
Nemzetközi orvoskongresszus Moszkvában száz évvel ezelőtt 

Alig fejeződtek be hazánkban az 1896-os millenniumi 
rendezvények, máris izgalmasnak ígérkező kongresszusi 
meghívást kaptak 1897-re legkiválóbb orvosaink. A ha
talmas és titokzatos orosz birodalom koronázó főváro
sába, ahová akkor is csak különleges engedéllyel lehetett 
bejutni. Ám amíg másoknak ez a napokig tartó vona
tozás elsősorban egzotikus kirándulást jelentett, addig a 
honfoglaló magyarok kései utódainak jóval többet: Ár
pád fejedelem, illetve Juliánus barát képzeletbeli útvo
nalát az őshaza irányába, amelyre már vonat viszi a 
zarándoklókat. 

Évszázados távlatból sem csodálkozhatunk azon, 
hogy közel 400 magyar orvos, gyógyszerész vett részt a 
Moszkvában megrendezett XII. Nemzetközi Orvos
kongresszuson, többnyire a saját költségükön. Előadást 
viszonylag kevesen tartottak, a megkülönböztetett ér
deklődés beszédes bizöhyítéka volt azonban a passzív 
résztvevők magas száma. 

Az 1897. évi moszkvai összejövetel élénk visszhangot 
keltett a hazai szaksajtóban. A fővárosi Bakteriológiai 
Intézet akkori igazgatója, az alig 29 esztendős Nékám Lajos 

(a későbbi kitűnő bőrgyógyász professzor) öt részes, rész
letes beszámolója tájékoztatta az Orvosi Hetilap olvasóit 
(5). Erre reagált meglehetős arroganciával a Gyógyászat 
(3). A gyógyszerészek a debreceni Tóth Béla oroszországi 
naplójából kaptak érdekes leporellót egy előttük isme
retlen világról (10). Végül, de nem utolsósorban Dollinger 
Gyula sebészprofesszor önéletrajzának egyik fejezete egé
szítette ki az előzőek élményanyagát (1). 

Ami a hangnemet illeti: Nékám Lajosé kritikus, Tóth 
Béláé himnikus, Dollinger Gyuláé szatirikus, így a három 
szerző jól egészíti ki egymást. Tény, hogy egyik be
számolóban sincs olyasmi, amit ne lehetett volna koráb
ban felidézni, a negatívumokat természetesen a cárizmus 
számlájára írva. 

Itt most engedtessék meg, hogy - időben jól elkanya
rodva - visszaemlékezzem 1971 augusztusára, amikor 
ugyancsak önkéntes alapon, eljutottam Moszkvába, a 
XIII. Nemzetközi Tudománytörténeti Kongresszusra, 
melynek orvostörténeti szekciójában a Lomonoszov 
Egyetemen, francia nyelvű előadást tartottam az 1897-es 
moszkvai orvostalálkozó magyarországi visszhangjáról. 
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Referátumom orosz nyelvű változatát Moise Levit pro
fesszor tolmácsolta a vendéglátóknak. Minden sora ma is 
vállalható, kiegészítésekkel és hangsúlyeltolódással (8). 
Az ugyanis rögtön feltűnt, hogy „Keleten a helyzet vál
tozatlan". Az orosz élet furcsa ellentmondásai, Gogol és 
Goncsárov figurái a megváltozott körülmények között 
változatlanul élnek, az országba való ki-bejutás ugyan
olyan gyanakvóan bonyolult, mint Nékám tanárék idején 
volt. 

Visszatérve az 1897. évi kongresszushoz, a magyar 
küldöttség összetételéről Dollinger írt a legrészleteseb
ben. Az „utimarsal" szerépét Tóth Lajos tanár,* a vallás-
és közoktatásügyi minisztérium orvosügyi referense 
töltötte be, társult hozzá Leövey Sándor személyében 
kultuszminisztérium egyetemügyi referense, aki kár
pátaljai születésű lévén, kitűnően tudott oroszul és 
mindvégig tolmácskodott, valamint Hő gyes Endre or
voskari dékán, egyben az Orvosi Hetilap szerkesztője. 
A vezérkarhoz tartozott még Pertik Ottó patológus pro
fesszor, továbbá a kinevezés előtt álló Dollinger Gyula, 
mindketten előadást is tartottak (1). Referálóként emlí
tendő még a szerb származású dolovai Nenadovics Lázár 
doktor, aki a magyarországi trachomaügyet ismertette. 
Ennek teljes szövegét az Orvosi Hetilap Szemészet mel
léklete közölte (6). Az oftalmológus Béla Pál az orosz 
szemészeti intézetekben tett látogatást, és írt róla szak
szerűen, de korántsem olyan érdekesen, mint korábban 
említett szerzői hármas (1. ábra). 

A tárgyszerű tudósítások közül ma kétségtelenül a 
legizgalmasabb Nékám Lajosét olvasni. Költői lendület
tel vetette magát az orosz táj leírásába, s kereste az 
analógiát az alföldi tanyavilágunkkal. Első megállapítása 
a dimenziók különbözőségén túl, hogy itt nagyobbak a 
kontrasztok, s a nép elmaradottabb. „A despotizmus és 
minden ember életének védelme kizárja egymást" - ál
lapította meg (5). Továbbá a pópa, a vodka és a kancsuka 
nem megfelelő eszköze a közegészségügy fejlődésének. 
Oroszországban a száműzetés bevett szokás a felmerült 
gondok, netán álproblémák sajátos megoldására. A balti
kumi ősi Dorpat (Tartu) egyetemének professzorai és 
diákjai közül többet „liberális nézetük miatt" Szibériába 
száműztek. 

Valamivel jobban járt a svájci szültésű E Erisman pro
fesszor, az orosz közegészségügy egyik megalapítója. 
Kitűnő könyvét Fodor József szorgalmazására és lektorá
lásával magyarra fordította id. Imre József tanár (2). 
Nevéhez kötődik az 1897-es kongresszus megszervezése. 
Vele annyi történt, hogy visszatoloncolták szülőhazájá
ba. 

A moszkvai rendezvényen 7500 résztvevő jelent meg, 
köztük a medicina élő klasszikusai: így a későbbi Nobel
díjas Kocher sebészprofesszor Svájcból, az elhíresült 
Lombroso Itáliából, Hüppe és Krafft-Ebing Bécsből, 
Virchow Berlinből, Lauder-Brunton Londonból, Mécs-
nyikov a párizsi Pasteur Intézetből. Az illusztris lista ön
magáért beszél. Nékám tudósítása szerint „derültséget 
keltett a japáni kiküldött, aki a kongresszust Tokióba 
akarta meghívni" (5). Persze ne mai szemmel nézzük ezt! 
A japán tudományt akkor még csak páran (Kitasato, 

* Tóth Lajos (1856-1926) orvos, kulturpolitikus, Markusovszky utóda 
a kultuszminisztériumban. Ő már államtitkárként működött. 
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Háta) képviselték egyrészt külföldön, másrészt egyet
len lehetőség lett volna a transz-szibériai vonat, majd 
hajógőzös, mely heteket igényelt. 

A Nékám-beszámoló második fejezetének alcíme is sokat
mondó: „Cenzúra. Muszka viszonyok. Diákok megrendszabá-
lyozása. Szibéria. Népélet. Bigottság. Erkölcs. Alkohol elleni 
áramlat. Moszkva látképe!' Minél több ideje tartózkodott ott, 
annál kevésbé ismerte ezt a hatalmas birodalmat, „mely mint 
a czethal Jónást, úgy fog valamikor bekapni minket is" (5). 
Látnoki megállapítás, találó hasonlattal. A kikerülés nekünk is 
sikerült. Továbbá: „mindenki érzi Oroszországban, hogy vala
mi változás fog történni". Nékám ezt is jól észrevette. Az em
beri jogokról annyit: visszaállították a testi büntetést, melyet 
II. Sándor cár egyszer már eltörölt. Lengyelek és zsidók birtokot 
nem vásárolhattak. A lengyel katholikus iskolákban tilos volt 
az anyanyelv használata. Az orvosi fakultásra zsidó hallgatókat 
csak 5%-ban vettek fel. íme numerus clausus egyik őse, nem árt 
reá emlékeztetni! A katona-feleség a prostituált szinonimája. A 
legények fiatalon nősülnek, majd 6-8 éves katonai szolgálat kö
vetkezett. Megszokott volt az após-meny szexuális kapcsolat, 
amelyről Solohov is írt a Csendes Don című regényében. 

Szerzőnk látta a szibériai transzportot: szürke darócruha 
barna kereszttel megjölve, a féloldalt leborotvált fejű rabokat, 
akik láncra fűzve, szuronyos katonák között vonultak, a köznép 
közönyétől kísérten. Akár egy mai Gulag-könyvben. 

Moszkva városa a szeszárusítást a kongresszus idejére 
szigorúan megtiltotta. A .józanság ezen változatára a 
következőket mondta az egyik orosz orvos: „Csak jöj
jenek vissza a jövő héten: a lóvasutak folytonos csengetés 
között óvatosan haladnak majd, hogy a síneken heverő 
holtrészeg testeket félre tudják lökni előle." (5). 

Ne gondoljuk, hogy Nékám nem vette észre az ár
nyéktól a fényt. Amikor felsorolja, hogy az egészségügy 
terén mi mindenre mennyit költöttek az orosz mecéná-
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sok, így összegzi véleményét: „bármit mondanak is in
dító okul, tisztelet nekik - mennyire vannak ezektől a mi 
magyarjaink, akik kártyára, lovakra és sybarita élveze
tekre ezreket költenek, de tanügyre, egészségügyre, szo
ciális czélokra nem áldoznak egy krajczárt sem" (5). 

Moszkva városi tanácsa ekkor is tett egy emberbaráti 
alapítványt, melynek első összegét stílszerűen a jelenlévő 
Henri Dunant, a vöröskereszt életrekeltője kapta meg. 
Tanárunk az orosz klinikákról a legnagyobb elismerés 
hangján szólt. A fotografáló és röntgenező laboratóriu
mok felszerelése, a mikroszkópok, a mikrotómok a 
Zeiss-üzemből érkeztek. „A "berendezések olyanok, hogy 
tanulmányozásuk elkerülhetetlen lesz a jövőben minden 
klinikán" (5). Pedig Nyugaton is látott már párat. A kör
orvosi ellátottság hasonló a hazaihoz. Moszkvában 12-
szer több orvos praktizál, mint vidéken. A lakosság szá
mához viszonyítva. Ami nem jelenti, hogy az előbbi sok, 
hanem az utóbbi kevés. „Az extremumok hazájában 
vagyunk itt. A legnagyobb bigottizmus mellett mély ku
tató elmék, fanatikus fatalizmus mellett az objektív bon
coló kritika- egy mozaik ez az Oroszország, egy homorú 
tükör, mely focusában ragyog, szélein hideg fém. Nagy 
Péter vas ökle, Katalin agyveleje hozta létre ezt a birodal
mat. Lesz-e olyan utódjuk, akinek szíve boldoggá fogja 
tenni ez a népet?" (5). A kérdés azóta is megválaszolatlan. 

Mondanom sem kell, hogy a fentebb említett 1971. évi 
előadásom a pozitív megállapításokra épült. Főleg Tóth 
Béla útivázlatára, mely hódolat volt az „északi fagy hazájá
nak". A debreceni gyógyszerész a 19. oldalon így folytatta: 
„minden lelkesedésem Oroszország iránt, szívem minden 
szépért és nemesért dobogó érzelmét szeretném most egy
befoglalni, hogy legalább halvány képét adhatnám annak a 
humánus nagy intézetnek, melynek párja, fájdalom, aligha 
van a világon. Értem a moszkvai állami lelencházat, ahol 
12-14 ezer gyermeket nevelnek fel évente és adnak vissza a 
társadalomnak." Majd így folytatta: „egyik teremben 
különös, vörösrézből készült bölcsők ötlenek a szemembe 
s amint a forró, belülről puhára bélelt bölcsőtől a kezemet 
elkapom-nyájas és jóságos igazgatóné siet felvilágosítani, 
hogy ezek a korai szülöttek bölcsői." (10). 

Végül nem titkolt véleményét rajongó sorokban ösz-
szegezte: „meghajlok Oroszország előtt, nem határainak 
kiterjedtsége s kilencven millió lakosa, hanem humánus és 
kulturális intézményeinek nagysága előtt" (10). 

A kongresszusi városból a résztvevők a cárok székhe
lyére, Szentpétervárra vonatoztak, ahol a fellobogózott 
Nyevszkij Proszpekt az akkor éppen odalátogtó Faure fran
cia köztársasági elnököt várta. A pompás sugárútról azért 
megállapítja Tóth gyógyszerész, hogy nincs a mi Andrássy 
útunkhoz hasonló szépséggel kikövezve. „Legnagyobb 
érdeklődéssel voltunk a téli palota iránt" - írta, nem sejtve, 
milyen világtörténelmi jelentőségű események fognak ott 
lezajlani 20 év múlva. Az egyik szobában lehangolta a vilá
gosi fegyverletétel képe, a másikban felvidította a pam
lagon szétszórt női fehérneműek intim hangulata. 

Az oroszok antiszemitizmusáról Tóth Béla is említést 
tett. Varsót kivéve, ahol 200 ezer zsidó élt a lengyelekkel 
és oroszokkal a legnagyobb egyetértésben. Beszámolója 
végén megállapítja: Oroszországba nemcsak a bejutás, de 
a kikerülés sem egyszerű. Aki néhány hetet ott tölt, út
levele megtelik pecsétekkel, mert azokat minden hivatal
ban láttamoztatni kell. 

Ezt a rendkívül érdekes útinaplót, amelyet 1971-ben nem 
volt nehéz méltatni, a Szinnyeitől a nagy Révain át (9) a Magyar 
Életrajzi Lexikonig (4), valamennyien az anekdotakincset szer
ző Tóth Bélának tulajdonítják. Holott már a bevezető sorából 
kiderül, hogy egy derék debreceni patikus műve. Erre a téve
désre már Nagy János is rámutatott (Tóth Béla élete és mun
kássága. Bp., 1932.), kit egyébként forrásul jelöltek meg. A ma
kacs tévedésre e sorok írója nem egyszer felhívta a figyelmet 
(7). Ezúttal megismételjük! A cikk megjelenése után levelet 
kaptam Tóth Bélának akkor még élő fiától, Tóth Emil agg deb
receni gyógyszerésztől. Meglátogattam. Sokat beszélt szenvedé
lyesen utazó édesapjáról, aki egy torinói kongresszusra azért 
ment el, hogy Kossuth Lajost meglátogassa. 

Persze sem Tóth Béla, sem Nékám nem tapasztalhatta 
azokat a trükköket, amelyekről Dollinger professzortól 
értesülhetünk. A vezérkar ellátogatott az ősi Nyizsnyij 
Novgorodba. is. Űtközben feltűnt a vasútmenti falvak 
pedantériája, idilli hangulata, melyre egy lengyel kolléga 
óvatosan megjegyezte: „Potyemkin-falvak ezek, erre az 
alkalomra" (1). Amikor pedig a kalauz figyelmességén 
ámuldoztak, néhány kupica ajándék konyak után meg
oldódott a nyelv és a rejtély, ezzel a vallomással: „Az urak 
a cár vendégei. Azért külön elbánásban részesülnek. Önök 
azt hiszik, hogy amúgy szabadon utazgathatnak össze
vissza Oroszországban, ahogy, amint nekem mondják, azt 
otthon tehetik. Lássa, itt van az urak listája és személy
leírása a zsebemben. Önöket nekem Moszkvában e lista 
szerint átadta a rendőrség, nekem önöket be kell szolgál
tatnom a rendőrségnek Nyizsnyij Novgorodban. A kü
lönbség az, hogy önöknek ezt nem szabad észrevenniök. 
Ezért nem hagyhattam volna önöket ott a közbeeső ál
lomáson." {I). 

Dollinger remek és plasztikus beszámolójáról akkor 
még nem tudtam. Különben sem lett volna tanácsos 
belőle idézni. Illyés Gyula is hasonlókat írt az 1934-es 
írókongresszus utáni novgorodi útról. A város rövidesen 
felvette Gorkij nevét. 

Dollinger és Tóth Béla útinaplója a határon „találko
zik". Ugyanis Leövey miniszteri tanácsost orosz tudása 
miatt nem akarták a vámos csinovnyikok kiengedni. 
Rejtett emigránsát gyanítottak benne. Csak a Moszkvá
ból érkezett távirat után engedték útjára. 

Nékám kritikájának, Tóth Béla rajongásának, vala
mint Dollinger humorának színpompás keveréke úgy 
tűnik, azóta sem fakult meg. Remélhetőleg nem estünk 
ellenkező végletbe, amikor a bizarr kongresszus centená
riumán a kontrasztot is érzékeltettük. 

Tóth Bélát jó lenne a lexikoni tévedéstől végleg meg
szabadítani. Nékám éleslátását pedig külön kihangsú
lyozni, mert Moszkvára figyelnünk még medicinális 
szempontból is érdemes. 
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