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R. SACHS

gajnis superccon. Ankoraü nuntcrnpc tiu tropikfaka supcrcco pruvigas vera
- kvaukam la ekzistun de la instituto grave minacis la perdo de la germanaj
kuluniuj post la unua mondmilito kaj la altgrada bornbodctruo dum la dua
mondmilito. Ekzistas intertempc germanaj tropikaj institutuj ankaü cn
MUIlI1cnu (München), Tubingu (Tübingen) kaj Berlino (Bcrlin) - tarnen nur
kiel lakaj sckeioj de la rcspektivaj urbaj unversitatoj.

Hodiaü laboras en Bemhsrd-Nocht-uisuusus kun koncksa kliniko öirkaü
400 kunlaborantoj, 40 el ili estas kuraeistuj kaj sciencistoj, kun aldunaj
diplomantuj kaj doktorantoj. La esplorado de tropikaj malsanoj estas la
plcj grava tasko de tiu granda medicina institucio en Germanujo (kiu pro la
supcrrcgiona siguifo apartenas al "Scicnca Unuigo Leibniz " kaj cstas fin-
ancata sume da C. 90 milionoj da cüroj po triunu dc la stato, dc la urbo
Hamburgo kaj dc aliaj germanaj fcderaciaj landoj) plus pluaj euspezoj cl
privataj donacoj kaj malsan-kasaj asckuroj.

En la sekeioj mcdicina mikrobiologiu, parazitolugiu kaj tropika rncdicino
cstas pristudataj la plej dangcraj kaj plej vastc disvastigintaj malsanoj en
tropikaj regionoj: malariu kaj aliaj parazitaj infcktoj kiel ckz. amebozo kaj
rivcra bliudcco, tripanosomozo kaj filariozo, scd ankaü virusaj malsanoj
kiel aidoso, lasao, ebolo kaj dengo febroj. Por la parte treege dangera labo-
ro cstas disponigita altsekurec-laboratorio, eu kiun la espluristoj nur rajtas
cniri post surrncto dc hermctike ferrnita "astronaüt-vestajo".

La Hamburga instituto nun kunlaboras kun sciencistoj en Brazilo, Gvi-
neu, Hinduju kaj Vjctnamo. Ekde 1998 BN1 subtenas csplurstaeion eil
Kumasi (Gano / okeidenta Afriko), kunlabore kun la tiea universitato, pre-
cipc por esploro de rivcra blindeco kaj malario, kaj medicina prizorgado de
paeientoj. Krome, la engagigo en tiu afrika lando eelas, malpliigi la en
Germanujo pligrandigantan deficiton de tropikrnedicine sperta seienea
pcrsonaro. TiuJ1 taskon plenumis gis 1990 la esplorlaboratorio de BNI en
Libcrio, Okcidcntafriko, Pust interkunsento kun la Liberia rcgistaro, BNI
estis fundinta en la jaru 1968 meze de la pluvarbaro laburaturion pur sur-
loke pristudi - krom la supre rnenciitaj tropikaj malsauoj - ankaü la dormo-
rnalsanon (homan tripanosomozon) kaj la infekton de la homo pro pulmaj
distomuj (paragonimozon), La perforta ferrno de la esplorstacio en juniu
J990 pro ruiniga intereivitana milito linis fruktodonan resercadon de
seiencista esplorgrupo en la afrika pluvarbaro.

Eil Hamburgu mem oni ne nur esploras, sed ankaü kuraeas kaj konsilas
pri tropikaj malsauokoudiöoj. Eil la huspitalklinika sckeiu de 68 lituj (2 el
ili cstas "altsekureclitoj" por paeientoj kun ekstreme kontagaj infektoj)
dum la jaro 1999 estis prizorgataj J410 persunoj hospitale kaj 5800 perso-
nuj arnbulatorie. Kuracistoj el tuta Germanujo kaj diversaj eksterlandoj
kontaktis 9000 fojojn la institutrnernbrojn por konsiloj pri suspcktaj
simptomoj. kaj öirkaü 13 500 kuracistaj ckzamenrezultoj eliris el la diag-

Centjarigu de la Hamburga Tropika Tnstituto

La titola nomo "Hamburga Tropika Instituto" estas malgusta. Ne ekzistas
instituto kun tiu nomo. Sed kiam vi vizitos la germanan havenurbon Harn-
burgo kaj dcmandos par serci helpon kontraü iu tropika malsano, ciu harn-
burgano tarnen tuj sendos vin rekten al la "Tropika lnstituto" en Bcmhard-
Nacht-Strasse 94, ne malproksirne de la fama noktaventura plezurejo Ree-
perbahn. Certe estas nur serca onidiro, ke la proksimeco de la instituto al la
farruac)a plezuriga kvartalo de Hamburgo okazis pro fraüleco de la unuaj
institutaj direktoroj. Pli vere: am bau - ks] tropika institutö ks] la arnuzloka-
loj por amo-malsataj maristoj - ja fakte devas laünature trovigi proksirnc
de haveno ...

La instituto, en kiu dum la unuaj jardekoj de sia ekzisto cstis malkovrataj
interalie la kaüzanta acanto de la "ekzantcma tifo" kaj de la "kvintaga fcb-
ro", fakte havas alian nomon. En la jaro J900 fondis d-ro Bcrnhsrd Noch!
laborejon por studi tropikajn malsanojn. Ties ofieiala nomo sekve farigis
"BemiJard-Nocht-lnstituto por sipanara kaj tropikaj malsanoj" en hunorigo
de Ja kuracisto-fondinto, iama asistanto de famkonata d-ro Robctt Koch,
malknvrinto dc la tubcrkulozogerrno.

Si an ckeston Bcmhsrd-Nochr-Institut (BN!) sul das grandpartc al la riöul
mentaleco dc la harnburga korncrcistaro, Fine de la 19a jarccnto krcskis la
kornercaj rilatoj inter Germanujo kaj ties kolonioj - kaj la sipanaroj infck-
tigis pro diverspecaj tropikaj malsanoj, precipe malario. Scd por servi al la
ekonumio de la mondvaste konata kaj alte renoma Hansa Urbo Harnburgo
(Hansestadt Hsmburg) ties sipestroj kaj maristoj devis esri, laü insisteeo
de la ricaj hansaj komercistoj, "absolute sanaj kaj lahorkapahlaj". Par tio
la urbo memkomprene hezonis speeialan esplorinstituton kaj hospital on.
Jam pust la tcrura liolcro-epidcmio en Ja jaro 1892 Hamburgo estis dungirr-
ta la mar-armean kuraeiston en rango de kapitano Bernhard Nacht. Li unuc
zorgis pri lokalizado kaj limigado de la epidemio en la grandurba rcgiono.
Poste li farigis havcna kuraeisto kaj kontrolis la sursipan higienon. En kon-
kureneo inter Berline kaj Harnburgo cele al fondo de instituto, en kiu kaj
esploro kaj kuracado de tropikaj malsanoj okazu same kun trejnado de
kuracistoj por estonta dejoro cn tropikaj landoj, la hansa urbo Harnburgo
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nostikaj lahoratorioj. Krorn tio, en la nove establita "Vojagrnedicina Cen-
tro" (kiu estas interrete atingehla per www.gcsundes-rciscn.dc y estas ofer-
tataj konsiloj pri vakeinado kaj aliaj prisaneeaj konsultigoj. Dum la 59a
Uuivcrsala Kongrcso dc Esperanto en Hamburgo 1974. por d-ro Shinoda cl
Japanujo kaj aliaj membroj de la Intemaeia Medieina Esperanto Asoeio
estis organizitaj de la aütoro kaj la seienea BNJ-stabo pri speeialaj fakaj
prelegoj pri la institutaj esploraktiveeoj.

Vcrdirc, Hamburga Tropika Instituto estas la plej grava eduka kaj trej-
nada institucio por tropikaj medicinistoj en Germanujo. Tropikaj rnalsanoj
pliofrigas ankaü en mezeüropaj landoj, öar unuflanke la homoj pli ofte
vojagas en forajn tropikajn landojn, aliflanke la tutmonda homa migrado ja
mondovaste konsiderinde plialtigis. Dum la generalrnedicina universitata
instruado kaj klerigado la instruado pri tropikaj malsanoj tute ne ricevas
sian laügravecan parton. Tial öiujare proksimume 60 medicinistoj parto-
prenas la 3-monatan speeialan kurson "Tropika Medicino kaj Medicina
Parazitologio" kun speciala diplomo (DTMP) ofertita dc Bernhurd-Nocht-
Instituto. Baldaü sekvos plikleriga intensivkurso pri "vojagmedicino",

La direktoroj de la sekeioj imunologio, molekula parazitologio kaj de la
sekeio pri fundarnenta seienea esplorado de tropika medieino havas ka-
tedrojn kadre de Hamburga universitato. Pli 01 dekduo dc la scieneaj kun-
laborantoj de BNJ estas universitataj instrukornisiitoj en la fakoj medieino,
biologio kaj liemio. Pli 01 50 doktorantoj laboras en BNf, kiu krome ankaü
klerigas stipendiulojn el tropikaj landoj.

La fakto, kc Bcrnhilrd-Nocht-Instituto estas "nur" sekcio dc la hamhurga
ministerio pri sanitaraj scrvoj, iom kontraüstaras la altgradan scicncan rc-
putacion kiun la instituto guas ne nur en tropikaj landoj kaj cc individuaj
kuraeistoj-esploristoj, sed ankaü öe Tutmonda Organizajo pri Sano (WHO)
en Genl.!vo. Ehlc iam post la tiuöijara fiera centjarigo gi tarigos rncmstara
"Scienca Fondigo" kun tutmondaj kaj intemaeiaj sciencaj taskoj.

La sanktulo Bonifaco

G. KALKHOF

Enkunduko

Vizitanto dc la katedralo en la urbo Fuldo (Fulda), Gcrrnauujo, apcuaü
ncglektos iri al la tombo de la sanktulo Bonifaco. Tiu trovigas kiel mar-
mora sarkofago sub la öcfaltaro en la kripto. En rclictaj bildoj gi prczcntas
vivostaciojn dc la farna eklezia viro, preeipe kiam li dcvis morti - perlorte
kaj martirc. La vizitanto ekscios, ke tiu "apostolo dc la germanoj" kolektas
al sia tombo öiujare la katolikajn episkopojn de Germanujo, mernorigautc
ilin pri la kristana agado de Bonifaeo kaj por daürigi sian spiriton.

Kiu estis tiu sanktulo, kiu vivis tiom diotime kaj finigis kiel martiro? Cu
li kristanigis la germanojn? Pro kio guste en la gennana urbo Fuldo li
trovis eternan ripozejon? Kial la katolika eklezio adoras lin per episkopa
kunvena?

Priaütnra informo
La aütoro estis membro de la scienca stabo de BNl ekde 1969 kaj habilitigis kaj

profesorigis ce la Harnburga universitato. En 1976 li akiris la Diplotnon pri Tropi-
ka Medicino kaj Parazitologio (DTMP). 1979 prof. Sechs farigis direkloro de la
esplorlaboratorio de RNl en Liherio gis ties perforta fermo pro la intercivitana
milito en 1l)l)(). Poste li docentis ce universituto de Humburgo eil In nuturscicncu
Iakultuto pri medicina parazitologio gis emeritigo en aügusto 1992.

La situacio de ekJezio kaj stato en frua mezepoko
(cirkau 600 - 700 post Kristo)

Nomi Bonifacou "apostolon de la germanoj" taktc cstas malgusta. Kiam
li vivis (Iia prccipa agado rolas en la 1I11uaduono de la oka jarcento, C. 710-
750 p.K.). Gcrmanujo tiam tute ne ekzistis, kaj la kristanigo cn la regiono -
hodiaü faktc grandparte apartenanta al Gcrrnauujo - estis jarn tinita. Ankaü
la romia-katolika eklezio, prezidata de la papo, ne ekzistis eil la forme kiel
gi estas konata eil pli rnoderna epoko.

Certe la tiamaj papoj pretendis gvidan pozicion, fakte ili staris karikature
meze de liaosaj statordoj. K vankam öie, kie ekzistis statordo, episkopoj
administris siajn posedajojn. tamen ili ne öiarn plenumis siajn devojn rilate
al la papo (olle ankaü al la kredantaro) klopodante scröi siajn avantagojn.

Adreso de la aütoro
Prof Dr. R. Sachs
Vor dem Brückentor J
DE - J7269 - Eschwege / Germanio

Papa malforto
Fakte la pa po estris la urban Romo - depeude de la tiea nobelaro kaj

daure minacata de la italaj landestroj. Same, episkopoj kaj klerikaro de-
pendis de siaj lokaj landestroj kiuj aü obeis la eklezian regularon - aü pli-


