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Rövid hír adta tudtunkra; az egyik New York-i 
klinikán 99 éves korában meghalt Victor Heiser 
amerikai világutazó-orvos-író, az „An american 
doctor's odyssey" szerzője. Magyarul „Egy orvos be
járja a világot" címmel volt az „Elfújta a széT'-lel 
egy időben, vele közel egyenrangú könyvsiker. 

Ilyenkor szokott az a tiszteletlenül bizarr és 
bosszantóan találó kérdés előtolakodni: „Hogyan, 
hát ez az ember még élt?". A válasz rá lakonikus 
és tömör: ,,Igen, jóval túlélte önmagát". 

A bestseller azonban nem mindig intézhető el 
kézlegyintéssel „a siker mindig gyanús" elve alap
ján. Tömegigényt elégít ki, javát az irodalomtörté
net is jegyzi (néha elrettentő példaként), a kritika 
szigora csak akkor indokolt ellene, ha klasszikus 
mezben akarna tetszelegni. Heiser regényes köz
egészségügyi naplója nem szándékozott Dr. Arrow-
smith tőszomszédja lenni a parnasszuson, korának 
ízlés-analízisét sem szükséges elvégezni a siker ma
gyarázatához. Egy szamaritánus érzésű fiatal ame
rikai orvos 16-szor járta körül a pandémiákkal és 
endémiákkal sújtott gyarmati világot, egzotikus tá
jakról és népekről írt a sokat utazó nagyvonalú
ságával és a higiénikus akadékos aprólékosságával, 
s mindez elegendő élmény volt egy sikert ígérő ol
vasmányhoz. 

A pennsylvaniai Conemaugh völgyében fekvő 
Johnstownban született. A közepes módú farmer 

szülők egyetlen gyermeküket taníttatásra szánták 
így a hegedüléstől a nyelvek magoltatásáig minden 
többletet biztosítani akartak ahhoz, hogy a kedye 
végképp elmenjen a tanulástól. Drámai fordulata-
hozott életében szülei váratlan elvesztése. Az 1889. 
es Mississippi-völgyi árvíz a saját lakhelyük alá 
temette őket, apjának a holttestét meg sem taláU 
ták és a jól sportoló diák is csak nehezen menekült 
meg egy gerendába kapaszkodva. A teljesen egye, 
dül és tanácstalanul maradt ifjút ezután már lekö
tötte a tanulás. Érettségi után előbb a gépészeti fő
iskolára, majd a philadelphiai orvosi egyetemre 
iratkozott a Jefferson Orvosi Kollégiumra. Az or
voskar elvégeztével a Lankenau kórházba került 
bentlakónak. Egy éves gyakorlat után a kalandvá
gyó, senkihez sem tartozó fiatal orvos már a tenge-
részetnél érdeklődik lehetőségek iránt. Friss isme
reteivel és jó fellépésével sikeresen teszi le a fel
vételi-alkalmassági vizsgát, s 1898-ban a nyugati 
partok kikötőiben kamatoztatja a közegészségügyi 
képzettségét a bevándorlók kétesen heterogén, de 
teljesen kiszolgáltatott tömegei között. 

Sikeres működésének elismeréseként rövidesen 
Európába jött, hogy a nápolyi kikötőben helyszíni 
szűrővizsgálataival takarítsa meg az alkalmatlanok 
hajópénzét. Megbízható munkája révén felettesei 
szaktekintélynek ismerik el és a Nápolyban tartott 
Nemzetközi Tüdővészellenes Kongresszuson (ahol a 
nagy Virchowval ismerkedett meg), már hivatalo
san képviselte Amerikát. Érdeklődése állandóan fo
kozódott a trópusi betegségek iránt, ezért Kairóba 
utazott a vezető európai bakteriológusok kutatási 
és találkozási helyére. 

A legújabb ismeretek birtokában határozza el, 
hogy a Csendes-óceán szigeteire megy, ahol nem
rég zajlott le a spanyol—amerikai őrségváltás és a 
spanyol örökség nem valami kedvező járványügyi 
körülményeket hagyott hátra. Így fogalmazta meg 
az akkor higiénikus-evidenciának egyáltalán nem 
számító nézetét: „Amíg engedjük, hogy a keleti 
ember betegség-sújtottá maradjon, állandó vesze
delmet fog jelenteni a nyugati számára, aki maka
csul ragaszkodik ahhoz az elképzeléséhez, hogy 
egészséges tud maradni betegséggel, járvánnyal kö
rülvett kis körben is.". így került 1903-ban a Fü
löp-szigetekre, későbbi működésének és beszámolói
nak kedvenc helyére. A szigetcsoport valóságos kí
sérleti telepként kínálkozott a bubópestis, a kolera, 
a malária, a beri-beri, a „trópusi szifilisz" és lepra 
tanulmányozására. A bakteriológiai felfedezések 
nagy korszaka után ennél izgalmasabb feladatot 
nem is találhatott volna. A katonák, misszionáriu
sok, üzletemberek után mindenütt megjelentek a 
tudós expedíciók is, az új területek közegészségügyi 
veszélyeinek felderítésére és elhárítására. Termé
szetesen ennek hasznát nemcsak a gyarmatosító fe
hérek látták. Hihetünk Heiser doktor beszámolójá
nak, hogy nem volt könnyű dolga a bennszülöttek 
szokásaival és előítéleteivel. Kísértetiesen azonos 
vádak hangzottak el, akár a múltszázadi magyaror
szági kolerajárványok idején, csak itt az „idegen 
orvosok mérgezték meg a kutakat; s azt is rebes
gették, hogy az amerikaiak meg akarják semmisí
teni a filippin-fajt". 



Heiser élelmes ember és jó szervező lévén, a 
kor csaknem valamennyi szakmai kiválóságával 
kapcsolatban volt, hogy eredményeikről lehetőleg 
első kézből értesüljön, azokat a gyakorlatban ki
dobálhassa és a saját tapasztalataival szembesítse. 
X framboesia-eseteihez pl. Paul Ehrlichtől a 606-os 
Salvarsant, kitűnő eredménnyel. 

Néha a jól időzített véletlenek szerepe ese
ménymódosító a járvány történelemben. Akár Fre-
derick Taylor Gates tiszteletes esetében, aki midőn 
1901-ben elolvasta a nagy Osler könyvét a „Gya
korlati orvostudományiról, fellelkesülve futott a 
tudománytisztelő és arra áldozni tudó Rockefeller
hez, hogy rábeszélje egy orvosi kutatóintézet meg
alapítására. Első elnöke Simon Flexner, a nagy 
bakteriológus első munkatársai között találjuk a 
híres, később Nobel-díjas sebészt, Alexis Carrelt. 

Bár, ahogyan azt Heiser írja: „A kezdet nem 
sok jóval bíztatott. A Rockefeller-névnek olajszaga 
volt és üzleti múltjáról sok tévhit keringett" — 
mégis, alapítványa az amerikai orvostudománynak 
óriási lendületet adott, nagymértékben hozzájárult 
ahhoz, hogy a világ tudományos életének élvona
lába kerülhetett. 

Kézenfekvő, hogy a világot bejárni kívánó fia
tal közegészségtanász Heiser a Rockefeller-alapból 
kapta útjaihoz a nem csekély anyagi támogatást. 
„Rövid utazást tettem az európai fővárosokban. 
Néhány órát szoktam a budapesti Országos Köz
egészségügyi Intézetben (Rockefeller-intézet) töl
teni, aztán Bécsbe ugrottam föl." Természetesen 
sokkal hátborzongatóbb fejezetei is vannak a 
könyvnek. PL amikor Japánból sárgalázzal fertő
zött tengerimalacokat szállítottak Amerikába a 
Flexner-intézetbe IVoguchihoz, az imbolygó, öreg 
gőzhajón csak a hullakamrában jutott hely a kí
sérleti állatoknak. Ott kellett a fertőzött állatból 
az egészségesbe át oltani a kórokozókat, miközben 
egy hulla esett a nyakába. De ez őt nem zavarta, 
hullával a nyaka között, imbolygó hullalábbal az 
orra előtt végezte el a krimibe illő tudományos 
műveletet. Mindez nem elképzelhetetlen és nem 
megbocsáthatatlan fogás. A kissé patetikusra sike
rült küldetés-tudatának megfogalmazása a követ
kezőképpen igyekszik meghatni az olvasót: „Kül
detésem az volt, hogy a Kelet arany ablakát kinyis
sam az egészségügy evangéliumának és az emberek 
milliói, akik nem szólalhattak föl, hogy megkapják 
a nékik járó jogokat, szintén részesülhessenek a 
tudományos fölfedezések jótékonyságában és végre 
ok is elnyerhessék az egészség föltételeit". 

Találkozott a század két nagy hindujával, Gan
dhival és Tagoreval, mindkettővel vitába szállt, 
mert nagy előítélettel tekintettek a modern, nyu
gatról jövő orvostudományra. A régi hindu orvos
lás ellenségét látták benne. Egy korszerűen gondol
kodó higiénikus fülében nem csenghetett rokon
szenvesen a nagy Gandhi nyilatkozata: „Nincs jo
gunk a szúnyogok, legyek, tetvek, patkányok vagy 
bolhák életét elvenni. Ugyanolyan joguk van az 
élethez, mint nekünk". 

Találkozott Hailé Szelasszié etióp császárral, 
aki kezdetben szintén gyanakodva fogadta a civili
záció közegészségügyi vívmányait. 

Á mintegy húsz év alatt tizenhatszor utazta 
körül a világot. Kb. negyven országban végzett hi
giénikus megfigyeléseket. 1935-ben aztán megkö
szönő levelet írt a Rockefeller Intézetnek, utazásai
nak befejeztet jelezve. Még ez évben megírta re
gényes útibeszámolóját, s kiadásával a remélt siker 
nem maradhatott el. Csaknem valamennyi kultúr-
nyelvre lefordították. Eddigi életét a következő so
rokban foglalta össze: „Az olyan életpálya, mint az 
enyém, szükségszerűen megfosztott a szoros családi 
szálaktól s egyéb kapcsolatoktól, amelyek gazdaggá 
teszik életünket. De ezt a hiányt sokszorosan ki
pótolta az a lehetőség, hogy a laboratóriumok föl
fedezéseit elvihettem a betegség-verte milliók közé, 
akiknek alig volt reményük és módjuk a segít
ségre". 

Közel negyven évig élt még ebben a tudatban. 
Könyvét a bestseller-listán számontartják, de már 
alig-alig olvassák. 

Azóta az egykor nagyhírű világutazó-orvos-író, 
legalábbis a nemzetközi érdeklődést megmozgatőan, 
csak a halálával hallatott magáról. 

Szállási Árpád dr. 


