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A VILÁGVÁNDOR KEPES GYULA 
ORVOSDOKTOR

Az expedíciós magyar orvosok névsora nem túl hosszú. Kevéssé ismert 
előttünk  az  a  multszázadi  kollega,  aki  az  északi  hideghódoltság,  a 
roppant  jégbirodalom hajót  ropogtató,  fagyhalállal  fenyegető  klímáját 
bírta  ki.  Kepes  Gyula  dr.,  a  Ferenc  József  Földet  körbe  kalandozó 
osztrák-magyar expedíció egyetlen magyar / tegyük hozzá, igen fontos / 
tagja  a  nordikus  makrovilág  egyik  felfedezője,  a  mikrobiológia 
fénykorában.

 

Kepes  Gyula  1847  dec.  7-én  született  a  tiszaháti  Vári  községben. 
Középiskoláit, Ungvárt és Budán végezte, így módjában volt a ruszin, 
illetve a német nyelv alapos elsajátítására. Később mindkettőnek nagy 
hasznát vette. Orvosdoktorrá 1870-ben avatták a híres bécsi egyetemen, 

utána  a  Rudolf  kórházban  Drasche  és  Weinle  tanárok  mellett  dolgozott,  nem  sokáig.  Történt 
ugyanis, hogy 1872 nyarán a Monarchia expedíciós hajót küldött északra, távoli stratégiai területek 
szerzése reményében. Előtte ugyan történtek sikertelen kísérletek, ám az 1872-74 közötti heroikus 
próbálkozás  már  eredményes  volt.  A Spitzbergáktól  keletre,  a  Novaja  Zemljától  északra  fekvő 
erősen  tagolt  jégföld-sziget  25  keménykötésű  tengerész  emberfeletti  erőfeszítése  következtében 
felvette Ferenc József nevét és maradt osztrák felségterület 1928-ig, aztán a Szovjetunió magához 
csatolta.

 
Visszatérve a poláris expedíció kezdetéhez: a Tegetthoff nevét viselő 220 tonnás, 100 lóerős akkor 
jégtörőnek  számító  gőzös  1872.  június  12-én  hagyta  el  Bréma  kikötőjét,  24  emberrel  és  6 
szánvontató  kutyával  a  fedélzetén.  A  legényég  többnyire  olasz  és  dalmát  matrózokból 
verbuválódott, közismerten ők voltak a Monarchia legjobb hajósai. A hajónaplóból kiderül, hogy 
olasz volt a használt műszaki nyelv. Kepes Gyula doktort akkori főnöke, Drasche tanár ajánlotta az 
expedíció egészségügyének élére. Szakmai felkészültsége, pszichikai és fizikai adottságai egyaránt 
predestinálták erre a hatalmas feladatra. 
 
A legénységet  már  ő  válogatta  össze.  Alapkövetelmény  volt:  30  év  alatti  életkor,  hegymászó 
gyakorlat,  étlen-szomjan  kitartó  gyaloglás,  reumás  és  egyéb  krónikus  bajok  legcsekélyebb  jele 
nélkül. Mindezeket a doktor az öt érzékszervével végezte el. Szeszkedvelők nem mehettek. Az még 
a mérsékelt égöv alatt is fokozta a fagyhalál veszélyét.

Az  élelmezésre  célszerűen  felkészültek.  Húskonzerv,  nagy  mennyiségű  tartósított,  azaz  hordós 
káposzta,  kakaó,  rizs,  szárított  tésztanemű /  az  olaszoknak  makaróni,  a  németeknek  nudli  /  és 
koncentrált  citromlé.  Sok teát,  bort,  dohányt vittek,  hogy gondűző cikkekben sem szenvedjenek 
hiányt.  A fűtőanyaggal, kellő ruházattal és lőfegyverekkel való ellátás már nem a magyar orvos 
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feladata volt. Közülük hármat kell kiemelni, nélkülük lehetetlen lett volna a siker. Ez a három: a 
hátultöltős puska, a foszforos gyufa és a borszesz kockák. 
 
A Tegetthoff a norvég fjordok mentén végighaladva július 3-án horgonyt vetett Tromsö kikötőjében, 
fedélzetre vették Olaf Carlsen kapitányt, szigonymestert és jégszakértőt. E vikingutód nélkül aligha 
boldogultak volna a levantei vizekhez szokott matrózok. Lehetetlen egy cikkben a két esztendeig 
elhúzódó  expedíció  naplószerű  ismertetése.  Tény,  hogy  1872  aug.  20-án  az  Északi-tengerre 
kiérkező  Tagetthoff  már  a  jég  fogságába  esett  és  a  hatalmas  jégtáblák  közé  szorulva  egyre 
veszedelmesebben sodródott mindig északabbra.
 
A tét már a puszta visszatérés volt, amelynek egyre csökkent a valószínűsége. A sötét sarki tél egyre 
közeledett, ők egyre távolodtak, még szerencse, hogy Carlsen kapitánnyal együtt két eszkimó kutyát 
is felvettek, így a nyolc négylábú „mentőkaraván” mindig készen állott,  hogy a hajó süllyedése 
esetén a rakomány legszükségesebb részét valamelyik stabil jégtáblára szállítsa. Aztán lesz, ami 
lesz. Szeptember 16-án már mínusz 19 fok volt a hőmérséklet. Az élelemkészletet fókák elejtésével 
pótolták, a bátrabbak egy-egy jegesmedvét is leterítettek. A gőzös bordázatát még nem roppantotta 
össze a jég, így volt hova visszatérniük, noha a kajütök hőmérséklete a jégverem szintjére állt be. 
Szeptember végén még a Novaja Zemlja partjainál vadásztak,  majd ismét észak felé sodródtak. 
Több mint száz napos sarki sötétség társult a hóval világító télhez, a jég ismét csapdába szorította az 
egyre ritkábban füstölő gőzöst. 
 
Az  emberek  egyre  sárgultabban  rótták  napi  útjukat.  Payer  kapitány későbbi  könyve  szerint  az 
orvosra hárult a legnagyobb feladat: szétporciózni a tannint, a cukrot és legnagyobb kincsként az 
alkoholt. Ahogy fogyott az erő, úgy fokozódott a nyugtalanság, egyeseknél jelentkezett a skorbut, 
másoknál  tüdőpanaszok.  Életmentő  medikamentumként  bevetették  a  Tromsö  kikötőjéből  hozott 
zuzmó kivonatát, a maradék citromlével együtt. A hatás nem maradt el. A rettentő tél fogságából 
való  kijutás  első  reménysugarát  1873.  február  közepén  pillantották  meg.  Ez  a  sugár  a  sarki 
sötétséget végre áttörő napé volt. Olvadóban a jég, de nem annyira, hogy a Tegetthoff elinduljon 
délre. Március 13-án Kepes dr.  is megbetegedett.  Két hétig aggódtak érte. Medvehússal etették, 
amitől - szerintük- erőre kapott.
 
A hajó ismét  sodródni kezdett,  majd augusztus  30-án a Novaja Zemlja  partjaitól  északra végre 
földszegélyt pillantottak meg. Föld, föld, végre föld, kiáltották a figyelő matrózok, és valóban egy 
alpesi tájra emlékeztető vidék kápráztatta el a hóvaksággal küszködő szemeket. Többé nem érezte 
senki magát betegnek, tudták, hogy a 79 és 43 szélességi, valamint az 59 és 33 hosszúsági fokon 
elterülő tagolt  szegélyű sziget felfedezése az érdemük. Tegetthoff kapitánya az első kiemelkedő 
csúcsra kitűzte a birtokbavételt jelképező zászlót és elnevezte Ferenc József földjének.
 
Aztán egy hat láb magas kőpiramist építettek a Wilczek-sziget közepén / a sarki expedíció egyik 
legbuzgóbb pártfogója volt /, majd ugyanott felkészültek a következő tél átvészelésére. November 
7-én bekövetkezett, amitől állandóan rettegtek. Egy éles jégtábla rést ütött a Tegetthoff oldalán, s 
igyekeztek minden mozgathatót menteni. Életüket úgyszólván a kutyáknak köszönhették, hozzájuk 
bújva melegítettek, jelezték a jegesmedvék közeledtét, vontatták a rakományt, segítettek vadászni és 
játékra csábítottak. Ám a gőzös testét télen a jég könnyen tartotta, a kajütök egyelőre fedezéket 
nyújtottak. A petróleum és a terpentinolaj ugyan zsírszerűvé merevedett, de világításkor felolvadt. 
Rum és hús még akadt, de fogytán volt a citromlé, ezért ismét emelkedett a scorbutban szenvedők 
száma. 
 
Doktorunk egyelőre tartózkodott attól, hogy az embereknek a kimértnél több tömény italt adjon, de 
az 1874-es újesztendőben már elkerülhetetlenné vált. Jobb lett a matrózok hangulata és roboráló 
hatása  is  volt.  Az  első  veszteségük:  Otto  Krisch  hajógépész  jeges  kősírba  lett  eltemetve,  ami 
szomorú jeladás volt arra, ha nem akarnak egyenként a sorsára jutni, el kell indulniuk délre.



A kezdeményező  jótanácsos  Kepes  doktor  volt.  A legszükségesebb  holmikat  szánra  szerelték: 
sátrak, mindenkinek hálózsák, élelem, spiritusz, egy könnyű puska egy kisebb iránytű, egy nagyobb 
hajóiránytű.  Hat  újfunlandi  és  két  eszkimó kutya  vontatta  a  két-három szánrakományt,  Carlsen 
irányításával biztosan tájékozódva. Egy szánhoz 3 kutya és 7 ember tartozott, kivéve a középsőt. A 
fegyveres  matróznak  külön  kellett  mindig  szemmel  tartania  a  látóhatárt.  Az  út  és  az  idő 
viszontagságairól száz oldalak szólnak.
 
Kepes doktor állandó főszereplője a konvojnak. Előfordult, hogy a jég beszakadt alatta, de mindig 
lelket öntött a mackómód öltözött és cammogó társaságba. Azután 1874. augusztus 23-án elfogyott 
az élelmük. Az expedíció tagjai kimerülten terültek el a közeli tengerparton. Talán egy sarki éjszaka 
véget  vetett  volna  mindennek,  ha  csoda  nem  történik.  Orosz  halászbárkák  jártak  arra,  sűrű 
sirályrajok  kíséretében.  A sirályok  látványa  úszójárművet  jelzett  az  elcsigázott  embereknek.  A 
kimerült emberek arra ébredtek, hogy Fjodor Borogyin kapitány utasítására vodkát csöpögtettek a 
kicserepesedett  szájukba.  A két  halászbárkáról  egy nagy hajóra  rakták  őket  és  meg sem álltak 
Szentpétervárig. Majd Bécsig vonattal, ahol fejedelmien fogadták a felfedezőket.
 
Kepes  dr.  botanikai  és  zoológiai  gyűjtést  végzett,  de azok ott  maradtak  a  Tegetthof  fedélzetén. 
Itthon több kitüntetést kapott, törzsorvossá léptették elő. Közmegbecsülésben hunyt el Budapesten, 
1924. október 26-án Julius Payer vaskos kötetet írt a különös expedícióról, amelynek magyar volt 
az orvosa.

Ő lett múltunk igazi „jég hátán is megélő” figurája.
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