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1. ábra: Vereszájev (1867-1945) arcképe 

Az irdatlan birodalom hatalmas irodalmának első 
számú orvos képviselője kétségtelenül Csehov, mi
ként nálunk Németh László, a franciáknál Francois 
Rabelais. Ami nem jelenti, hogy ne lennének kevés
bé ismert kiválóságok, mint a Sirály írójának árnyé
kában a kortárs Vereszájev, avagy a későbbiekben 
Bulgakov, akit ugyan már nem szükséges ismét „fel
fedezni". Pályafutásuk a Csehovétól eltérően bele
nyúlik a szovjet korszakba, amelynek cenzori szigo
ra messze fölülmúlta a cári időkét. így Vereszájev 
esetében igazi alkotói évekről hosszú élete ellenére 
csak rövid szakaszban szólhatunk. Két korai kötetét 
újraolvasva megdöbben az ember azok időszerűsé
gén. Egy orvos vallomásai (5) kézikönyvül kíván
kozna minden kolléga polcára. A gyógyítás napi 
csapdáit, dilemmáit, illetve lesújtó és felemelő pilla
natait kevesen fogalmazták meg szebben és hitele
sebben. Az orosz hadsereg züllése az orosz-japán há
borúban (6) pedig ismerős képeket idéz fel egy önel
látásra szorított óriási ármádia fékevesztett viselke
déséről. Ahogy a katonaorvos látta és két sebkötözés 
közt naplójába rótta, sine ira et studio. 

Vikentij Vikentijevics Szmidovics, írói nevén Vere
szájev (1. ábra) 1867. január 16-án született a közép
oroszországi Tula városában. Családja lengyel erede
tű. Érettségi után a szentpétervári egyetem történe
lem-filológiai szakát végezte el, majd beiratkozott 
Dorpat univerzitásának orvosi fakultására. A baltiku
mi Oxford (később Jurjev, ma Tartu) felsőfokú intéz
ményeiben akkor még német nyelven folyt az okta
tás. Eredetileg Gusztáv Adolf svéd király alapította 
(1630), azt követően az orosz fennhatóság ellenére a 

19. század végéig megőrizte nyugatias jellegét. Falai 
között olyan ismert személyiségek tanítottak, mint a 
fiziológus Heinrich Bidder (1. Bidder-ganglion), a pa-
tológus Richárd Thoma, a farmakológus Schmiede-
berg és a belgyógyász Adolf Weil, hogy csak pár ne
vet említsünk. Orvosi oklevelének megszerzése egy
beesett az erőszakos oroszosítás, valamint a forradal
mi szervezkedések kezdetével. Ő sem a narodnyik, 
sem a marxista csoporthoz nem csatlakozott. A társa
dalom betegségét orvosként kívánta gyógyítani, 
ugyanis 1892/93-ban nagy kolerajárvány és éhínség 
tizedelte a lakosságot. Közben megjelentek a főleg 
Gogol és Tolsztoj hatását tükröző első írásai. Szülővá
rosába visszatérve pár évig orvosi gyakorlatot folyta
tott, majd gyógyítói kudarcai elől egyre inkább a sú
lyos szociális gondokat bemutató szépirodalomba 
menekült. A Néva-parti fővárosban hamar felfigyel
tek rá a folyóiratok és a rendőrség. Kitoloncolták két 
évre, szerencsére nem Szibériába. Az alkalmi vidéki 
körorvosnak (zemszvo vracs) volt lehetősége él
ményt gyűjteni az első feltűnést keltő novelláihoz, 
írásai Gorkij és Kuprin munkásságára is hatottak (3). 

Nemzetközi hírnevet viszont az 1901-ben meg
jelent Zapiszki vracsa biztosította számára, amelyet 
Zigány Árpád fordításának Egy orvos vallomásai (2. 
ábra) címmel 1902-ben magyarul is kiadtak. Műfaját 
nem könnyű meghatározni. Szépirodalmi igénnyel 
írott napló, az orosz szerzőkre jellemző önboncoló 
erkölcsi fejtegetésekkel. Bibliái: Billroth betegápolá
si kézikönyve (2), Strümpell belgyógyászata, Goethe 
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Faustja. A már említett németes műveltségének leg
színvonalasabb bizonyítékai. Az elmélet és gyakorlat 
szembesítése minden lelkiismeretes kezdő orvosnak 
bizonyos fokú csalódást jelent. Szerzőnk szellemes 
szövegével: „mikor tanulni kezdtem, mindent vár
tam tőle; amikor láttam, hogy mindent nem adhat, 
azt hittem, hogy semmit sem tud; most azonban lá
tom, hogy sokat tehet... s ez a sok új bizalmat öntött 
belém, kényszerített, hogy tiszteljem a tudományt, 
melyet kevéssel előbb csak lenéztem és megvetet
tem" (5). Természetesen az első kudarcok hatására. 
Igazat ad Virchow professzornak, minden diplomás 
orvost bizonyos idő elteltével újra kellene vizsgáztat
ni, a kötelező továbbképzés ugyanis ott még isme
retlen, illetve megoldatlan volt. Kínzó rémképpel 
emlékezik vissza egy diftériás gyermeken végzett 
első tracheotomiára, amikor az intubáció már lehe
tetlenné vált. Szerencsére a torokgyík már nem na
pi gond, ám a gégemetszés kötelezettsége alól adott 
esetben ma sem mentesül az orvos. Sikerrel végződő 
keserves kínlódását érdemes elolvasni. Tapasztalhat
ta a Behring-féle gyógyszérum drámai hatását, is
merte a nehéz kezdet minden szereplőjét. így 
például a kolozsvári Purjesz Zsigmond professzor 
erős kételkedését a „csodaszerben". Széleskörű tájé
kozottságára jellemzően ezt is megemlíti. 

Nyolcadik fejezete az igazán hátborzongató, a 
bakteriológia csúcskorszakában nem egyszer kísérle
teztek élő embereken. Különösen 1879 után, ami
kor Neisser professzor a tripper kórokozóját felfedez
te. Világnagyságok vélték feljogosítottnak magukat 
arra, hogy a venerológia dualista felfogását végképp 
bebizonyítsák. Különösen prostituáltakon, debile-
ken és gyógyíthatatlan betegeken kísérleteztek azon 
meggondolásból, hogy szifilisszel állatok nem fertőz -
hetők, így a tudomány nevében ez megengedhető. 
A nagy Ricord is azt hitte, hogy a második stádium
ban lévő bujakór nem vihető át, míg emberen szer
zett tapasztalati az ellenkezőjéről meg nem győzték. 

Szerzőnk álláspontját nem nehéz kitalálni, de a 
törvény és az erkölcs szintén a betiltásukat írta elő. 

Önkísérletezők szintén akadtak, elég Pettenkofer 
híres koleralevesére, illetve Lindeman professzornak 
sajátmagába oltott lueszére utalnunk. A tudomány 
héroszai ők, példájuk aligha követhető. 

Sokkal bonyolultabb a viviszekció kérdése. A 19. 
század közepén Angliából indult el egy mozgalom az 
állatkísérletek betiltására. Híveiket főleg széplelkek 
soraiból toborozták, akik különben nem voltak ve
getáriánusok. Vereszájev is kíméletet kér a laborató
riumi lényeknek, ám ahogy írja: „Pavlov professzor 
a kutyákon végzett kísérleteivel igen sok fiziológiai 
kérdést tisztázott az emésztés terén" (5). Pontosan 
tudta a nagy honfitárs munkásságának horderejét, 
ismertette a Párizsban dolgozó Mecsnyikov páratlan 
tudományos eredményeit. 

Közli Billroth költeményét, Brahms barátjához bi
zalmasan, íme egy kis részlete: 

„Mind azt hiszik, hogy mint az istenek, 
csodával űzöm el fájdalmukat, 
s mindenható bűvész vagyok: - pedig 
ember vagyok csak, mint a többiek." 
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Világirodalmi tájékozottsága mögött még nyo
masztóbban hat az orosz valóság. Egy gazdag föld in
dokolatlan szegénysége, a muzsik hihetetlen tűrőké
pessége. „Üzemorvosként"a könyvnyomdában nem 
látott éltesebb korút, az ólompor korán sírba viszi 
őket. Keserű kiábrándultságában, akár később Bul
gakov, szintén Moliére vígjátékaival vigasztalódik. A 
„képzelt beteg"és a „botcsinálta doktor"ellenpontjai 
egymásnak. Tipikus figurák, az élet irodalmi vetüle
tei. Benedek István szerint „könyvének sok része, az 
írónak sok feljajdulása ma már csak történelmi érde-
kességű. De a lényege: a hamisság elleni harc, az or
vosi etika tisztaságáért vívott harc, a csalhatatlanság 
álarcát magára öltő nagyképűség elleni harc ma is 
legalább annyira időszerű" (1). Ezzel a megállapítás
sal aligha lehet vitatkozni. 

Általános vélemény szerint a gyógyító gyakorlat
ban tapasztalt csalódásai, kollégáinak neheztelése a 
„leleplezésért", valamint a könyv feltűnő sikere egy
formán hozzájárult praxisának felhagyásához. Rej
tély, hogy az óriás kolléga, Csehov műveire miért 
nem utal! Pavlov híres kísérletei és a Sirály születé
se azonos évhez kötődik (1895), elképzelhetetlen, 
hogy egy írogató orvos az utóbbiról ne vett volna 
tudomást. 

Amikor a gyógyító gyakorlattal végképp felhagy
ni készült, kitört az orosz-japán háború, s a hadve
zetés hadiszolgálatra hívta be. Hazafiúi kötelességén 
túl valószínűleg írói élményanyagot sejthetett ebben 
a távol-keleti „kirándulásban". Miként Csehov a 
Szahalin szigeteken (4), ő sem tudhatta, mekkora 
borzalmaknak néz elébe. 

Második nevezetes naplója a Raszkazi o vojnye, 
vagyis a „Háborús elbeszélések" 1906-ban jelent 
meg. A magyar címe kihívóbb: Az orosz hadsereg 
züllése az orosz-japán háborúban Vereszájev emléki
rataiból, Ruttkay György fordításában. A Lampel-
Wodianer-féle népszerűsítő zsebkönyvsorozat a dá
tumot nem tünteti fel, de feltehetőleg rövid időn be
lül kiadták, mert ez a fura háború nagyon foglalkoz
tatta a világ közvéleményét. 

A sajtó és a pravoszláv egyház révén mestersége
sen szított harci kedv már a szibériai átkeléssel lo
hadni látszott. Hiányzott a szükséges élelmiszer
utánpótlás, a katonák hamar önellátókká váltak. 
Ahogy egyik kozák mondta: „nálunk Oroszország
ban ilyenkor senki sem tilt meg semmit. Amire 
szükségünk van, azt elvesszük, szabad kezünk van 
mindenben" (6). A feszültséget fokozta, hogy az ázsi
ai nem orosz nemzetiségűek ezt ellenséges, követke
zésképpen majd megtorlandó cselekménynek 
minősítették. A kincstár kiutalta a törvényes rekvi
ráláshoz szükséges összeget, de a tisztek azt zsebre 
tették. A zabráláshoz szoktatott katona viszont nem 
csak nem fizetett, de erőszakoskodott és az utolsó fa
latot is elvitte. Kivált némi ital hatására. Ez a csapás 
különösen a kínai lakosságot sújtotta, akik aztán az 
addig ősellenségnek tartott japánokat is szívesebben 
látták. Egy-egy gyalogosnak nem volt tanácsos elté
vedni, vagy sebesülten lemaradni, mert örökre „le
tűntették". Furcsán viselkedtek az anyaországból jött 
jótékony intézmények; a sebesülteket igyekeztek 
tőlük telhetően mindennel ellátni, a vérhasban 



szenvedőkkel azonban nem törődtek. Mert azt nem 
harcolva szerezték. Arról viszont elfelejtették kiok
tatni a katonákat, hogy ne fertőzött, hanem felfőzött 
vizet igyanak. Még a szokásos teaadaggal is takaré
koskodtak. Pedig a harc még el sem kezdődött. E há
borúban nem az ágyuk száma, hanem a jobb szer
vezettség döntött az addig ismeretlen harci erőt kép
viselő sárgák javára. Vereszájev doktor szerint a 
hátországban történő szállítás káosza sokkal több 
bajt okozott, mint maguk a sebesülések. Hol van itt 
Pirogov szelleme - sóhajtott fel szerzőnk! Az ellátást 
illetően a kései olvasónak óhatatlanul felidéződik a 
második magyar hadsereg sorsa a Don-kanyarban. 
Megfelelő meleg ruhát a szibériai télhez az orosz ka
tona sem kapott. Ha igen, abban nem volt köszönet. 
A prémszállító ugyanis az elhullott állatok bőrét 
használta fel kucsmák és bekecsek készítésére, követ
kezménye lett a pestis és a lépfene megjelenése. Az 
egészségügyi szolgálat főnöke viszont „elfelejtette"a 
fertőző betegeket elkülöníteni. A közegészségtant 
bizonyára nem Erisman professzortól tanulta. 

Visszavonulásnál „ éppen úgy kergetnek bennün
ket, mint ahogy 1812-ben mi kergettük a franciákat" 
(6), állapítja meg az orvos szerző. Valóban tolsztoji 
képek, ha nem is a Háború és béke írójának ábrázo
ló erejével. 

A morál színvonalára jellemzően a közlegények 
éjszaka szándékosan riadót fújtak, hogy a zűrzavart 
fosztogatásra használhassák. A két hadsereg felké
szültségi fokának különbségét a következő esettel 
jellemezte. Elfogtak egy japán kémet, akit a hadtest
parancsnokságra kellett kísérni. Csakhogy a jelen 
lévő tiszteknek fogalmuk sem volt, hogy az merre 
található. Szerencséjükre a kicsi sárga hírszerző pon
tosan tudta és odataláltak. Közben Pétervárról 
„orosz forrongások híre szállongott, sztrájkról, óriá
si tüntetésekről beszéltek" (6). Ezeket a sorokat 
1905-ben vetette papírra egy orvos. Kell-e mondani, 
milyen pontosan prognosztizálta a várható esemé
nyeket! 

E híradás Ady Endrének a „ Margita élni akar" című 
ciklusába is bekerült, a költő a Szajna partján tudta 
meg, hogy „kozákéknak legkeletén nagy baj van." 

Vereszájev további pályafutásáról lexikonszerűen 
a következők tudhatók meg. A napló műfajával nem 
hagyott fel, majd lélektani ábrázolással kísérletezett. 
Az addig a világmegváltó marxizmussal is kacérkodó 
író tolsztojánussá lett, majd Engels helyett a nagy 
német pesszimisták: Nietzsche és Schopenhauer 
művein keresztül kereste a kiutat, amely a valóság
ban végül az első világháborúba torkollott. Ismét 
behívták hadiszolgálatra, de nem tett közzé újabb 
naplót. Az 1917-es forradalom és polgárháború zűr
zavarai elől a Krím félszigetre húzódott vissza. 

A szovjet korszakban több írótársához hasonlóan 
alkotni a viszonylag veszélytelen múltba menekült. 
Majd 1933-tól próbált a „konszolidáló korszerűség", 
azaz a „ szocreál" követelményeinek megfelelni, de a 
kritika hamar elvette a kedvét. A Puskin- és Gogol
életrajza viszont több kiadást ért meg, sőt még díja
kat is hozott. A második világháborúban magas ko
ra miatt sem vehetett aktívan részt, 1940-ben újabb 
öncenzúrázott emlékirata kapott nyilvánosságot. 

Moszkvában hunyt el 1945. június 3-án, a győzel
mi ünnepek kellős közepén. Csalódott emberként, 
mert nem hitte volna, hogy Goethe és Schopenhau
er népe ily barbárságokra képes, valamint a megvál
toztatott hadsereg változatlan visszavonulást él át, 
minden eddigieket fölülmúló veszteségekkel. 

Vereszájev, a „piszatyel-vracs"a nagy orosz iroda
lom jelentős alakja. Fiókban maradt kéziratait sorra 
kiadják, de orvosírói fényét Bulgakov már elhalvá
nyítja. 

Számos orvos vezetett közérdekű naplót, de ilye
neket csak kivételes kevesek. Ajánlott útikönyv le
hetne a pályára lépőknek. 
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