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Hitler összeollózott patográfiája

A cím  nem  szorul  különösebb  magyarázatra,  mert  a  Führer-biográfia  ezen 
kevéssé ismert részét általában közvetett módon készítették el. Hogyan is mert volna például Theo 
Morell  dr.,  a  vezér  bizalmi  orvosa  akkor  kórképet  rajzolni  a  germánok tévedhetetlennek tartott 
diktátoráról! A rejtélyes halál után azonban érthető módon megszaporodtak a pszichoszomatikus 
értelmezések.

Nálunk legismertebb az osztrák Anton Neumayr professzornak pár éve megjelent Diktátorok orvosi 
szemmel című alapos munkája, amelyben az Újkor három leghírhedtebb diktátora: Napóleon, Hitler 
és Sztálin pszichopatológiai értékelését végzi el.  Külön érdekesség (amelyre a könyv nem utal), 
hogy mindhárman az adott nagy nemzetek adoptáltjai voltak.

Így pl. a korzikai olasz Napóleon a franciák, az osztrák születésű Hitler a németség, a grúz Sztálin  
pedig az orosz vezetés alatti szovjet birodalom világtörténelmet formáló személyisége. „Sikerük” 
egyik titka,  hogy megfelelő időben találták meg azt  a közeget és „kritikus tömeget”,  amelyben 
határtalan hatalmi őrületüket milliók élete árán gátlástalanul kitombolhatták.

Ennyit az általánosságról (persze ezért Napóleon és Sztálin között legalább annyi a különbség, mint 
a hasonlóság!), mi viszont olvasmányaink alapján próbáljuk meg a pángermán szörnyeteggé vált kis 
osztrák káplár betegségtörténetét összefoglalni.

Pszichopatológiai  elemzésekbe  nem bocsátkozunk,  de  igen  találónak  véljük  Wolfgang  de  Boor 
professzornak  azon  megállapítását,  hogy  „olyan  volt,  mint  egy  Dosztojevszkij  rajzolta  figura, 
megszállott, ördöngős… saját magát a wagneri világ hősének tartotta, ő volt Lohengrin, Siegfrid és 
mindenekelőtt Parsifal, aki a megsebesült Amfortas vérző sebét begyógyítja, és megújítja a Gral 
csodatévő erejét. „A nagy írók (Shakespeare, Dosztojevszkij) a legjobb lélekelemezők! Misztifikálta 
a szőke északi fajt. Ezért mondták annak idején keserű humorral: szőke, mint Hitler, magas, mint 
Goebbels és sovány, mint Göring. Ez találóan jellemezte egy rögeszme abszurditását.

Ezek  után  térjünk  a  vezér  testi-lelki  tüneteinek-panaszainak  rövid  ismertetésére.  Az  adekvát 
gyermekbetegségeket  ő  is  átvészelte.  Az  alkatából  eredő  különcködési  hajlamát  nagyban 
befolyásolta  anyja  korai  elvesztése.  Mellrákban  hunyt  el  fiatalon,  egy Bloch  nevű zsidó  orvos 
minden  erőfeszítése  ellenére,  de  ezt  a  Bécsben  lézengő  diák  másképp  értékelte.  Fanatikus 
antiszemitizmusának ez az egyik eredője. A másik, hogy 1907-ben nem vették fel a császárvárosi 
képzőművészeti  főiskolára.  Nyilván nem találták elég tehetségesnek és nem voltak jövőbelátók. 
Mert akkor egy piktorral legföljebb több lett volna.

Majd elkövetkezett az első világháború és a sajátmagában az össznémetség jövőbeli megmentőjét 
vizionáló, zátonyra futott művészjelölt már nem az osztrák, hanem a német hadseregbe jelentkezett, 
ahol a nyugati fronton többször megsebesült. Életrajzírói külön kiemelik az 1918-ban elszenvedett 
gáztámadást. Egyes szakértők szerint ez indukálta volna a később kialakult parkinsonizmusát, de 
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egyértelmű bizonyítékok nincsenek rá.

Miként  arra  sem,  hogy  az  Economo-féle  agyvelőgyulladás  következménye  lett  volna.  Közben 
megjárta  a  landsbergi  börtönt,  amelynek  ablakrácsai  mögött  fogalmazódott  meg  a  világot 
erőszakkal átrendező saját politikai programja. Kevesen gondolták még akkor, hogy ez a zavaros 
fantazmagóra új, minden eddiginél véresebb világháborúhoz vezet majd. Közismert, hogy 1933-ban 
került hatalomra. Már ekkor emésztőszervi panaszok gyötörték, de azok eltagadásával igyekezte az 
egészséges germán vezér benyomást kelteni. Egyes feljegyzések szerint annyi társával együtt ő is 
átesett  a  nyugati  fronton  a  fertőző  májgyulladáson,  enyhe  ikterusát  többen  említik, 
gasztrointesztinális  tüneteinek egyik oka ez  lehetett.  A másik  valószínűleg  pszichés  természetű. 
Anyja  elveszetése  óta  állandó  karcinofóbia  gyötörte,  azért  lett  vegetáriánus,  alkoholt  nagyon 
mérsékelten fogyasztott, a dohányzásról végképp lemondott, de a panaszai megmaradtak.

Miként  a  hozzá  méltó  szovjet  diktátor  társ,  ő  sem bízott  az  orvosokban.  Különöse,  amikor  a 
pszichoszomatikus  tüneteit  „idegi  alapon”  magyarázták.  Elmondta  őket  mindenféle  idiótának, 
hiszen”  egy  rettenthetetlen  vezér  nem  lehet  ideges!”  Akkor  még  német  terminológiában  nem 
használták a colon irritabile kórismét, de visszamenőleg ma már ezt a variációt valószínűsítik a 
legtöbben. Végre 1936-ban talált egy kedvére való bizalmi orvost – a dermatovenerológus Morell 
doktor személyében. A fertőzésektől, különösen a szifilisztől különben is rettegett, így jól jött egy 
igazi szakember. Nem mintha a nemi kicsapongás jellemző lett volna rá. Morell doktor egy kisebb 
bőrpanasztól szabadította meg, így hamar a Führer kegyeibe férkőzött. Kísérletező kedvének éppen 
a  Mutaflor  kezelés  volt  a  legújabb  módszere,  amely  hosszú  életű  bolgár  parasztok  székletéből 
kitenyésztett coli baktériumokat tartalmazott.

Tudjuk, ezzel még a zseniális Mecsnyikov is komolyan foglalkozott, Morell doktor (aki Moral-nak 
aligha nevezhető) megvizsgálta a vezér székletét és diszbakteriozist diagnosztizált nála. A szorongó 
páciens el volt ragadtatva: végre valaki „érthetően és megnyugtatóan” magyarázta meg baját, tehát 
nincs  rákja.  A  Mutaflor-kezelésre,  nyilván  placebo-hatásként  két  esztendeig  gyakorlatilag 
panaszmentes volt.

A képlet  ma  is  ismerős,  csak  most  nem  a  diszbakteriozist,  hanem  a  gombák  elszaporodását 
diagnosztizálják (olykor vizsgálat nélkül), amely párezer forintos beöntésekkel „megoldható.” Ez a 
magyar rádióban többször elhangzott!

Nincs új a Nap alatt! Gyakorlatból tudjuk, hogy a pszichés hatás nem tart örökké. A Führer 1938-
ban ismét panaszkodott, már a Mutaflor sem használt, ekkor tért át Morell doktor az Euflat, illetve 
Antigas  adására.  A nevek is  sokat  elárulnak,  strychnint,  belladonnát  és atropint  tartalmaztak.  A 
meteorizmus csökkent, de a hangulat nem javult, pedig akkor aratta a diktátor a leglátványosabb 
politikai sikereit. Egész Európa rettegett tőle.

Morell  doktor  valószínűleg  Göring  tanácsára  elkezdte  a  Pervitin  adagolását,  amellyel  a  vezért 
véglegesen narkománná tette. Igaz, hogy kezdetben Multivitamin-C fedőnéven kapta, de valójában 
amfetamint  tartalmazott.  Újabb  vizsgálatok  szerint  a  Pervitin  a  dopamin  metabolizmusára 
olyképpen hat, hogy tartós kezelés nyomán a paranoid schisophrenia kórképét idézi elő. A Führer 
erre  genetikusan  is  hajlamos  volt,  a  Pervitin  legföljebb  csak  „rásegített”.  Egyébként  Hermann 
Göring marsall is amfetamin-mámorba menekült az egyre fenyegetőbb valóság elől.

A vezér narkomániája újabb lökést kapott az 1944. július 20-i sikertelen bombamerénylet után. Mint 
közismert, megúszta légnyomással és kiterjedt dobhártyarepedéssel, amelyre a meghívott otológus 
kokainecsetelést  alkalmazott.  Ettől  kezdve  a  Pervitin  mellé  rendszeresen  kikövetelte  az  egyre 
gyakoribb ecsetelést is. Az utókor ezen persze nem csodálkozik. Óriási önhittsége és az önkritika 
teljes hiánya mellett is tisztában volt már helyzete reménytelenségével.

A „gondviselés kiválasztottja” végül egy berlini bombabiztos bunkerben ciánkálival vetett végett a 
világtörténelem egyik legszörnyűbb pályafutásának. A mindenes Theo Morell és a gégész Karl von 
Eicken mellett a Führernek volt még két SS-orvosa is. Stumpfegger öngyilkosságot követett el, Karl 
Brandt a nürnbergi perben nyerte el méltó büntetését. Nem a vezér kezeléséért! A civil orvosok 



lényegében  megúszták.  Nagyon  érdekes,  hogy  Hitler  nemcsak  a  ráktól,  hanem  a  Röntgen-
vizsgálattól  is  tartott,  nehogy kiderüljön  valami.  EKG-felvétel  viszont  többször  készült  nála,  a 
megmaradt kardiogramok mérsékelt koszorúér-szűkületre engednek következtetni.

Hitler pszichopatográfiája bizonyára jobban megmagyarázza rendhagyó politikai pályafutását. Mint 
említettük,  a  kétségtelenül  fokozódó  parkinsonizmusát  visszavezetik  harcigáz-mérgezésre, 
agyvelőgyulladásra, sőt Pervitin túladagolására is. Az eléggé szokványos belgyógyászati bajai és a 
fokozódó  végtagreszketései  semmiképp  nem  magyarázzák  meg  ezt  a  patológiásan  gyűlölködő 
politikai magatartást.

A Führer pszichogrammjáról valószínűleg még sokat fognak elmélkedni. A gyermekkori traumák 
sem tesznek mindenkit agresszívvá, ilyen alapon Dickens diákhősei nagyrészt bűnözőkké váltak 
volna,  holott  a  kemény  katonás  nevelés  előkészítés  volt  az  akkor  gyarmati  kiküldetés  tartós 
elviselésére.

Amint látjuk, Hitler dicstelen vége nem hatott riasztólag a későbbi mini-diktátorokra (Kim Ir Szen, 
Ceaucescu, Saddam). Valószínűleg róluk is fognak patográfiát írni.

Az  orvostörténelem  egyik  izgalmas  feladata  adatokat  szolgáltatni  olyan  személyek  élet-  és 
jellemrajzához, akik sorsunkat akaratunk ellenére is befolyásolják.
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