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BELGA-KONGÓ MAGYAR ORVOSA

 

Thanhoffer  Lajos  doktornak  azonos  nevű  nagyapja  a  pesti  egyetem 
professzora volt a szövet-és fejlődéstanon.
Az unoka 1902-ben született Budapesten, középiskolai végzettség után a 
családi  hagyományoknak  megfelelően  az  orvosi  fakultásra  iratkozott. 
„Ősmedikusként”  csak  1933-ban  avatták  doktorrá,  de  közben  komoly 
kutatói munkát végzett az élettanon.
 

Zsebők  Zoltán  professzor  önéletrajzi  kötete  szerint  barátja  1934-ben 
fantasztikusnak  tűnő  ötlettel  állt  elő.  Úgy  vélte,  hogy  vemhes  állatok 
vizeletéből luteinizáló, peteérést gátló hormon vonható ki, így megoldható 
lenne  a  per  os  alkalmazható  fogamzásgátlás.  A  Chinoin  gyár  akkori 

direktorának tetszett az ötlet,  csak éppen fantazmagóriának tartotta. Jó három évtizeddel később 
bizonyosodott be, hogy nem volt az. 
 
Az első világháború után főleg a vesztes központi hatalmak orvosainak volt vágyálma a trópusra 
menni. Annak indult Hamburg felé Szent-Györgyi Albert is, csak a szerencsés véletlenen múlott, 
hogy egy hollandiai laboratóriumban kötött ki. Egy 1954-es hazai kiadvány szerint / „A nagyvilág 
magyar vándorai / „ a magyar értelmiséget sanyarú sorsa kényszerítette a kivándorlásra”. 
 
Ez  hősünkre  biztosan  nem  vonatkozott.  A  Thanhoffer-család  jómódúnak  számított,  viszont 
bizonyára szerepet játszott e lehetőség ígérete, a titokzatos, „mesebeli Afrika”, a fekete földrész 
fehér foltjainak vonzereje.
Az  antwerpeni  trópusi  intézetbe  családi  segítséggel  került.  Nyelvi  nehézségei  nem  voltak,  a 
laboratóriumban otthonosan mozgott, hamar megszerezte a trópusi szakdiplomát. Irány hát Afrika, a 
puskaporos levegőjű Európa helyett, tudósnak a véglények eldorádója, a kolonizáció utolsó és jónak 
mondható stádiumában. Amikor már nem volt rabszolga-kereskedelem és még nem gépfegyverrel 
irtották egymást a bennszülöttek.
 
Fiatal  doktorunk 16 napos utazás  után érkezett  meg az „  Anversville “ óriásgőzös fedélzetén a 
Lobito  öblébe.  Jóval  fölötte  keskeny korridor  köti  össze  a  hatalmas  Belga-Kongót  az  Atlanti-
óceánnal. Általában három évre fogadott európai orvosokat egy belga vasútépítő vállalat, ennyi időt 
bírtak ki a továbbélés esélyével. Lobito kikötőjéből vonat szeli át Angolát, a daloló nevű Dilolo a 
belga-kongói határ, Bukama pedig a belga felségterület kikötő állomása. 
 
Ide irányították a gyarmati tisztviselőket, ahol már európai ruha jelentette a feketéken a státusz-
szimbólumot.  A  fehérek  kietlen  blokkházakban  laktak,  semmi  árnyat  adó  trópusi  növény  a 
környéken. Így védekeztek a szúnyog- és czeczelégyinvázió ellen, amelyek közismerten kedvelik a 
nedves növényaljzatot. Bukama városában meglátogatta a helyi kórházat, az ott dolgozó tapasztalt 
kollegáját,  aki  nem sok jóval  biztatta.  „  Bőrömet  már  kiszárította  a  háromévi  napsütés,  ráncos 
vagyok, tele maláriával, kininnel és whiskyvel.” Hangzott rezignáltan a kollega panasza. 
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Majdani  könyvéből,  illetve  fényképeiről  az  derül  ki,  hogy  Thanhoffer  doktor  mérsékelt 
szeszfogyasztással jól bírta a hároméves kemény gyarmati szolgálatot. Ennyi idő után szabadság 
járt, s aki kibírta, örömmel vették vissza.

Jeles  trópusi  szolgálattévőnk  nagy  szakállú  misszionáriusok  és  szívós  apácák  társaságában 
helyezkedett el egy fürge folyami gőzös fedélzetén, hogy a Kongó folyón felfele haladva elérje 
Stanleyville,  azaz  Stanley  városát,  amely  a  híres  angol  újságíró-felfedezőről  kapta  nevét.  Mint 
ismeretes, ő állapította meg, hogy az említett helységtől délre haladó Kongó neve Lualaba, amely 
Katanga termékeny fennsíkjain ered, ezt pedig a Lukuga folyó köti össze a hatalmas Tanganyika-
tóval,  s  egyben  az  óriási  víztároló  egyetlen  természetes  zsiliprendszere.  Eredetileg  a  legendás 
Livingstone  fedezte  fel  abban a hiszemben,  hogy megtalálta  a  Nílus  forrásvidékét.  Livingstone 
merész  vállalkozását  akkor  az  egész  kultúrvilág  kísérte  aggódó figyelemmel,  míg  egyszer  csak 
nyoma veszett. Utána indult el Stanley, kétszeres sikerrel. Ujiji volt az a helység neve, ahol 1871. 
november  10-én  az  elcsigázott  Livingstone  és  a  nyomába  eredt  Stanley  egy  mangófa  alatt 
találkozott.
 
Ma oszlop hirdeti a történelmi helyet és dátumot. Stanley második sikere volt, hogy a Luanda folyó 
folytatásában a Kongót felismerte. Északnyugati kanyarulatában épült fel Stanleyville.  Az angol 
úrnak  csak  egy  nem  sikerült,  a  legfontosabb!  Nem  tudta  meggyőzni  uralkodóját  e  terület 
birtokbavételének fontosságáról. Így került az aranyban, ritka fémekben és gyapotban oly gazdag 
Kongó  brit  felfedező  segítségével  belga  fennhatóság  alá.  Kétségtelen  voltak  lelkiismeretlen 
gyarmatosítók, kezdetben az arabok terjesztették tűzzel-vassal Allah hitét, akadtak bőven európai 
kalandorok, de Livingstone és Stanley nem tartozott közéjük.
 
Térjünk doktorunk útvonalára.  A belga vasútépítő társaság /  olasz közreműködéssel  /  a  Luanda 
folyó  mentén  Kindu  helységtől  délkeletre  tartva  Kobalóig  rakatta  le  a  vágányokat,  s  ehhez 
természetesen szükség volt egy európai felszereltségű kis kórházra. Mikor Thanhoffer megérkezett, 
a  vasút  Kongolo  városáig  már  elkészült,  sőt  nagy  forgalmat  bonyolított  le  Stanleyville  felé. 
Kongolo  jelentős  hajóműhellyel  rendelkezett,  az  orvosnak  bőven  akadt  teendője.  Kitűnő 
nyelvtehetség lévén igyekezett a legszükségesebb szavakat megtanulni a helyi nyelvjárásból, hogy a 
bennszülöttek bizalmát jobban megnyerje.
 
Csak ritkán szükségből nyúlt vadászfegyveréhez. Ezt az ösztönét az álomkór kórokozóin élte ki. 
Szívósan kereste a bennszülötteken a megnagyobbodott nyirokcsomókat, s ha talált, megpungálta és 
mikroszkóppal  felszerelt  kis  mozgólaboratóriumban  a  színes  asszisztencia  is  megbízhatóan 
diagnosztizálta.  Ha  még  hozzávesszük  a  nem ritka  szifiliszes  eseteket,  elképzelhetjük,  mennyi 
Salvarsant adott  be Thanhoffer doktor néhány év alatt.  Az olasz építésvezetőnél,  aki egy vasúti 
függőhíd kivitelezését irányította, megkövetelte a kövekkel dolgozó munkásoknak lábszárvédővel 
való ellátását, mert sebes lábaikat a mocsárban mosva gyakran fertőződtek meg a Necator nevű 
féreggel.
 
Ő még tapasztalhatta a bennszülöttek tömeges szuggerálhatóságát. Nem kis meglepetésére a beteg-
ségek közül leggyakrabban a tüdőgyulladással találkozott. A feketék rendkívül rosszul tolerálták, a 
kemoterapeutikumok és antibiotikumok előtt nagyobb volt a mortalitása, mint az álomkórnak.
 
Még Afrikában értesült Lengyelország lerohanásáról. „Franciaország mozgósít... Daladier beszédet 
mond és bejelenti  a hadüzenetet,  Anglia ultimátumot intézett  Németországhoz,  amely már le  is 
jár...”  olvashatjuk  a  Kongó  című  könyvében,  amely  a  háborús  évek  alatt  kétszer  jelent  meg. 
Mandátuma  viszont  lejárt,  haza  kellett  jönnie.  Egy  olasz  luxushajóval  akkor  érkezett  Trieszt 
kikötőjébe, amikor már lángolt fél Európa. Szabadságának letelte után visszamenni már nem tudott, 
de emlékeit hazahozta. Azokat írta meg igen érdekesen a már említett könyvében.
Alcíme: „Orvosi táskával Afrika földjén.”



A már idézett 1954-es világvándori válogatás bevezetője szerint háború után visszatért Kongóba, a 
Utelo textilüzem orvosaként vállalt állást, Leopoldville-ben. Aztán végleg nyoma veszett. Érdekes 
alakját Zsebők professzor idézte fel 1980-ben. Ám gyönyörű rajzaival illusztrált könyve ma is élő 
olvasmány, de hol van már a trópusi béke?

Pont Kongóban, ahonnan a kolonializmus felszámolása után évtizedekkel is egyre aggasztóbb hírek 
érkeznek.
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