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A fagyvilág magyar orvosvándora 

Az expedíciós magyar orvosok névsora nem túl 
hosszú, kalandozó őseink különben sem a hullámo
kon kedveltek lovagolni. Ha akadt egy-egy vállal
kozó szellemű honi gyógyász, az általában külföldi 
területszerző, felmérő és berendezkedő akciókhoz 
csatlakozott. Ilyenek voltak: Szenger Ede, a belga 
légió orvosa, aki a tragikus sorsú Habsburg Miksa 
mexikói kudarcának egyik túlélőjeként tért vissza. 
Látta, amit Manet megfestett és Apollinaire meg
énekelt, a szép szőke császár golyótól lehanyatló 
fejét. A legismertebb Gáspár Ferenc hajóorvos, 
többkötetes művek népszerű szerzője, avagy éppen 
Thanhoffer Lajos (könyvéből nem derül ki, milyen 
családi szálak fűzték az azonos nevű professzorhoz) 
írt érdekes trópusi orvosbeszámolót, még a koloni
zált időkből. 

A legkevésbé ismert előttünk az a múltszázadi 
kolléga, aki az északi hideghódoltság, a roppant 
jégbirodalom hajót ropogtató, fagyhalállal fenyege
tő kegyetlen klímáját bírta ki. Képes Gyula dr., a 
Ferencz József Földet körbe kalandozó osztrák-ma
gyar expedíció egyetlen magyar (tegyük hozzá 
mindjárt, igen fontos) tagja, a makrovilág egyik 
vakmerő felfedezője — a mikrobiológia fénykorá
ban. 

Képes Gyula 1847 december 7-én született a 
Bereg megyei tiszaháti Vári községben, középisko
láit Ungvárt és Budán végezte, így módjában volt 
a ruszin, illetve a német nyelvet alaposan elsajátí
tani. Később mindkettőnek nagy hasznát vette. Or
vosdoktorrá 1870-ben avatták a híres bécsi egyete
men, utána a Rudolf-kórházban Drasche és Weinle 
tanárok mellett dolgozott, de nem sokáig. Történt 
ugyanis, hogy 1872 nyarán a békésebb időket élő 
Monarchia expedíciós hajót küldött északra, távoli 
területek szerzésének reményében. Amint az Július 
Payer csehországi születésű hajóparancsnok: Die 
Österreich-Ungarische Nordpol-Exp edition című 
könyvéből kiderül, 1869-, 70-, 71-ben történtek már 
sikertelen próbálkozások, de a 72—74 közötti heroi
kus kísérlet már nem volt eredménytelen. A Spitz-
bergáktól keletre, a Novaja Zemljától északra fekvő 
erősen tagolt jégföld-sziget 25 keménykötésű ten
gerész emberfeletti erőfeszítése eredményeképpen 
felvette Ferenc József nevét, és maradt osztrák fel
ségterület 1928-ig, aztán a Szovjetunió véglegesen 
magához csatolta. 

Visszatérve a poláris expedíció kezdetéhez; a 
Tegetthoff nevet viselő 220 tonnás, 100 lóerős ak
kor jégtörőnek számító gőzös 1872 június 12-én 
hagyta el Bréma kikötőjét, 24 emberrel és 6 szán-
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vontató kutyával a fedélzetén. A legénység több
nyire Fiume környéki olasz, vagy délszláv, azaz 
dalmát matrózokból verbuválódott, közismerten ők 
voltak a Monarchia legjobb hajósai, a naplójukból 
az is kiderül: doch ist Italianisch die Schiffsprache, 
vagyis olasz volt a használatos műszaki nyelv. 

Képes Gyula doktort a volt főnöke, Drasche 
tanár ajánlotta az expedíció egészségügyének élére, 
szakmai felkészültsége, pszichikai és fizikai adottsá
gai predestinálták erre a szinte lehetetlennek tűnő 
feladatra. A legénységet 30 éven aluliakból válogat
ták össze, alapvető követelmények voltak: hegymá
szó gyakorlat, étlen-szomjan kitartó gyalogolás, a 
legcsekélyebb jele sem legyen (die geringsten An-
zeichen) a rheumának, a tüdő-, a szem- és egyéb 
krónikus bajoknak, amelyek nehezítenék a „Polar-
klíma" elviselését. Mindezeket Képes dr. az öt érzék
szervével végezte el, hol volt még akkor a röntgen, 
a vértestsüllyedés, vagy éppen a bonyolult labora
tóriumi rheuma-faktorok felfedezése? A szeszked
velők sem mehettek, több okból. Akaratgyengék, 
hacsak nem a dózis megszerzéséről van szó, fagyha
láluk még közép-európai klíma alatt is gyakoribb. 

Képes vizsgálatait ellenőrizte egy maritim bi
zottság, munkáját megfelelőnek találta. 

Az élelmezésre célszerűen felkészültek. Hús
konzerv, nagy mennyiségű tartósított zöldségfélék, 
kakaó, rizs, szárított tésztaneműek (az olaszoknak 
makaróni, a németeknek nudli), és ami a leglénye
gesebb: taglich soll eine Ration Limoniensaft als 
vorbeugendes Mittel gegen Scorbut ausgegeben 
werden, tehát jól ismerték a citromlé skorbutmeg
előző hatását. Sok teát, bort és dohányt vittek, hogy 
gondűző cikkekben sem szenvedjenek hiányt. 

A fűtőanyaggal, kellő ruházattal és lőfegyve
rekkel való ellátottság már nem a magyar orvos 
reszortja volt. 

A Tegetthoff a norvég fjordok mentén végig
haladva július 3-án horgonyt vetett Tromsö kikötő
jében, fedélzetre vették Olaf Carlsen kapitányt, a 
szigonymestert és jégszakértőt, e yikingutód nélkül 
aligha boldogultak volna a levantei vizekhez szokott 
matrózok. 

Nem lehet feladatunk a két esztendeig elhú
zódó expedíció naplószerű ismertetése. Tény, hogy 
1872 augusztus 20-án az Északi-tengerre kiérkező 
Tegetthoff már jégfogságba esett és hatalmas jég
táblák közé szorulva az expedíció veszedelmesen 
sodródott mindig északabbra. A tét már a puszta 
visszatérés volt, amelynek mindinkább csökkent a 
valószínűsége. A sötét sarki tél egyre közeledett, ők 
egyre távolodtak, még szerencse, hogy Carlsen kapi
tánnyal együtt két eszkimó kutyát is felvettek, így 
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a nyolc négylábú , ,mentőkaraván" készen állott, 
hogy a hajó süllyedése esetén a legszükségesebb, 
szelektált rakományt valamelyik hatalmas jégtáb
lára szállítsa. Aztán lesz, ami lesz. Szeptember 16-án 
már minusz 19 C° volt a hőmérséklet. Az élelem-
készletét fókák elejtésével pótolták, a bá t rabbak 
egy-egy jegesmedvét is leterítettek. A Tegetthoff 
bordázatát szerencsére nem roppantot ta össze a jég, 
így volt mindig hova visszatérniük, noha a kajütök 
hőmérséklete a jégverem szintjén stagnált. Szep
tember végén még a Novaja Zemlja part jainál va
dásztak, majd ismét észak felé sodródtak. Több 
mint száz napos sarki sötétség társul a hóval vilá-
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gító télhez, a jég ismét csapdájába szorítja az egyre 
r i tkábban füstölgő gőzöst. Az emberek megsárgul-
tan róják szinte már céltalanul a napi út jukat . Pa
yer főhadnagy szerint Dr. Képes ist nicht nur der 
Arzt, sondern auch der Kelterer, hiszen a cukor és 
a tannin mellett neki kell szétporcióznia a legna
gyobb kincset — a szűkös mennyiségű alkoholt. 
Ahogy fogyott az erő, úgy fokozódott a nyugtalan
ság, egyeseknél jelentkezett a skorbut, másoknál 
tüdőtünetek, a Lungenkrankheiten alatt inkább tü
dőgyulladást kell feltételeznünk. A skorbut ellen 
bevetették észak egyik vi tamindús növénykészít
ményét, amely a Rubus chamoemorus (magyar ne
vét nem találtam) koncentrált anyaga, Tromsö ki
kötőjéből hozták, továbbá a maradék citromlimoná
dét. A hatás nem maradt el.. A ret tentő tél fogságá
ból való kijutás első reménysugarát 1873. február 
közepén pillantották meg. A reménysugár a sarki 
sötétséget végre áttörő napsugár volt, olvadóban a 
jég, de nem annyira, hogy a Tegetthoff végre elin
duljon délre. Március 13-án Képes dr. is megbete
gedett. Két hétig aggódtak felette. Medvehússal 
etették, amitől — szerintük — erőre kapott . 

A hajó aztán ismét sodródni kezdett. 1873 nya
rán (aug. 30.) a Novaja Zemlja partjaitól északra 
végre földszegélyt pil lantottak meg. Land, Land, 
endlich Land, kiáltottak a megfigyelő matrózok, és 
valóban egy alpesi tájra emlékeztető vidék kápráz
tat ta el a hóvaksággal küszködő tekintetüket . Többé 
nem volt beteg a hajón (keine Kranken gab es mehr 
an Schiffe), tudták, hogy a 79 és 43 szélességi, vala
mint az 59 és 33 hosszúsági fokon elterülő tagolt 
szegélyű sziget felfedezése jól megszenvedett érde
mük, a Tegetthoff kapi tánya az első kiemelkedő 
csúcsra kitűzte a birtokbavételt jelképező zászlót, 
és elnevezte Ferenc József császár földjének. Aztán 
egy hat láb magas kőpiramist építettek a Wilczek 
sziget közepén (elnevezve az északi sarki expedí
ciók egyik legbuzgóbb pártfogójáról), majd ugyan
ott felkészültek a következő tél átvészelésére. No
vember 7-én bekövetkezett, amitől állandóan ret
tegtek. Egy éles jégtábla rést ütött a Tegetthoff ol
dalán igyekeztek menteni, ami még menthető, éle
tüket is úgyszólván a kutyáknak köszönhették, amit 
lehetett, szánra raktak. A kutyák hozzájuk bújva 
melegítettek, jelezték a jegesmedvék közeledtét, 
vontat ták a rakományt , segítettek vadászni és já
tékra csábítottak. Ám a Tegetthoff hajótestét télen 
a jég könnyen tartot ta , ezért a kajüt egyelőre fede
zéket nyújtott . A petróleum és a terpentinolaj ugyan 
zsírszerűvé merevedett , de a világításkor felolvadt. 
Rum és hús még akadt, de fogytán volt a citromlé, 
ezért ismét emelkedett a skorbuttól szenvedők szá
ma. Képes dr. egyelőre tartózkodott attól, hogy az 
embereknek tömény italt adjon, de az 1874-es ú j -
esztendőben már szükségessé vált. Jobb lett a mat
rózok hangulata és roboráló hatása is volt. Az első 
veszteségük Ottó Krisch hajógépész jeges kősírba 
lett eltemetve, ami szomorú jeladás volt arra, hogy 
ha nem akarnak egyenkint a sorsára jutni, el kell 
indulniuk délre. A kezdeményező jótanácsos Képes 
dr. volt. A legszükségesebb holmikat szánra szerel
ték; sátor, mindenkinek hálózsák, élelem, spiritus, 
egy könnyű puska, egy kisebb iránytű, egy nagyobb 
hajóiránytű. A hat újfundlandi és a két eszkimó-



kutya vontatta a két-három szánrakományt, Carl-
sen irányításával biztosan tájékozódva. Egy szán
hoz 7 ember és 3 kutya tartozott, kivéve a középsőt. 
A fegyveres matróznak külön kellett mindig szem
mel tartania a láthatárt. Az út és az idő viszontag
ságairól száz oldalak szólnak. 

Képes dr. állandó főszereplője a konvojnak. 
Hol a jég szakad be alatta, és főképp lelket önt a 
mackómódon öltözött társaságba. 1874 augusztus 
23-án elfogyott az élelmük. Az expedíció tagjai ki
merülten terültek el a közeli tengerparton. Talán 
egy sarki éjszaka véget vetett volna mindennek, ha 
csoda nem történik. Orosz halászbárkák jártak arra, 
sirályrajok kíséretében. A sirályok megjelenése 
mindig úszó jármű vet jelez. A kimerült emberek ar
ra ébredtek fel, Fjodor Boronyin kapitány utasítá
sára vodkát csöpögtetnek a szájukba. A két halász
bárkáról egy nagy hajóra rakták őket és meg sem 

álltak Szentpétervárig, onnan Bécsig, ahol fejedel
mien fogadták a felfedezőket. 

Képes dr. botanikai és zoológiai gyűjtést is vég
zett, de azokat ott kellett hagyni a Tegetthoff fedél
zetén. Itthon több kitüntetést kapott, törzsorvosi 
rangban előléptették. Ö kisebb cikkeket, Július Pa-
yer vaskos kötetet írt a különleges expedícióról, 
amelynek az orvosa magyar volt. 

További sorsát 1895-ig sikerült követni, ekkor 
még mindig csak a 48. évében járt. 

A bécsi Arbeiter Zeitung 100 év után feleleve
nítette a sarki kalandot, egy kint élő magyar újság
írónő szintén, e megemlékezés viszont J. Payer: Die 
Österreichisch-Ungarisch Nordpol Expedition című 
gótbetűs, szépen illusztrált könyve olvastán kíván
kozott papírra, gyógyító múltunk „jég hátán is 
megélő" figurájáról. 

Szállási Árpád dr. 


