

Felkért előadás 174 (35%)

Összes előadás és poszter 491 410 901
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Milyen jó és kevésbé örömteli tapasztalattal lett gazdagabb e beszámoló írója a helyszínen, 
aki maga is részese volt az elmúlt fél évszázad alatt néhány hasonló rendezvény előkészítésének, 
szervezésének?

- Öröm volt látni az új, zömében fiatalabb résztvevőkből, a kézsebészek újabb generáció-
jából álló külföldi vendégeket. Különösen sok fiatal érkezett Hollandiából, Steven Hovius tanítvá-
nyai közül, akik – ugyanabba a szekcióba besorolt előadásaikkal – szinte „házi fiatalok fórumát” 
tartottak egymásnak. Dél-Koreából Go Hyun Baek-nek is számos fiatal munkatársa kapott lehető-
séget előadás tartására.

- Öröm volt találkozni a hatvanas-hetvenes életéveikben járó, és még kongresszusokra 
elutazó kisszámú külföldi kollégával is.

- Szomorú volt ugyanakkor nem látni a magyar kézsebész kollégákat. A Magyar Kézsebész 
Társaság tagjainak létszámához képest rendkívül kis számban voltak jelen.

- Több terembe beülve, több téma szekcióit meghallgatva hiányoltam a nemzetközileg is 
ismert magyar kollégák előadásait, referátumait. Korábban, többször hallottam kifogásként egy-
egy MKT Kongresszushoz csatlakozó FESSH tanfolyam esetében, hogy azért nincs felkért magyar 
oktató, mert „nem beszélik jól a nyelvet”. Nos, ezen a nemzetközi FESSH kongresszuson bizony 
olyan angol kiejtéssel felolvasott előadásokat tartottak ázsiai kollégák, hogy mellettük a leggyen-
gébb angolul beszélő magyar is anyanyelvi angolnak tűnik. Bájos volt az egyik külföldi kolléganő 
utolsó diájának szövege (szabadon lefordítva magyarra): „Elnézésüket kérem a rossz angolsá-
gomért, s ha kérdezni fognak, kérem, lassan mondják, hogy megértsem”. A gyenge nyelvtudása 
ellenére is szerepelt, munkahelyi, nemzeti kézsebész társasági vezetői nem tolták háttérbe angol 
nyelvi hiányosságai miatt.

- Többen jöttek ki csalódottságuknak hangot adva egy-egy teremből, hogy az adott té-
mában egyetlen esetet nem mutattak az előadók, a felkért referátumot tartók sem, pusztán az 
interneten bárki által elérhető közlemények adatainak az ismertetése, azok összehasonlítása volt 
meghallgatható. 

- Sok résztvevő hiányolta a modern kézsebészet újdonságait és azok eredményeit ese-
teken keresztül bemutató előadásokat. Az internetes adatokat bárki elérheti otthona magányában 
is, ahhoz nem kell több száz EURO-s költséggel kongresszusra utazni.

- Megdöbbenéssel tapasztaltam, hogy a tetraplegia témában például, ahol a világon egye-
dülálló nemzetközi tanfolyamot rendez Magyarország minden évben óriási nemzetközi érdeklő-
déssel, a tanfolyam vezetőjétől, külföldi tanfolyamvezető társától sem referátumot, sem előadást 
nem hallhattunk. Még csak üléselnök sem volt!

- Hiányoltam az MKT vezetőségi tagjainak előadásait. Kellő szervezéssel, jó szándékú elő-
zetes felkészüléssel széles spektrumon meg lehetett volna találni a vezetőség tagjainak minden-
napi gyakorlati tevékenységéhez illeszkedő témákat, amikre büszkék lehetünk, s egy nemzetközi 
tudományos fórumon minden szégyenkezés nélkül bemutathatnák. A 174 felkért előadás között 
a magyar vezető kézsebészek referátumainak bizony helye lett volna! Egy ilyen óriási tudományos 
rendezvény hatalmas lehetőség a rendező ország számára, hogy szakmai eredményeinek széles 
spektrumát, sok témában bemutassa. Ha ez sikerül, akkor a dicsőség nemcsak az előadó sze-
mélyé, hanem a szervezőé, a Társaságé, és a szakma által választott vezetőé is.

Végezetül a társasági programokról, amelyek általában emlékezetes keretét adják minden 
kongresszusnak.

A Megnyitó ünnepség szokatlan és formabontó volt. 
- Írott programot a megnyitó műsoráról nem kaptunk, ami önmagában is meglepő volt.
- Műsorvezetői konferálás nélkül, a MKT elnökének egyszemélyes show műsorát láthattuk, 

egy idő után az volt az érzésünk, hogy egy borász összejövetelen vagyunk, s nem a kézsebészek 
európai szövetségének tudományos konferenciáján.

- Az EFSHT elnöknője és a FESSH elnöke mindössze 5–5 percre kaptak szót, mintha ők 
csupán mellékes szereplői lettek volna a rendezvénynek. Ezzel szemben Tokaj egyik borásza (írott 
műsor hiányában sem a cég neve, sem az előadó neve nem őrződik meg az utókornak) 30 percnél 
is hosszabb előadást tartott a tokaji borról.
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- Általában a kongresszusi megnyitókon, a külföldi vendégek előtt, ünnepélyes keretek 
között szokták átadni a különböző elismerő okleveleket, díjakat, a szakma által megbecsült kollé-
gáknak – ismertetve munkásságukat – hogy a fiatalabb hazai és külföldi nemzedék is megismer-
hesse őket és tevékenységüket.

- Az ünnepi megnyitó kiváló lehetőség lett volna arra, már csak saját eredményeink meg-
becsülése miatt is, hogy a résztvevő 65 ország képviselői előtt mindenkinek bemutassuk a ma-
gyar kézsebészet gyökereit, fejlődését, nemzetközi kapcsolatainak alakulását, azt az utat, amely 
elvezetett addig, hogy a FESSH XXIII. Kongresszusát Budapesten rendezhettük meg. Nos, mindez 
elmaradt, a megnyitó ünnepségen erre nem került sor. 

- Péntek reggel 9.00 órakor viszont, nélkülözve az ünnepélyes kereteket, minden tisztelet 
mellőzésével, az egyik kis előadóteremben, néhány korán érkezett koreai és pár magyar kolléga és 
a tudományos szekció kilenc magyar résztvevője jelenlétében, elismerésnek nevezett okleveleket 
osztott ki az MKT elnöke a Magyar Kézsebész Társaság korábbi – mondhatni első generációs – el-
nökeinek. 

Oklevelet kaptak, anélkül, hogy elnöki periódusukat, tevékenységüket bárki ismertette, érté-
kelte volna: Prof. Dr. Renner Antal, Prof. Dr. Nyárády József, Dr. Rácz Sándor és Prof. Dr. Simonka 
János Aurél. 

Az oklevelek gyors kiosztása után Prof. Dr. Simonka János Aurél a szekció első előadójaként, 
8 perces összefoglaló előadást tartott angolul a Magyar Kézsebészet történetéről. Inkább nem 
írom le beszámolómban a gondolataimat arról, aki ezt az angol nyelvű előadást elkészítette, és 
felolvasásra átadta a hazai kézsebészet egyik kitűnőségének. Még szerencse, hogy mindez nem a 
megnyitón hangzott el…!

- Az ünnepi megnyitót végül az Experidance Táncművészek fergeteges műsora zárta, de 
ezt már csak a türelmes és kitartó résztvevők élvezhették, mivel a borászat rejtelmeinek hosszas 
taglalása közben, sajnos teljes sorokból távoztak.

Összefoglalva: Európában még léteznek viselkedési protokollok, amelyeket illene betartani. A 
tudományos programot és a résztvevők számát tekintve: kevesebb, több lett volna!

A kongresszus szervezőinek gratulálok, ezzel együtt rendkívül sajnálom, hogy ilyen kevés ma-
gyar kézsebésszel találkozhattam ezen a Kongresszuson.

Szebb napokat, több tudományos lehetőséget kívánok a magyar kézsebészetnek, s a jövőben 
olyan vezetőséget a Társaságnak, amely szakmai és emberi példaképül szolgál a felnövekvő fiatal, 
kézsebészet iránt érdeklődő nemzedéknek.


