
Orvosi hírek a második világháborúból 

Ha megkérdeznék, miben változott a katona
orvosok magatartása a második világháborúban az 
elsőhöz viszonyítva, azt a bizarr választ is lehet
ne adni; elment a kedvük a naplóírástól. Sokat
mondó tény! Ösi kultúrösztönt ért végzetes sérülés, 
a látottakat nem kívánták (vagy nem tudták) rög
zíteni, is ez nem magyarázható a háború elveszté
sével. Politikai reflexeink hibás működése és geo
politikai helyzetünk determináltsága következté
ben az első sem kecsegtetett sok sikerrel, mégis az 
a végzetes négy esztendő szinte rekonstruálható a 
megjelent orvosi naplókból. Ilyen pl. a kitűnő 
gyermekgyógyász Berend Miklós honvéd törzsor
vos Harctéri naplója, amely nem utólag íródott, 
hiszen szegény magántanár megúszta a félelme
tes hírű gorlicei áttörést, éjjel-nappal kezelte a li
manovai csata sebesültjeit, Golubie erdejében ko-
lerás láger volt a gondjaira bízva, s amikor haza
jött Budapestre, egy eltévedt golyó ölte meg 1919 
nyarán a Duna partján. 

Vagy Alapy Henrik egyetemi tanár Telep-ut

cai Hadikórházáról már 1916-ban verses aiburii 
jelent meg, beleragasztott fényképekkel. A kórházi 
Röntgen-laboratórium vezetője és „gipsztechniku
sa" Roth Adolf főorvos volt, akit a kórház költői 
kollektívája a következőképp szedett versbe: 

„Száz év múlva, Dolfi, az utókor néked 
Szobrot emel gipszből, tisztelni emléked, 
Szobrod fején Röntgen-glóriafény csillan, 
Addig tán leszen majd a Zuglóban villany." 

De idézhetnénk Műnk Artúr híres Hinterland-
jának lapjairól, szóval az orvosok szinte külön 
„háborús irodalmat" teremtettek, hivatásukhoz hí
ven szolgálva embertársaikat, függetlenül a nyelvi, 
nemzeti, felekezeti hovatartozástól. 

A második világháborúban már ez eleve elle
hetetlenült. Berend Miklós, Alapy Henrik, Műnk 
Artúr a Don-kanyarban már csak emberi rangjától 
megfosztott munkaszolgálatos lehetett volna, ak\ t 
elölről lőnek, hátulról ütnek, felülről bombázp'ak, 



alulról aknáznak, belülről éheztetnek, kívülről fa
gyasztanak, holott a hozzájuk hasonlóak szakér
telmére ép ésszel és józan judiciummal mindenütt 
szükség jelentkezett. Ezt tette szóvá Teleki Béla 
képviselő az 1941. nov. 29-i beszédében, s ezt fej
tegeti Koch László dr. a Hol késik orvosunk? című, 
1942-ben megjelent könyvének drámai hangú lap
jain. 

Aki közülük pokoljárása történetét papírra ve
tette, csak utólag tehette. Annyira utólag, hogy 
szinte csak napjainkban. Már rég írták a 2. világ
háború diplomáciatörténetét (Ránki György, Ju
hász Gyula, Vígh Károly, hogy csak a legkiválób-
bakat említsük), Nemeskürty István sikerkönyve 
a hadtört én és zekét is inspirálta, de az orvostörté
neti rész valami furcsa logikai körhintában pörög, 
addig addig, hogy egyszercsak már nem lesznek 
szemtanúk. A hadi segélyszolgálat felépítésének 
szabályai nyilván megmaradnak, de a „kellett" és 
a ,,volt" közötti diskrepanciát csak azok tudják, 
akik átvészelték, s ha korabeli vészes visszajelzé
sek lappanganak levéltárakban, azokat is jó lenne 
ismerni, a túlélőkkel és a még élőkkel hitelesíttetni, 
a következő korok orvostörténészeinek munkáját 
megkönnyítendő. 

Az első világháborúban szaksajtónkat sem 
irányította, szelektálta, rövidítette holmi túl szigo
rú cenzúra. Elég az Orvosi Hetilapba, a Gyógyá
szatba, vagy a Budapesti Orvosi Újságba belela
poznunk. Ugyanez már nem mondható el ugyan
ezen lapokról a második világháborúban. 

Hogy mivé vált a szaksajtó-etika, a két Teleki 
gróf szuicidiuma szomorúan illusztrálja. Míg 1861-
ben gróf Teleky Lászlót „A szabadság egy zászló
tartóját, a haza legkitűnőbb polgárainak egyikét 
ismét elveszte" — írta Markusovszky az Orvosi 
Hetilap nekrológjában, majd Flór Ferenc városi fő
orvos részletesen közölte a szekciós boncjegyző
könyvet, addig 80 évvel később, azaz 1941 tava
szán, Teleki Pál haláláról az orvosi szaksajtóban 
egy sor sem jelent meg. Talán soha nem fogjuk 
megtudni, kinek állott érdekében ez a titokzatos
ság. Manapság történészek és magukat történészek
nek tudó dilettánsok gyilkosság gyanúját akarják 
igazolni. Tehetik, mert nem jelent meg a Flór fő
orvoséhoz hasonló szekciós dokumentum, pedig a 
múlt század óta fejlődött valamit a kriminálballisz-
tika tudománya. Történelmi tény, hogy a család 
orvosaként Bakay Lajos professzor volt a halott
kém. Bakay professzor másnap íd. Kováts Ferenc 
professzornak egyértelműen szuícidiumról beszélt. 
A nemrég elhunyt neves pulmonológug egyik leve
lében ezt írásban is rögzítette. Teleki halála nem
csak kriminalisztikai szempontból szimbolikus je
lentőségű. Majdnem hasonló „őszinteség" és bő-
beszédűség" volt tapasztalható a szerencsétlen há
ború befejezéséig. 

Az Orvosi Hetilap, illetve annak melléklete, 
Az Orvosi Gyakorlat Kérdései első szerzője, aki a 
front orvosi problémáival foglalkozott, Lippay-Ál-
mássy Arthur volt, a „Fagyás a harctéren", illetve 
a „Fájdalomcsillapítás és fájdalommegelőzés a 
harctéren" című cikkében. Sine politica et studio. 
A lábfagy ás elleni védekezésül ajánlja a formalin-

alkoholos bedörzsölést a korábbi izzadás meggát-
lására, majd olajjal, faggyúval, vagy zsírral kell 
bekenni a lábfejet. Hogy jutott-e zsír a lábakra, 
nem történt róla említés. Miként a csizmákra és 
bakancsokra is alig. Mikor tudjuk, hogy a kato
nák kapcát kaptak (de sokat feltörte a sarkukat), 
meglepő „a jó nemez-, teveszőr- vagy valódi gyap
júharisnya többréteges" ajánlása. „Korszerű had
seregben csak eszméletlenek, elhagyott sebesültek 
és nem törődök szenvedhetnek f ágyást" — állapítja 
meg a katonaorvos. Valószínűleg itthon a fűtőtest 
mellett, mert a kintieknek már az első hideg be
állta után nem volt ilyen illúziójuk. Fagyásnál 
az anaerob gyógyszérum adása akkor korszerű 
volt, ami sajnos a demarkációs vonalon történő 
amputációt nem tette feleslegessé. Meglepő, hogy 
Lippay-Almássy főtörzsorvos mindig korszerű had
seregről beszél, a 2. magyar hadsereget értve alat
ta. Tehát korszerű anodyna a dionin, morfium és 
scopolamin kombinációja, míg a németeknél a SE, 
vagyis a scopolamin, Eucodal és Ephetonin keveré
ke volt használatos, főleg szem-, gerinc- és heresé-
miteknél, a shock kivédésére. Műtéteknél Evipan 
csak a hátországban használható, a chloraethyl-
aehter azért előnyös, mert gázmérgezetteknél is 
alkalmas a műtéti altatásra. 

Hogy mindez a gyakorlatban miképp történt, 
talán akadnak még emlékezők. 

Az első Hetilap-beli „levél a szovjet arcvonal
ról" Mező Péter doktor tollából származik, az 1941. 
nov. 22-i számában. Aránylag tényközlő, korrekt 
írásnak mondható. Hogy a Szovjet kezdetben or
voshiánnyal küzdött, nem volt „hadititok". Mező 
dr. főleg a három éves felcserképzésről számolt be, 
a felcserek megtanulták a vércsoport-meghatáro
zást, orvosi irányítás mellett intravénás injekciót 
is adtak, kitűnően értettek a védőoltásokhoz, első
segélynyújtáshoz, kisebb sebészeti műtéteket ma
guk is végeztek, a nagyobbaknál segédkeztek. Az 
ápolónők kétéves tanfolyamot végeztek. „A vetélé
seket illetőleg az új szovjet teljesen a mi álláspon
tunkra helyezkedett, okulva a múlt szomorú ta
pasztalatain s csak a legszigorúbb feltételek mel
let tenged te meg a művi vetél ég t az orvosoknak 
és intézeteknek." A szovjetellenes propaganda az 
ellenkezőjét állította, így az első levélíró közvetlen 
fel. Amit a higiénés viszonyokról ír, az már inkább 
élményei alapján nem a korábbi kliséket idézte 
a hadiállapot jellemzője. Hogy angol WC-t nem 
talált a falvakban, azon sem lepődhetett meg. Is
mervén az alföldi falvak „csatornázottságát". Hogy 
szegénységet tapasztalt, de hol nem Közép- és Ke
let-Európában? A Milkó Vilmos szerkesztette mel
léklet, Az Orvosi Gyakorlat Kérdései 31. számá
ban Vámossy Zoltán professzor, az Orvosi Hetilap 
felelős szerkesztője összefoglaló cikke: a „Háborús 
gyógyszerrendelés." Takarékosságra int, s az egyes 
külföldről importálható alapanyagoknak lehetőleg 
hazaival való helyettesítésére. Nem a perui bal
zsamra gondolunk, amely szintetikussal pótolható. 
De pl. bismuth ne kerüljön kenőcsökbe, porokba 
(talcum, dermaforin megteszi helyette), mert a 
lues-therápiában nélkülözhetetlen. A chininsókat 
nem szabad influenzára pocsékolni, a maláriake
zelésre kell fenntartani. Noha az atebrin és a plas-



mochin már azt is pótolja. A digitális hiánycikk, 
cardiacumok helyette: leandin, meriandrin, seilla-
ren és adonis vernalis in.fusu.ma. A glycerint jó
formán teljesen felhasználja a hadiipar, noha a 
hadseregnek van nitroglycerinje, értágítóként még
is inkább a theobromin, theophyllin és papaverin 
részesüljön előnyben. A nitroglycerin csak ultima 
ratio. A tengelyhatalmak krónikus kénhiányban 
szenvednek, így a sublimat helyett chlorogenium-
oldatot használjanak fertőtlenítésre. Az országot 
Insulin-hiány fenyegeti, így elsősorban a diéta, va
lamint a synthalin B és glykokinin tartalmú növé
nyek (kelkáposzta, babhéj) részesüljenek előnyben. 
A legmegdöbbentőbb, amit a kötszerhiányról ír. 
,,Az orosz gyapotszállítás elmaradásával kormány
intézkedésre van szükség, hogy kórházaink mini
mális vatta szükségletéről gondoskodás történjék. 
Takarékoskodjunk tehát a legnagyobb mértékben 
a vattával, s ott ne használjuk, ahol okvetlenül nem 
kell, vagy pótoljuk papírvattával, például mere
vítő kötésben. A mullpólyákat ne vágjuk át a le
szedés megkönnyítésére, hanem fejtsük szépen le, 
a beteggel vagy ápolójával mosassuk, vasaltassuk 
ki és felgöngyölve használjuk újra." Fiatal falusi 
orvos koromban hasonlókat látva nem gondoltam, 
hogy utólag ezt az Orvosi Hetilapban is olvasni fo
gom egyszer. 

Az 1942 volt a véres hídfőcsaták éve. Bollobás 
Béla repülő orvos-főhadnagy írása: „Tapasztalatok 
az első légiszállításokkal kapcsolatban." A Savoia 
75-ös típusú volt a magyar hadseregnél a kimon
dottan sebesültszállító gép. Az első szállítmány 
1941. október 5-én érkezett a budaőrsi repülőtérre. 
Felszállás előtt a betegeket jól kell előkészíteni. A 
szédülés és hányinger mérséklésére nautisan-forte 
kúp adása célszerű, ideális a dolantin-injekeió, fáj
dalom, szédülés és fázás egyidejű megszüntetésé
re, mert 4 ezer méter magasban minusz 11 C-fok 
van, ha a légszomjra oxigént kapnak, a fázás is 
csökken. Elsősorban a szaksebészeti beavatkozásra 
szorultakat (állkapocs-, szem-, arcsérültek) szüksé
ges repülővel szállítani. Azt is jó lenne tudni, végül 
hány sebesült került haza légiúton. 

Kevésbé objektív Dajbukát Jenő doktornak a 
„Szovjet-orosz egészségügyi viszonyok" című két
részes cikke. Az orvos még az osztályharcok idején 
sem lehetett annyira „osztályidegen", hogy közel 10 
ezret likvidáljanak közülük. Dajbukát hivatalos ki
mutatásra hivatkozik, de hogy hol és kitől olvasta, 
arra nem tartja szükségesnek kitérni. Ismerjük 
Illyés remek oroszországi úti jegyzeteit, vagy a 
szovjetofilnek éppen nem nevezhető André Gide 
beszámolóját (utólag a Sík Endréét), persze há
nyan olvashatták Illyés könyvét akkor? Nem a köz
legények, hanem a tisztek. Nehezen ítélhető ma 
már meg az ehhez hasonló cikkek hatása, ami azért 
megtévesztő, mert sok benne a találó megállapítás. 
„Az orosz a világ legtürelmesebb sorbanállója. 
Nem tolakszik ,nem zúgolódik. Talán megszokta az 
évtizedek alatt." Hogy a dr. jelzést 1926-ig nem 
használták. Magánorvos nem volt. Minden orvos 
az államtól kapott fizetést, havonta 350 rubelt, 
amely minden öt évben havi száz rubellel emelke
dett. Az orvosképzésről sokkal részletesebben ír, 
mint korábban Mező dr. Megemlíti, hogy az orvo

soknak az utolsó két tanulási évben angol, francia, 
német nyelv valamelyikéből is kellett vizsgázni. 
De figyeljük csak, hogy oldódik a kezdeti elfogult
ság. Nyilván a forradalomnak voltak orvosáldoza
tai, de azóta sem olvastam, hogy a kulákok mód
jára kollektíve büntették, számolták volna fel őket. 
A medikusok „az ötéves tanfolyam elvégzése után 
államvizsgát tettek. A vizsgák másfél hónapig tar
tanak. Mindenkinek egy más egyetemről jövő bi
zottság előtt kell vizsgáznia, úgyhogy eleve kizár
ták az elfogultságot és a protekciót." Az orvosi el
látás ingyenes, a himlő, diftéria és tífusz elleni vé
dőoltás kötelező. Sok a maláriás, trachoma is akad, 
az előbbit Atebrin-nel kezelik. Különösen a Dnye
per árterületén." A szovjet a legtöbb vidéki kas
télyt üdülőnek, szanatóriumnak, kórháznak hasz
nálta fel. Természetesen itt alkalmazkodniuk kel
lett a meglévő helyzethez, úgyhogy ezek nem min
denben felelnek meg céljuknak . . . Más országgal 
alig voltak az orvosoknak kapcsolataik, Külföldi 
szaklap csak egyes, intézeteknek járt. Nagyorosz 
nyelven megjelenő, cyrill betűs orvosi lapjaik van
nak, az orvosi könyveik is ugyanilyenek. Elzárva a 
világtól sok mindent újból felfedeznek, vagy módo
sítanak." A tervgazdálkodásban megnőtt a váro
sok száma és lakossága. Ennek megfelelően a laká
sok túlzsúfoltak. Talán a kétrészes cikk végére érve 
a kép egészen más. Elképzelhető, hogy a „kiirtott" 
orvosok száma valamelyik propagandakiadvány
ban szerepelt. De amit a saját szemével látott, nem 
mondható manipulált túlzásnak. Több beszámoló 
nem is jelent meg az Orvosi Hetilap háborús évei
ben. Legalábbis a Szovjetunió egészségügyéről. így 
állhatott aztán elő az a furcsaság, hogy az 1943-as 
évfolyamban ötrészes sorozat jelent meg, a „Fehér 
ember élete a forró égöv alatt", Scheitz László dr. 
tollából, aki hosszú időt töltött az akkori Belga-
Kongóban. Az orosz hómezőkön szenvedő kato
náknak nem lett melegük ettől. Ha ugyan eljutott 
akár néhány orvoshoz is. Ugyanis: ott pedig a for
róságtól, szomjúságtól, rovaroktól szenved az euró
pai ember. De hogy a voronyezsi nagy áttörésnél 
hányan fagytak meg, mennyi muszos pusztult el, 
mik voltak a hadisebészet legfőbb gondjai, arról 
egy szót sem olvashatunk. 

Sajnálatosan láthatunk viszont kivonatot a 48. 
számú hírhedt hadparancsból, amelyben a hadse
reg parancsnoka nem kisebb képtelenséget állít, 
mint hogy a „2. honvéd hadsereg zöme hazatért, 
hogy felkészüljön új feladatokra." A hadtörténet 
azóta tisztázta, mily csekély töredéke tért csak 
haza, vagyis a 180 ezer katonából és 20 ezer mun
kaszolgálatosból álló hadsereg, azaz a kilenc köny-
nyű hadosztály és egy páncélos hadtest gyakorla
tilag megsemmisült. 

Kétségtelenül olvashatók szakcikkek is. Ilyen 
Vizkelety Gyula orvos-főhadnagy: „Lövedékek és 
fémszilánkok műtéti eltávolítása", szűk fényre
kesszel történő átvilágítással a bőrön a vetülete 
könnyen megjelölhető. Matolcsy Tamás egyet. m. 
tanár pedig írt a „különböző mozgatható műkezek 
alkalmazásáról." Tűrhető protézis készíthető a 
Sauerbruch-féle műtét után, amikor a hajlító és fe
szítő izomnyalábba készített bőrcső mozgása révén 
direkt mozgathatók a protézis ujjai. 
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Szeretném „provokatíve" hangsúlyozni, mind
ezek a szakmai és politikai beszámolók messze el
maradnak az első világháborúról írottak mögött. 
Pedig az első világháború sokkal inkább mögöt
tünk van, történelmileg. Talárj élnek még idősebb 
kollégák, akik avatóttabb tollal folytathatják, vagy 

kiegészíthetik múltunk legsötétebb orvostörténeti 
fejezetét. 

A Don-kanyarig és vissza, már akiknek sike
rült a hazatérés. Hogy illetékes orvosi hírek ma
radjanak a második (remélhetőleg az utolsó) világ
háborúból. Szállási Árpád dr. 


