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A Gyógyászat című szaklap 

érdekes melléklete: a Honvédorvos

Szállási Árpád dr.

Az 1857-ben alapított Orvosi Hetilap ból 1861-ben ki-

vált a Gyógyászat. Személyes szerkesztői (Markusovszky 

kontra Poór Imre) ellentétből rivális lapnak indult, de 

végül kiegészítő szakfórum lett belőle. Mellékletekben 

is, mert az egyes külön ágak (nőgyógyászat, gyermek-

gyógyászat, ideggyógyászat, urológia) már foglaltak 

 voltak, maradt tehát a törvényszéki orvostant tárgyaló 

Államorvos (1869–1886), majd 1888-tól az első világ-

háború kitöréséig a Honvédorvos, aztán 1893-tól a Me-

dikus (1. ábra). Referátumunkban az előbbit kívánjuk 

röviden ismertetni.

A Ferenc József-i „boldog békeidők” első szakaszában 

Európa-szerte hallgattak a fegyverek, a Habsburg Biro-

dalom után Franciaország is most heverte ki a poroszok-

tól elszenvedett, Elzász-Lotaringiát is elvesztő katonai 

vereséget. A Balkánon „a Sipka-szorosban minden csen-

des”, ahogy Verescsagin híres képéről ismerős, a brit 

 birodalom haderejét lekötötték a gyarmatai. A Deák 

Ferenc-i kiegyezés után szervetlenül összenőtt Osztrák–

Magyar Monarchia nem elégedett meg középhatalmi 

státusával, a kontinens vezetői közé kívánt emelkedni, 

amelynek nélkülözhetetlen feltétele volt az erős had-

sereg. Tengeri fl ottát szervezett, sikerült birtokba venni 

északon a Ferenc József-földet, de Angliának és Francia-

országnak az óceánokon soha nem lehetett versenytársa. 

Maradt a szárazföldi ármádia megerősítése, a fegyver-

gyártást a fejlett cseh iparra, az élelmiszer-ellátást a bő-

séges magyar mezőgazdaságra, az újoncozást a mozaik 

népek fi aira alapozva. Fényes Elek statisztikai kimutatása 

szerint 1852-ben [1] a birodalomnak több mint a fele 

már szláv, de a Burgot Széchenyi István Döblingben írt 

fi gyelmeztető sorai [2] láthatóan nem zavarták. Hiszen 

a kialakuló pánszlávizmus [3] ismeretében annyira más 

volt például a csehek (a Palacky-féle ausztroszlávok), 

a lengyelek és a horvátok érdeke, hogy azt a híres „gu-

ruló rubelek” sem tudták ellensúlyozni. Ebben a nem-

zetiségi sokféleségben tehát a legnagyobb létszámmal 

rendelkező magyarok jelentették a legfőbb gyalogsági 

bázist, meglovagolva persze a nemességnek a Mária 

 Terézia óta annyira bevált „dicsőséges katonai múlt” 

 romantikus mítoszát. Megalakult a M. kir. Honvédmi-

nisterium, amelynek önálló fórum kellett. Ez lett a 

 Honvédorvos, a „hazai katonaorvosi intézmény tudo-

mányos és társadalmi érdekeinek közlönye”. Miként az 

anyalap Gyógyászat ban, a laptulajdonos itt is a rabiátus 

1. ábra A Gyógyászat és mellékletei címoldala

ember hírében álló Kovács József professzor és szer-

kesztő munkatársa, Szénásy Sándor honvédezredorvos 

(2. ábra). A védelmi tárcát akkor báró Fejérváry Géza 

miniszter  vezette. A lap szerzői szinte rangrejtve, az első 

számban a nagyobb múlttal bíró országok hadi egész-

ségügyének egy-egy szeletét mutatták be, így a német 

betegszállító vasúti kocsik célszerűségét, amelyek már 

ezt a célt szolgáló, önálló gyárban készültek, bennük 

precízen kiszámított volt a fűtés, a levegőzés és a megen-

gedhető légszennyezés, továbbá az elhelyezhető sebesül-

tek száma, ellátási felszereltsége. Az orosz tábori egész-

ségügyben ekkor kezdtek áttérni a sátorokról a deszká -

ból készült barakkrendszerre, ahol kisebb a zsúfoltság, 

csökkent a kontaktfertőzés lehetősége, és könnyebben 

megoldható a folyóból szivattyúzott vízellátás. Az ango-
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Másutt Szénásy doktor a XVI. századi Ambroise Paré 

érlekötését ismerteti, a forró olajos sebkiégetések előbb 

kényszerű, majd tudatos és eredményes mellőzésével. 

Amelyet azóta a bakteriológia is igazolt. Érthető, hogy 

az újoncok jelentős hányadát himlőoltással kellett el-
látni, mert gyermekkorukban, tehát 1876 előtt, még 

nem volt kötelező. Az egyes csapatok betegségkimuta-

tásánál a „bélhurut” vezetett. A vérhast és a hastífuszt/

„hasi hagymázt” külön jelentették, szerencsére elenyé-

sző százalékban [6]. Mai szemmel bizarr tudósítások 

 olvashatók. Ilyen az Afghan sebészet. Ha valakinek a 

combja „kifi camodik”, a kiizzasztott sérültet a harmadik 

napon egy jóllakatott, de szomjaztatott bivalyra ültetik, 

a beteg lábait alul átkötik, majd az állatot vízre enge-

dik. Annak hasa a mohó ivás közben labdaszerűen fel-

fúvódik, és ekkor a végtag „a helyére kerül”. És ezt a 

módszert a patinás Lancet is leközölte.

A tracheotomia nyaksérüléseknél szinte kötelező. 

„ Végezni kell azt – úgymond – még mielőtt a légzés 

 akadályozása bekövetkeznék, ha a lövési csatorna (fő-

ként a vakon végződő) iránya csak valószínűen oda 

 mutat, hogy a gége megsebeztetett. A prophylacticus 

tracheotomiát – mondja a jelentés – oda kell sorolnunk, 

amelynek véghezvitele már a sebesültkötöző helyen is 

meg van engedve.” A civil gyógyítógyakorlatban akkor 

ez még nem volt evidencia.

Emelkedett hangú a híres Bernard Langenbeck tanár 

bemutatása – a méltó utód, Gustav Bergmann tollából. 

Az 1871. évi sedani ütközet idején hírül kapta, hogy a 

szomszédos segélyhelyen egyetlen fi a súlyos sebesü-

léssel fekszik, de nem ment át hozzá, míg a feladatát el 

nem látta. Még elbúcsúzhatott tőle, a keményszívű kör-

nyezet nem kis megdöbbenésére és csodálatára.

A katona-egészségügy kötelező fi gyelme kiterjedt a 

lábbelire, a lábizzadásra (formalint csak 1903 óta hasz-

nálnak a svájci Mercz javaslatára), az alsóneműk milyen-

ségére, a táplálkozásra, a latrinák elhelyezésére, azoknak 

karbolsavas fertőtlenítésére és szagtalanítására.

Megjelent már a katonaorvos-növendéki rendszer. 

„Az orvosnövendékek túlnyomó része negyedéves korá-

ban végzi katona-szolgálatát. A kórházba minden rang 

nélkül lépnek be és minden altisztnek kötelesek tiszte-

legni: de kardot és különös kék ruhát nem viselnek. Nyá-

ron négy hónapra az ezredekhez osztatnak be, kísérik a 

katonaorvosokat a gyengélkedők látogatásában és vég-

zik a szokásos kötéseket. A kórházakban a különböző 

osztályokhoz vannak beosztva: segédkeznek a beteglá-

togatásoknál, szétosztják az orvosságokat, vezetik a nap-

lót, az étlapot és némely kötéseket csinálnak. Sorban 

mindegyik 24 óráig őrséget tart a kórházban.” Magyarán 

igen jó előképzést kapnak a későbbi hivatásukhoz. Nem 

volt még központilag eldöntött, hogy a katonáknál le-

gyen-e kis kötözőcsomag. Végül francia mintára elfo-

gadták, mert olykor az odaérkező elsősegélyt nyújtó or-

vosnak vagy szanitécnek is könnyen hozzáférhetővé vált. 

A kötszer úgyis mindig hiánycikknek számított.

2. ábra A Honvédorvos címoldala

lok trópusi ruházatának ismertetésére, annak célszerű-

ségére érthetően kevesebb hely jutott.

Az első szám közli a honvédorvosi tisztikar teljes ál-

lományát. A rangidős tiszt az 1882. január 15-én kine-

vezett Moravcsik Ernő Emil [4]. A lőtt sebek ellátása és 

a vérzéscsillapítás [5] visszatérő témakör. Kovács pro-

fesszor banálisnak tűnő kérdésére: „Melyik eret kell le-

kötni?” az adekvát választ: „Amelyik vérzik.” A legjobb 

tájanatómiai ismeretek birtokában sem keresve annak 

a nevét.

Meglepően sokat foglalkoztak a „védkötelesek szem-

vizsgálatával”, elsősorban a lövészet szempontjából 

kulcsfontosságú rövidlátással. A falusiak közül sokan csak 

itt értesültek erről a szemüveggel korrigálható defektus-

ról. Az egyszerű nép még szégyellnivalónak tartotta a 

„pápaszemet”, nem is hordták a civil életben. A kancsal-

ság megoperáltatására sem igen vállalkoztak, így szokták 

meg őket, nem egynek ez lett a megkülönböztető neve.

Akad bőven katonaorvos-történet. Megtudható, hogy 

a híres angol felfedező, James Cook szintén orvos volt, 

már a Cromwell-idők polgárháborújában is részt vett(?). 

Ismert a műszertáskája, benne olló, fogó, spatula, kanál, 

szonda, katéter, nyelvkihúzó, cérnagombolyag, tűk, vá-

szon, tapasz. A gyógyszerszekrénye is gazdag. Mind-

ezek a XVII. század harmadik harmadában. Száz évvel 

később sem találtak volna többet.
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Békeidőben is megjelennek az öncsonkító kísérletek, 

például szemen, feltehetően valamilyen kémszer becsöp-

pentésével, továbbá mesterségesen előidézett húgycső-

folyás, kankó utánzására. Folyékony szappan urethralis 

befecskendezése, a gonococcusok hiánya segített a „tisz-

tázáson”.

Az első jelentés az amerikai katonaorvosokról a szo-

katlanul magas fi zetésük kapcsán született. Nyúlfarknyi, 

hirdetésszerű tudósítások a szélrózsa minden irányából, 

kivétel egy-egy könyvismertetés.

Eseményekben gazdag év volt 1906. A Honvédorvos 

tudósított a Spirochaeta pallida felfedezéséről [8], a kan-

kónak ezüst-nitrát-oldattal való kezeléséről, a japán–

orosz háború tapasztalatairól, amelyben egyre nagyobb 

szerep jutott a röntgenezésnek. A nagy orosz hadisebész 

korábbi megfi gyeléseire hivatkozva Anka Aurél ezredor-

vos megerősítette, hogy noha az új „áramvonalas” lö-

vedékek nem okoznak akkora roncsolást, mint a régi ke-

rek golyók, a halálozási arány mégis nagyobb, nyilván a 

mélyebbre hatolás miatt [9]. A csontokon okozott sérü-

léseket jól illusztrált felvételek igazolják. A távol-keleti 

háború évekig foglalkoztatta az európai katonai orvos-

lást. Az oroszok fősebésze dicsérte a japánok réznikkeles 

bevonatú lövedékét, mert az alig torzul el, így inkább 

átüti, mintsem roncsolja a kemény szöveteket. A sebé-

szet mellett természetesen a nemi betegségek, azoknak 

főleg a megelőzése bírt fontossággal. A Párizsban dol-

gozó Mecsnikov közösülés után kalomelkenőcsöt aján-

lott a hímvesszőre, eredményességéről nem olvasha-

tunk. Az nem meglepő, hogy venerikus szempontból a 

porosz a legkevésbé fertőzött, az viszont igen, hogy leg-

inkább az angol! Sine ira et studio, a külföldi statisztikák-

ra támaszkodva. A mozgó laboratóriumok arra szolgál-

tak, hogy minden mérhetőt mérjenek. Például a vizelet 

mennyiségének és minőségének változását menetelés 

alatt és után. A besűrűsödött hólyagürülékben fehérje 

vagy cukor csak ritkán, valamint lappangó betegségeknél 

fordult elő. A lovakkal foglalkozóknál (huszárok, tréne-

rek) gyakori a patások pora és a vizeletből felszálló am-

mónia okozta szemgyulladás. Minden fegyvernemnek 

megvolt a saját egészségügyi gondja. Az sem bizarr utó-

lag, hogy az önkéntesek között gyakrabban találtak 

 pszichésen sérülteket, akik kritikus helyzetekben gyak-

rabban mondtak csődöt. Feltűntek a háborút ellenző 

agitátorok, még a Honvédorvos hasábjain is. Hogy a 

szükség milyen találékonnyá teszi az embert, jellemző rá 

a világítás. Forrás még a gyertya, fényszórónak a tisztára 

súrolt csajkát és a kanalat használták. Az 1908-as balkáni 

háborúval az első világháború kitöréséig foglalkoztak. 

Főleg a sebész Farkas László és Pfann Egon honvéd-

törzsorvos. Rendszeres továbbképző tanfolyamokat tar-

tottak. Bulgáriában magyar vöröskeresztes egység tény-

kedett, már csoportos fényképekkel igazoltan. Ahogy a 

háborús hangulat egyre jobban érződött, annál többen 

kérték elbocsátásukat az ismert orvosok közül. Így 1913-

ban a patológus Pertik Ottó professzor, a fogász Morelli 

Gusztáv, a pulmonológus Müller Vilmos, az otolaryngo-

Az említett békeidőben csak távoli eseményekről tu-

dósítottak. Például az angolok dél-afrikai nehézségei-

ről, mert még az ivóvíz fertőtlenítésére sem volt a for-

raláson kívül egyéb lehetőségük a közegészségügy 

úttörőinek. Az új fegyverek bevetése, a Maxim-ágyuk és 

géppuskák erősebb robaja sokszor idézett elő epilep-

sziás rohamokat. A századfordulón az angol–búr hábo-

rúban elsők között használták lövedékek eltávolítására 

és törések megállapítására a röntgensugarakat.

Hely híján nem lehet feladatunk a 36 évfolyam ismer-

tetése. Kovács József professzor 1897-ben bekövetke-

zett halála után kedves tanítványa: Schächter Miksa 

(1859–1917) lett a főszerkesztő laptulajdonos. Ő a kor 

egyik markáns fi gurája, gondosan őrizte a kovácsi kon-

zervatív hagyományokat, ugyanakkor nyitott volt min-

den új irányzat, így a pszichoanalízis iránt is. 1902 köze-

pétől a szerkesztői csapat főmunkatársa lett a militáris 

érdeklődéssel igazán nem „gyanúsítható” Ferenczi Sán-

dor (3. ábra). Szerzőként azonban nem mutatkozott 

be. Bizonyára igaza van Mészáros Juditnak, aki szerint: 

„Schächter szolgálaton kívüli honvédorvos volt, így köny-

nyen valószínűsíthető, hogy – felismerve Ferenczi tehetsé-

gét – ő bízta meg fi atal kollégáját a szerkesztői munká-

val. Így lett a 29 éves Ferenczi a Gyógyászat mellékleteként 

megjelent Honvédorvos című kiadvány főmunkatársa” 

[7]. Az 1902. évfolyam gyakorlatilag rendeleteket, rö-

viden eseményeket közöl, cikkeket alig. Elkezdődtek a 

névmagyarítások, például Deutsch ekkor lett hivatalo-

san Detre, Lőwy Lánczy. A példájukat sokan követték. 

A honvédorvosok sorában pedig ekkor fedezhetjük föl 

a későbbi bőrgyógyászprofesszor Poór Ferencet, a fi -

ziológus Farkas Gézát és a majdani államtitkárt, Scholtz 

Kornélt.

Meglepően sokat foglalkoznak az orosz hadsereg 

egészségügyi helyzetével, amely nem kis meglepetésre 

jobb, mint a francia vagy az osztrák, de rosszabb, mint a 

német. Öngyilkossági téren pedig a legkedvezőbb.

3. ábra Az első szám, ahol Ferenczi Sándor főmunkatárs
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logus Fleischmann László és a balneológus Benczur 

Gyula.

A balkáni háború tehát „előjátéknak” számított. Ta-

pasztalataikat az 1909. évi budapesti és az 1913-as lon-

doni nemzetközi kongresszuson is kicserélték [10]. 

Nem sejtvén még, hogy a következő esztendőben már 

egymás ellen fognak a lövészárkokban sorakozni. Az 

utolsó évfolyam 1914 júliusában, gyakorlatilag a hadüze-

netkor jelent meg. Kovács József professzor 1897-ben 

bekövetkezett halála után a Gyógyászat kiadója Schächter 

Miksa lett, a főmunkatárs Szénásy Sándor magántanár 

maradt. A Honvédorvos szerkesztője változatlanul az 

utóbbi, a főmunkatárs Ferenczi Sándor. A világháború 

kitörésével új helyzet állt elő. A Gyó gyászat a papírhiány 

miatt felére vékonyodott, így a mellékletekről le kellett 

mondani. Az első magyar nyelvű katonaorvosi folyóirat 

27 évet ért meg, és ez nem kevés a hazai ilyen irányú 

publikáció viharos történetében.
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