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A hátország járvány elleni védelme az I. világháború idején

1
 

A betegmegfigyelı állomások (barakk-kórházak) 

 
 
Az 1914. június 28-án Szarajevóban eldördült lövések, majd az egy hónap múlva az 

Osztrák-Magyar Monarchia hadüzenete Szerbiának heteken belül hatalmas kihívást jelentett a 
polgári közegészségügy, s azon belül a járványügy számára is. Annak ellenére, hogy a háború 
kitörése várható volt „az országnak a járványos betegségektıl való megvédésére és ezzel 
összefüggıen a beteg és sebesült katonák gyógykezelésére nem történt elıre gondoskodás”.2 
E kritikus megállapítást a legilletékesebbtıl, Mailáth József gróftól (1858–1940) idéztük, aki 
tíz évvel az I. világháború befejezése után két kötetben tette közzé a háború alatt a 
sátoraljaújhelyi betegmegfigyelı állomás miniszteri biztosaként szerzett „élményeit és 
tapasztalatait”. A gróf érdeklıdését a közegészségügy és a szociális problémák iránt nem a 
kitört háború indukálta. Már 1901-ben, a Magyar Orvosok és Természetvizsgálók bártfai 
Vándorgyőlésén figyelmet keltett ’A socialismus múltja, jelene és jövıje’ címő elıadásával. 
Mint a galíciai front tıszomszédságában fekvı Zemplén megye lakosa, az elsık közt figyelt 
fel a frontról özönlı, tífuszban szenvedı betegek szállításának és elhelyezésének 
megoldatlanságára, a „Hinterland inficiálásának” egyre növekvı veszélyére. A hadvezetéshez, 
a miniszterelnökhöz és a belügyminiszterhez – az ı hatáskörébe tartozott a közegészségügy is 
– küldött távirataival egyik kezdeményezıje lett a betegmegfigyelı állomások felállításának.3 
De nemcsak táviratozott, hanem fáradhatatlanul szervezett is. Elsısorban az ı 
ügybuzgóságának volt köszönhetı, hogy a sátoraljaújhelyi „barakk-kórház” már 1914. 
december 29-én – két hónappal építésének megkezdése után – fogadhatta az elsı 300 beteget. 
Az állomást 1915 februárjában meglátogatta Sándor János belügyminiszter és Hazai Samu 
honvédelmi miniszter. Mindketten elismeréssel nyilatkoztak az akkor már 2158 frontról 
hazakerült katona – köztük 1330 fertızı beteg – ellátásáról. E magas elismerésnek is 
köszönhette Mailáth, hogy az Orvosi Továbbképzés Központi Bizottsága szervezésében 1915. 
július 16-án elıadást tarthatott Budapesten a megfigyelıállomások mőködésérıl. Az elıadást 
részletesen ismertette az ’Orvosi Hetilap’,4 illetve friss statisztikai adatokkal kibıvítve 
megjelent az ’Orvosképzés’ 1915. december 15-i számában. 1916. február 2-án ismét 
Budapesten tartott elıadást a fenti témában, kiegészítve az állomásoknak a háború utáni 
szerepérıl tett gondolataival. A téma súlyosságát jelzi, hogy már pár héttel az elıadás után, 
szövege nyomtatásban is megjelent az ’Orvosképzés’-ben.5 Mailáth jelzett munkái mindmáig 
a legfontosabb forrásai a betegmegfigyelı állomások történetének. 

                                                 
1 Forrás: Kiss László: A hátország járvány elleni védelme az I. világháború idején – a betegmegfigyelı 

állomások (barakk-kórházak). = Orvosi Hetilap 145 (2004) pp. 1865–1868. 
2 Mailáth József: Élményeim és tapasztalataim a háború alatt. 1. köt. Bp., 1928. MTA. p. 49. 
3 Mailáth: Élményeim… 1. köt. p. 104. 
4 Mailáth József: A betegmegfigyelı állomásokról. = Orvosi Hetilap 59 (1915) pp. 431–435. 
5 Majláth József: A harcztéri betegmegfigyelı állomások szerepe a háború alatt és a háború végével. = 

Orvosképzés 6 (1916) pp. 208–235. 
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A háború kitörése után néhány hónappal, miután az északi harctéren járványok ütötték 
fel fejüket, a belügyminiszter – egyetértve a magyar honvédelmi és a közös 
hadügyminiszterrel – 14 betegmegfigyelı állomás felállítását rendelte el. A 14 állomás közül 
hét a mai Szlovákia (Besztercebánya, Kassa, Losonc, Nyitra, Rózsahegy, Trencsén, Zsolna), 
kettı a mai Ukrajna (Munkács, Ungvár), egy pedig a mai Románia (Szatmárnémeti) területén 
található város határában létesült, mindössze négy – a debreceni, miskolci, nyíregyházai és a 
sátoraljaújhelyi „barakkvárosok” – található a mai Magyarország területén. A megfigyelı 
állomások helyszínei – a besztercebányai és rózsahegyi kivételével – vasúttal könnyen 
megközelíthetık voltak. A vasúti elérhetıségre azért volt szükség, mert a sebesülteket és 
betegeket szállító vonatok célállomását – a megfigyelı állomások jelentései alapján – a 
miskolci és debreceni tábori szállításvezetıség (Transportleitung) határozta meg. 

A betegmegfigyelı állomások kettıs céllal jöttek létre. Elsısorban mint szőrı kórházak 
mőködtek, amelyek csak a nem ragályos betegeket engedték tovább a hátországba, a fertızı 
betegeket ellenben elkülönítették és gyógyították. Visszatartották azokat a sebesülteket, 
betegeket is, akiknek állapota a továbbszállítást nem tette lehetıvé. İket megmőtötték, illetve 
belgyógyászati kezelésben részesítették, és csak állapotuk stabilizálódásakor szállították 
tovább. E kettıs funkció ellátására azért volt szükség, mert a frontról jött szállítmányban 
válogatás nélkül, egymás mellett feküdtek a sérültek és betegek, köztük nem egy már 
valamelyik fertızı kór lappangási idejében. A válogatást a megfigyelı állomás orvosai 
végezték. A betegek fizikális megvizsgálása és testhımérsékletének megmérése alapján négy 
csoportot különítettek el: az egyértelmően fertızı betegeket, a tüneteik alapján (láz, 
hasmenés, kiütés) fertızı betegségre gyanúsakat, az egészséges, de fertızésre gyanúsakat 
(azaz a kontaktusokat) és végül a sebesülteket és egyéb betegeket.6 Ez utóbbiak is azonban 
csak 5 napi megfigyelés után indulhattak tovább – ha egészségi állapotuk vagy halaszthatatlan 
mőtét nem ellenjavallta a szállítást. 

Az „elkülönítés nagy munkáját” volt hivatva megkönnyíteni az Orvosi Továbbképzés 
Központi Bizottsága által 1915 tavaszán kiadott, Korányi Sándor által szerkesztett 34 oldalas 
’Tanácsadó a megfigyelıállomások orvosai számára’ c. füzet. Szerzıi közt találjuk 
Feistmantel Károlyt, a budapesti 16. sz. helyırségi kórház orvosát is. Feistmantel a háború 
kitörése után tért haza több évi teheráni kiküldetésébıl. Ott szerzett tapasztalatait is 
felhasználva, kórháza laboratóriumában tífuszellenes oltóanyagot kezdett termelni, amellyel 
1916 januárjától már a fronton is oltottak.7 

A barakk-kórház egyik legfontosabb része az érkezık ideiglenes elhelyezésére szolgáló 
ún. győjtıbarakk volt. A győjtıbarakkból a fürdıvel kapcsolatos felvételi épületbe került a 
frissen érkezett beteg, ahol levetkıztették, megfürdették, megnyírták és tetvetlenítették. Egyes 
állomásokon „petróleummal vagy kénánizsolaj-kenıccsel, ecetes vízzel” is lemosták, 
bekenték a beteg testét.8 Mivel a tetvek gyakran bújtak meg a sebre tett kötés alatt is, több 
állomáson már a felvételi procedúra során a kötést is kicserélték. Trencsénben a szırzetet, 
tetvetlenítése céljából „Szabadilla-ecetbe mártott vattacsomóval” dörzsölték be.9 A levetett 

                                                 
6 Mailáth József: A betegmegfigyelı állomásokról.  
7 Feistmantel Károly: A tífuszellenes oltóanyagok. = Természettudományi Közlöny 47 (1915) pp. 95–98. 
8 Mailáth József: A betegmegfigyelı állomásokról. 
9 Vö.: Tóth János: A trencséni megfigyelı állomás. Trencsén, 1916. Sándor ny. 56 p. 
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felsı ruházatot forró gızzel, a bır és prémféléket formalinnal fertıtlenítették, a szennyes 
ruhát pedig karbololdatos vízben áztatták. 

A fürdıbıl az öltözıbe került a beteg, ahol tiszta alsónemőt kapott, és „sublimat-
oldatból kiemelt hımérıt” dugtak hónaljába. Így jutott át a pihenıbe, ahol az ügyeletes orvos 
megvizsgálta és állapotának megfelelı barakkba küldte vagy vitette ıt. Sátoraljaújhelyen 
külön-külön barakk szolgált a „pozitív kiütéses tífusz betegek”, illetve a „pozitív kolerás 
betegek” elhelyezésére, valamint külön-külön barakk a kiütéses tífuszra és a kolerára-gyanús 
betegek megfigyelésére. 

Mivel a megfigyelıállomás fı célja a hátország védelme volt, a barakk-kórház 
legfontosabb orvosa „a kórház lelkiismerete”,10 a bakteriológus volt. Már ahová jutott, mert a 
maroknyi, már a háború elıtt bakteriológiai kurzust végzett orvost elsısorban a hadsereg 
vezényelte el. Sıt – panaszolja Mailáth emlékiratában11 – még azokat az orvostanhallgatókat 
is, akiket a budapesti egyetem bakteriológiai intézetében egyenesen a megfigyelıállomások 
laboratóriumai számára képeztek ki, tényleges szolgálatra vonultatták be. Nem kis gondot 
okozott a laboratóriumok berendezése, a termosztátok, sterilizátorok stb. beszerzése sem. Még 
1915 júniusában is 5 megfigyelı állomáson okozott gondot – bakteriológus hiányában – a 
hadügyi igazgatás rendeletének betartása, hogy ti. csak három negatív lelet birtokában 
hagyhatja el a lábadozó a megfigyelıállomást. Az 1915. április 23-tól mőködı losonci 
„bakteriológiai intézet” vezetıje Verzár Kata volt. Intézete „petroleum thermostat”-jában 
egyszerre mintegy 60 vizsgálati anyagot tudott elhelyezni és az 24 órán át maradt a 
„bacillustenyésztıben”.12 

Az 1915-ös év hadi sikerei következtében a hadszíntér eltolódásával számottevıen 
megcsappant az állomások betegforgalma. A hátország járvány elleni védelmét egyre inkább a 
front közelében felállított tábori járványkórházak vették át. Bennük hasonló osztályozó 
tevékenység folyt, beleértve a „hordozható költıkemencéivel, mikroszkópjával, apró kémlelı 
csövecskéivel és táptalajaival” dolgozó bakteriológus13 munkáját, mint a hátországi barakk-
kórházakban. Ezért 1916 tavaszán az összes megfigyelıállomások, mint ilyenek, megszőntek 
mőködni. Mailáth „nagy utánjárással és fáradozással” összegyőjtötte az összes 
megfigyelıállomásra vonatkozó betegforgalmi és egyéb statisztikai adatokat.14 

Adatai szerint az állomásokon 1914 végétıl 1916 tavaszáig 715 ezer beteg és sebesült 
fordult meg. A havi betegforgalmat illetıen Munkács érte el a rekordot 1915 júniusában 
25544 frontról érkezett fogadásával. A másik végletet Rózsahegy képviselte, ahova 1915 
októberében egyetlen beteget sem vettek fel. Az állomások eredeti küldetését illetıen 
érdekesebbek a fertızı betegségekre vonatkozó adatok. Az összes állomáson mőködésük 
teljes ideje alatt „közel 67000” fertızı beteg került felvételre, azaz kb. minden tízedik, a 
frontról visszatérı beteg szenvedett fertızı kórban. 

Érthetı módon, elsısorban az északi frontról a hátországba vezetı fıvonalak mentén 
található elsı állomások – Kassa (14 ezer), Sátoraljaújhely (10 ezer), Miskolc (10 ezer) 
Ungvár (8000), illetve Debrecen (11 ezer) – fogadták a legtöbb fertızı beteget (zárójelben a 

                                                 
10 Péterfi Tibor: Mi történik egy járványkórházban. = Darwin 5 (1916) Vol. 4. pp. 149–152. 
11 Mailáth: Élményeim… 1. köt. p. 48. 
12 Vö.: Szabó Gyula: A losonczi katonai megfigyelı állomás. Losonc, 1916. Karmán. 66 p. 
13 Péterfi id. mőve 
14 Mailáth: Élményeim… 1. köt. pp. 110–114. 
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fertızı betegek kerekített száma). A legnagyobb gondot a hastífusz okozta, minden 2. fertızı 
beteg e kórban szenvedett. A közel 34 ezer hastífuszos (50%), a 25 ezer (40%) vérhasban 
szenvedı és a közel 4000 kolerás (6%) beteg mellett eltörpül a 486 kiütéses tífusz, illetve a 
265 „hólyagos himlı” – Mailáth megítélése szerint is – feltőnıen kicsi száma. Az elıfordulási 
arány azonban önmagában nem elég egy-egy kór súlyosságának megítéléséhez, mert pl. amíg 
a „listavezetı” hastífusz letalitása csak 10,5%-os volt, a himlıé elérte a 14%-ot. A 
legrettegettebb ragály azonban a kolera volt 50%-os letalitással. 

Már 1914 ıszén súlyos kolerajárvány tört ki a harcoló csapatoknál, tekintettel azonban a 
magas halálozási arányra, csak kevés megbetegedett kerülhetett elszállításra a 
megfigyelıállomások felé. A sátoraljaújhelyi állomáson – fennállásának egész ideje alatt – 
mindössze 6 kolerás beteget kezeltek. 1915 tavaszán – tartva a kolerás betegek özönétıl, 
Mailáth további 20 barakk felállítását tervezte, viszont „hála a harctéri hygienikus viszonyok 
javulásának és a kolera elleni rendszeres védıoltásoknak, az új barakkokra nem volt 
szükség”.15 A kolera elleni védıoltást már a háború elsı hónapjaiban alkalmazták, amint errıl 
az ’Elıre’ c. képes hetilap 1914. december 6-i számában megjelent kép is tanúskodik – az 
oltóanyagot a kulcscsont alatt mellizomba adták be. 

Nem volt még védıoltás a tipikusan harctéri, tábori betegség, a kiütéses tífusz ellen. 
Hogy még sem lett belıle a világháború sorsát eldöntı járvány, az fıleg annak volt 
köszönhetı, hogy már a háború kezdetén ismert volt Charles J. H. Nicolle16 leleplezése a 
ruhatető „titkos” szerepérıl17 a betegség kórokozójának terjesztésében. Tetőben pedig nem 
volt hiány: „Nem volt olyan tiszt, vagy legénységi egyén, akinek a testén csoportosan ne 
sétálgattak volna a tetvek s poloskák” – emlékezik pl. a nyitrai 14. honvéd gyalogezred 
vezetıorvosa 1915 tavaszára.18 Bár olykor-olykor még az olyan kitőnıen képzett orvos is, 
mint pl. Hıgyes Endre egykori tanársegédje, Marikovszky György (1876–1949), zászlóalj-
orvosként találni vélt a „tetőelmélettel” össze nem egyeztethetı epidemiológiai adatot, a 
tetvetlenítés gyakorlati haszna alapján kénytelen elismerni, hogy „a kiütéses typhus ellen való 
küzdelem voltaképpen azonos a tetvek ellen való harczczal”.19 E következetesen véghez vitt 
harccal is magyarázható a megfigyelı állomásokra került kiütéses tífuszban szenvedık 
meglepıen alacsony száma. 

Mint említettük, 1916 tavaszán úgy tőnt, hogy nincs már szükség a betegmegfigyelı 
állomásokra. Egyre érezhetıbbé vált viszont a hiány a háborús rokkantak részére szükséges 
ágyakban. Ezért a hadvezetıség a sátoraljaújhelyi, besztercebányai, rózsahegyi és munkácsi 
barakk-kórházakat átengedte a m. kir. Rokkantügyi Hivatal részére. A besztercebányai és 
rózsahegyi állomást a belbeteg és tüdıbeteg katonák gyógykezelésére rendezték be. A 
munkácsi állomást a folyamatos betegforgalom miatt nem tudták kiüríteni, sıt a hadi helyzet 
változása következtében újabb frontról érkezı szállítmányokat volt kénytelen fogadni – így a 
háború végéig megmaradt eredeti funkciójában. Majdnem hasonló sors érte Mailáth állomását 

                                                 
15 Mailáth: Élményeim… 1. köt. p. 113. 
16 Charles Jules Henri Nicolle (1866–1936) francia bakteriológus. Kísérletileg igazolta, hogy a tetvek terjesztik 

a kiütéses tífuszt. Munkásságáért 1928-ban Nobel-díjat kapott. 
17 Szállási Árpád: A ruhatető „titkos” szerepe és leleplezése. = Orvosi Hetilap 136 (1998) pp. 2146–2148.  
18 Gallasy J.: A 14. honvéd gyalogezred egészségügyi helyzete 1915 január 1- május 15 közötti idıben. = 

Hadegészségügyi Közlemények 1932. No. 7. pp. 179–189. 
19 Marikovszky György: A kiütéses typhusról. = Orvosi Hetilap 59 (1915) pp. 249–251. 



 5 

is: 1916. május elsején ugyan átalakult „rokkantintézetté”, késıbb azonban több mint ezer 
ágyát újra betegmegfigyelésre kellett használniuk.20 A többi betegmegfigyelı sorsáról Mailáth 
nem nyilatkozott – valószínő, hogy a hadügy tartalékkórházaiként mőködtek tovább. 

A betegmegfigyelı állomások történetének részletesebb feltárása további, elsısorban az 
állomások helyszínén végzett levéltári stb. kutatást igényel. Nem ismerjük az állomásokon 
dolgozó orvosok, bakteriológusok nevét. Akad azért kivétel: Szabó Gyula, csomakırösi 
református lelkész a losonci megfigyelırıl írt kis kötetében felsorolja az ott mőködı orvosok 
és ápolónık nevét is.21 Több, késıbb magas tudományos vagy közéleti szintet elért orvos 
szerzett értékes tapasztalatokat az állomásokon – a sátoraljaújhelyi laborban pl. Entz Béla, a 
késıbbi pozsonyi, illetve pécsi egyetemi tanár. A losonci megfigyelı vezetıorvosa „önkéntes 
jelentkezése folytán” 1915 márciusa és szeptembere között Vámossy Zoltán, budapesti 
egyetemi tanár, farmakológus volt. Nincs áttekintésünk az állomásokon folyt sebészi 
munkáról, bár a Trencsénben Bedı Béla „népfelkelı ezredorvos” által végzett 21 
koponyalékelés, 29 érlekötés, 220 lövedék-eltávolítás, 36 combcsonkolás,22 illetve Losoncon 
Finály György ezredorvos által végzett 55 agylékelés, 42 ütérlekötés, 5 „vakbél-operáció”, 
216 golyó eltávolítás23 jelzi: nem csak sebellátás folyt a barakk-kórházakban. 
 
 

                                                 
20 Mailáth: Élményeim… 2. köt. pp. 98–103. 
21 Szabó id. mőve 
22 Tóth id. mőve  
23 Szabó id. mőve 


