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A revansista eszméktől fűtött Törökország 1787. augusztus 24-én hadat 
üzent a cári Oroszországnak, azzal a céllal, hogy visszaszerezze azokat a te
rületeket, amelyekről 1774-ben a kücsük-kainardzsi békében kénytelen volt 
lemondani. Különösen a Krím elvesztése miatt félt a cári fekete^tengeri 
hatalom megerősödésétől. A Monarchia az oroszokkal kötött szövetség kö
vetkeztében lépett háborúba. A bécsi körök némi területnyereséget is re
méltek a Balkánon és Galíciában, de szerették volna egy könnyű győzelem 
fényével megszelídíteni a birodalom több pontján, különösen Magyaror
szágon mutatkozó nyugtalanságot, kedvezőtlen politikai légkört.1 

II. József egységesítő, abszolút monarchista politikája hazánk legkülön
bözőbb társadalmi rétegeiben elégedetlenséget váltott ki. Úgyszólván csak 
a főrendek tartottak ki a császár birodalmi elgondolásai mellett, a nemes
ség mereven szembehelyezkedett az udvar politikájával a németesítés, külö
nösen pedig az adóztatási terv miatt. Az idejétmúlt nemesi kiváltságok 
elleni támadás haladó jellegű volt ugyan, de adott időben elsősorban az 
osztrák érdekeket szolgálta. A magyar nyelv használata, az újra divatba 
vett magyar viselet kifejezője volt a nemesség ellenállásának. Felzúdulást 
keltett soraikban az a rendelet, hogy ők is kötelesek terménybeszolgálta
tásra, melyekért jórészt csak a háború után visszaváltandó kincstári elis
mervényt kaptak.2 Ezekben az években polarizálódó értelmiségnek csak 
kisebb része maradt hű a haladónak elismert császárhoz (Hainóczyék). Más, 
talán az értékesebb részük a gyarmatosító-németesítő politika miatt a ma
gyar jozefinista ellenálló irányzatot építgette, de voltak olyanok is, akik az 
Ausztriával feszült vagy ellenséges viszonyban levő porosz, francia és angol 
politikai körök felé kerestek kapcsolatot. A parasztság sokáig legkitartóbb 
híve volt a császárnak, hiszen a jobbágyrendelettel rendezte az uraságokkal 
szembeni sokévszázados viszályát. A megelőző évek aszályai, a háború 

1 H. Balázs É.—Makkai L.: Magyarország története 1526—1790. A késői feudalizmus kor
szaka. Tankönyvkiadó, 1962. 528. o.; Criste, O.: Kriege unter Josef n . Wien, Seidel, 1904. 143. 
és 270. o.; Nosinich, J.—Winer L.: Kaiser Josef n . als Staatsmann und Feldherr. Wien. 
Seidel, 1885. 285. o.; Schwelghof er : Betrachtungen über die Ursachen und Folgen des gegen
wärtigen Türkenkriegs. Frankfurt—Wien, Zierch, 1788. 

2 Marczali H.: A hadsereg élelmezése az 1788—90. háborúban. Századok, 1915. 1. sz. Ír o. 
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miatti erőszakos gabonabeszolgáltatás és adóztatás a nemzetieskedő nemes
ség felé húzta. Nem egy helyen véres összeütközés volt a rekviráló karha
talom és a parasztság között. A háború első évében sokan átszöktek a tö
rökhöz. Az 1784-i Horia-Closca parasztfelkelés véres elfojtása nemcsak az 
erdélyi románságot állította szembe az uralkodóval, de a földesurak rideg 
egysége megrázta a magyar parasztot is. A rendi érdekek lehetetlenné tet
tek egy forradalmi nemzeti összefogást. 

A nemzetközi politika jó néhány ismeretlen tényezőt rejtett magában. A 
holland—belga tartományok szabadságukért küzdöttek, a francia forrada
lom viharfelhői tornyosultak nyugaton. A porosz—osztrák szövetség látszó
lag biztosította Ausztriát, hogy déli irányban hadat viseljen. A poroszok
nak viszont Németalföld irányában voltak területi elképzeléseik, ennek ér
dekében Angliával titkos szövetséget építettek ki. Franciaország számára 
— a nehéz belpolitikai helyzetben — jól jött volna egy hollandiai győze
lem, nem is törte magát, hogy a portánál valamit is tegyen a török—osztrák 
háború megelőzése érdekében. 

Ausztria a fegyverzet, a felszerelés, a műszaki csapatok, különösen pedig 
a tüzérség fejlesztése következtében katonailag megerősödött. A katonai 
költségekre szükséges pénzt a császár kíméletlen következetességgel gyűj
tötte össze. A 300—350 ezer főt kitevő hadseregből 250 ezres sereget tudott 
a déli határokra felvonultatni. A szétesőben levő török birodalom hadereje 
a már száz év óta sorozatosan elszenvedett vereségek után nem tudott ütő
képesen kiállni — a szultán azonban túlértékelte erejét. A 400 ezerre be
csült török hadseregnek legfeljebb egyharmada volt harcos állomány. 

Az 1768—74-es török háború után Oroszország tekintélye és becsvágya 
megnőtt, erős flottát épített ki, olyan hadvezérekkel rendelkezett, mint 
Rumjancev és Szuvorov.3 A török arcvonalra két hadsereget irányított, a 
fősereget Potemkin, a másikat Rumjancev parancsnoksága alatt. 

A hadviselő felek számítottak az ellenséges országok népeinek közremű
ködésére. A törökök, kémeik és szökevények jelentései alapján, a több mint 
egyharmad részben magyarokból álló osztrák sereg hangulatát ismerték és 
abban reménykedtek, hogy a Rákóczi-hagyományok újraélednek, sikeres 
háború esetén önálló Magyarország jöhet létre. Ilyen diplomáciai elgondo
lásokat Karácson4 török levéltári anyagban megtalált, a porta haditervében 
azonban magyarországi vérmesebb elképzelések nem szerepeltek. Ausztria 
a Balkán keresztény népeinek felkelésében, a szkutari pasa mozgalmának 
átütő erejében bízott — szintén eredménytelenül. 

A török és orosz hadászati célkitűzés egyaránt világos, hiszen a Duna 
torkolat és a Fekete-tengeri uralom kérdése forgott kockán. Orosz diplo
máciai körökben már felvetődött az európai török hatalom teljes megsem
misítése,5 az osztrák—orosz haditervekben célzás sincs még a Balkán teljes 
felszabadítására, nagyjából csak a Duna vonaláig akarták a törököt vissza
verni. Ausztria „hadászata" jóformán csak a cári szövetség megtartását és 
megerősítését tűzte ki célul, amelyre a várható franciaországi hadviselés 
esetén a poroszok sakkbantartására szüksége volt. A Monarchia sokat nem 
akart kockáztatni, a határon történő felvonulással, több irányban végrehaj
tott „támadással" komoly ellenséges erők lekötését vállalta. 

Európában a feudalizmus hadművészete a XVIII. században élte fényko-

3 Criste: i. m. 150., 189. o.: Enciklopedicseszkij szlovár voennoj cmedicinü (a továbbiakban 
Encikl.) Moszkva, Goszudarsztvennoe izdatelsztvo medicinszkoj literatúru, 1046—50. n i . 771. o. 

4 Karácson I.: A porta terve a magyarokkail 1788-ban. Századak, 1910. 89. o. 
5 Koganiekij, A.: IV. Ruszko—tureakaja vojna 1787—1791. gg. Lásd: Encikl. ív . 1225. o. 
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rát, a század vége felé azonban már hanyatlóban volt.6 Az osztrák és orosz 
hadművészetre Nagy Frigyes elvei nyomták rá a bélyeget. Vonalharcászat 
típusosán az osztrákoknál uralkodott, ami meg is felelt a fentebb említett 
hadászatnak. A cári fősereg, Potemkin vezérlete alatt, hasonlóan hajtotta 
végre a hadműveleteit a határmenti felvonulással és a nem nagy távolságra 
fekvő Ocsakov körülzárásával. Rumjancev és a fősereg egyik hadosztály
parancsnoka, Szuvorov viszont már azt a harcmódot képviselték, amely 
Napóleon alatt érte el tetőfokát: támadást, üldözést, az ellenség teljes meg
semmisítését tűzték ki hadműveleti célnak. így azután csak Moldvában volt 
komoly támadó hadművelet — nagy térnyeréssel. A katonailag is haladó gon
dolkodású József császárnak a háború második évében sikerült megtalálnia 
Laudon személyében azt a hadvezért, aki támadni is mert.7 Addig jóformán 
csak védekeztek, kisebb előretöréseikre válaszul a török Orsovától Karánse
besig betört; akár Bánát teljes elvesztése is bekövetkezhetett volna. Az oszt
rák hadvezetés korlátozott célkitűzéseit a háború végén kötött szisztovói 
béke is igazolja, melyben minden elfoglalt területről lemondott. Itt megint 
az a hadászati meggondolás jutott előtérbe, hogy a várható nyugati háború 
idejére ne legyen sértett és bosszúvágyó Törökország a Monarchia hátában. 

A fentiek alapján megállapíthatjuk, hogy Ausztria számára az 1788—89-es 
háború sem politikai, sem gazdasági, sem pedig katonapolitikai szempont
ból nem volt szerencsés. A birodalom népeinek nyugtalanságát nem sikerült 
lecsendesítenie, a belgrádi győzelemmel úgyszólván egy időben kellett Bel
gium elvesztését tudomásul vennie, létrejött a porosz—angol szövetség, 
legfőképpen pedig győzedelmeskedett a nagy francia forradalom, amely új 
hadművészetével 20 éven keresztül az osztrák seregre mérte a legsúlyosabb 
vereségeket. 

* 

Jórészt a Hadtörténelmi Levéltár és a Hadtudományi Könyvtár anyagának 
felhasználásával írt tanulmányban előbb a magyarországi utolsó török há
ború tábori egészségügyi szolgálata megszervezésének általános kérdéseivel, 
az erőkkel és eszközökkel történt manőverezésekkel foglalkozom. A továb
biakban a kórházi gyógyító ellátás rendszerét, majd nagy vonalakban az 
egészségügyi anyagi szolgálat munkáját ismertetem. Végül pár szóban meg
emlékezem a kórházak hadtáp ellátásának néhány érdekesebb vonásáról. 
Nem tárgyalom valamennyi arcvonal eseményeit, csak a fősereg és a vele 
szorosan együttműködött bánáti hadtest8 egészségügyi szervezési kérdései
vel foglalkozom. A teljesség kedvéért megemlítem, hogy a horvátországi 
hadtest Gradiska—Dubicza, a galíciai hadtest — Rumjancevvel és Szuvo-
rovval együttműködésben — Chotin—Foksáni irányában ténykedett. A sze-
rémségi hadtest a Száva, az erdélyi pedig a szorosok védelmét látta el. 

6 Egyetemes és magyar hadművészet története 1/1. (Jegyzet) Budapest, Hadtörténelmi 
Intézet — Zrínyi Kiadó, 1959. 380. o. 

7 Berbir és Belgrád elfoglalása. 
8 Banater Armee-Corps. 
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Az 1788—89-es hadműveletek és azok kórházi biztosítása 



I. AZ EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT HELYZETE 
A HÁBORÚT KÖZVETLEN MEGELŐZŐ IDŐBEN 

A volt Osztrák Monarchiában az állandó hadsereg megszervezése a XVIII. 
század közepén lényegében befejeződött. Ugyanakkor még a katonaegész
ségügyi szolgálat erkölcsi és anyagi megbecsülése csekély volt. Alig néhány 
katonakórház működött, a csapatsebészek képzettségéről lesújtó véleménye
ket olvashatunk,9 bár 1750-től már csak egyetemen „vizsgát tett" sebészt 
lehetett a hadseregbe újonnan felvenni. 

A hétéves háború (1756—63) siralmas tapasztalatai után került sor az 
egészségügy reformjára. A katonai egészségügyi szolgálat kiépítése, az ál
landó hadsereg-egészségügy megteremtése a sok vonatkozásban haladó szel
lemű II. József régensségének és uralkodásának idejére esett (1765—90). 

Van Svieten és utóda Störck udvari tanácsadó orvosok elsősorban a 
csapatorvosok belgyógyászati ismereteit látták elégtelennek, ezért javasla
tukra 1775-től a bécsi (gumpendorfi) katonakórházban féléves tanfolyamo
kat indítanak az ezredsebészek részére („auf die Einführung einer einförmig 
verbesserten Kurarth quoad interna")}0 1780-tól már kétéves orvosi-sebészi 
továbbképzést vezettek be.11 Döntő fordulatot mégis a francia Académie 
royale de chirurgie mintájára alapított bécsi katonaorvosi akadémia12 jelen
tette 1785-ben. A katonaorvosi tudomány újonnan létesített bázisa nemcsak 
a főiskolai képzést és továbbképzést jelentette a sebész-doktori cím elnye
réséig bezárólag, hanem egységes gyógyítási és megelőzési elvek kidolgozá
sára, vitás egészségügyi kérdések eldöntésére hivatott tudományos intéz
mény is volt.13 Az uralkodó túlzott támogatását élvező akadémia jórészt 
saját fényében tündökölt, mégis elősegítette a csapatorvosok erkölcsi és 
anyagi helyzetének megszilárdulását. 

Ebben az időben létesítettek egy sor katonakórházat, azokban a gyógyító 
munkát egységes szellemben szervezték meg. Szabályzataikban14 nemcsak 
a kórházi és csapatorvosok jogait és kötelmeit állapították meg, hanem a 
béke és háború egészségügyi feladatait, az intézmények harctéri működését 
is meghatározták. Már békében megszervezték a tábori kórházakat és tá
bori patikákat, biztosították azok felállításának és működésének személyi 
és anyagi feltételeit. Az akadémia irányításával állapították meg a háborús 
egészségügyi anyagi és gyógyszernormákat. Műszerekből, gyógyszerekből és 
kötszerekből egységkészleteket15 állítottak össze. Nagymennyiségű háborús 
egészségügyi anyagot halmoztak fel a bécsi főiskola raktárában, létrehoztak 
azonban területi decentrumokat is.16 Igyekeztek minél feszesebb ellenőrzés 

9 Kirchenberger, S.: Kaiser Josef n i als Reformator des österr. Militär-Sanitätswesens. 
Wien, Graeser, 1890. I. o.; Újhelyi P.: Az állandó hadsereg története I. Lipót korától Mária 
Terézia haláláig (1657—1780). Budapest, MTA. 1914. 326. o.; Wrede, A.: Geschichte der K. und K. 
Wehrmacht, Wien, Seidel, 1898. 73. o. 

10 Hadtörténelmi Intézet Levéltára (a továbbiakban HIL.) General Kommando (GK.) 1775 
72. fasciculus (f). 34. rubrika (r). 87. inatjelzet (ir). 

11 HIL. GK. 1781. 116. f. 34. r. 43. ir. 
12 Medizinisch-Chirurgische Akademie. 

13 Habart, J.: Unser Militär-Sanitätswesen vor hundert Jahren. Wien, Safaf, 1896. 34. o. 
Brambilla, J. A.: Verfassung und Statuten der josephinischen medizinisch-chirurgischen Aka
demie sammt der Ordnung bei Betförderungen zu Magistern und Doktoren der Chirurgie. 
Wien, Trattner, 1786. 11. és 25. o. 

14 Brambilla, J. A.: Reglement für die Kaiserl. Königl. Feldchirurgen in Friedenszeiten 
(I.) . . . in Kriegszeiten (II.). Wien, Trattner, 1788—89.; Instruction für bey den Kaiserl, Kö
nigl. Armeen und in den Feldspitälern angestellten Feld-Chirurgen. Wien, Trattner, 1799.; 
Lasd: HIL. GK. 1779. 100 f. 34. r. 46. ir. 

15 Instrumenten-, Medizln^Kästen, Veirbandgegenständen-Schnappsack. 
16 Medicamenten-Depots. 
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alá vonni az akkor még szerződéses polgári gyógyszerszállítókat,17 jóllehet 
a gyógyszerellátást a hadsereg csak 1794-ben vette teljesen a kezébe.18 

A hadszíntér előzetes tanulmányozása alapján készültek fel összerakható 
és szállítható barakk-kórházak telepítésére kevésbé kultúrált területeken, 
Kirchenberger19 szerint a katonaorvosi történelemben először. 

INSTRUCTION 
fûï lit 

fop Un f ûifrrl SM^L Armeen, unb 
in ten genitalem an êfteUtett gclfc 

Chirurgen, 

gtferutft E>et> 3o&ann îljoma« <st>[. ». î ra t tn t i rn , 
f aifctl, tônip.l. Jftofbud)Dt. uni) S3u$&<knbl. 

1 7 7 9 . 

Utasítás a csapatok és kórházak sebészei számára 

r A hatalmas távolságok és a körülményes szállítási viszonyok miatt hozták 
létre a már említett decentrumokat, de számításba -vették a nagykapacitású 
vízszállítás lehetőségét is. Intézkedtek a polgári hatóságok felé a hadműve
leti és hadtáp terület szanálására. Veszélyes betegségek behurcolásának 
megelőzése érdekében, főleg a török határon, katonai felügyelet alatt levő 
ellenőrző és karantén állomásokat állítottak fel. 

Az osztrák hadvezetés tehát egészségügyi szempontból is gondosan készült 
a háborúra. 

IV Medicamenten-Lieferanten. (HIL., GK. 1779. i. m. 6. és 320. ir.) 
lö Kirchenberger, S.: Ohronologische Tabellen zur Geschichte des K. und K. Militär-Sani-

tatswesens. Wien, Safaŕ, 1896. 21. o. 
19 Kirchenberger, S.: Geschichte des K. und K. österreichisch—ungarischen Militär-Sanitätswesens. Wien, Safaŕ, 1895. 173. o. 
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1. A háborús egészségügyi ellátás rendszere 

^ ™ k o d ° h a d s e r e S egészségügyi szolgálatának élén vagy maga a szol
galat fonóké^» vagy pedig egy tábori vezető-törzssebész21 állott. Közvetlen 
™ ľ J f ^ 0 2 ^ 2 f ? S e b < % Z é s 1 t i t k á r - A főseregnél a jobb- és balszárny 
egy-egy tabon torzssebesze22, a melléjük beosztott 2 - 4 alsebésszel harcban 
a centrumban, illetőleg a szárnyakon kötözőhelyet létesítettek, amelyekről 
a későbbiekben lesz szó. A protochirurgus személyi tartalékát képezték az 
akadémia hallgatói, akiket a felmerülő szükség szerint vonultatott be a tá
bori korhazakhoz, illetve csapatokhoz. Önálló hadtestek egészségügyi szolgá
latának főnöke tábori törzssebész volt. A vezető sebészek alárendeltségébe 
tartozott a főseregnél es rendszerint önálló hadtesteknél is 1—1 általános 
orvos.23 * 

ül e a l t m e « í 
f u t M e 

Äaifetf. Äôniôí. gtfodntutam 
( n 

it r i r g S i r i 11 n 

Ä a f 8 cf » M 

©eintt faifctí. tönfel. Slpoftoí. «WajefWt 

Sofepç M 3w9«fc 
S e n 

3. SI. ». S3 rom bt H a. 

3 » f ç i e r î&tt l . 

xv 3 « n, 
gtbtuít btç Soçannïftomo« SbltnoonStattntrti/ 

fítifftt. tinííl. -Ç)cf*ucbïrucftm wt 59iio)bànn<TB. 

Háborús szolgálati szabályzat sebészek számára 

Állandó jellegű hadsereg-intézetek voltak a tábori kórházak, élükön törzs-
sebesszel, továbbá a tábori patikák, amelyeket szerződéses polgári provisorok 
vezettek. Ebben a korban a tábori és kórházi gyógyszertárak szakszemély
zetet a polgári gyógyszerszállító biztosította, de a továbbiakban a protochi
rurgus, illetőleg kórházban a törzssebész alárendeltségébe tartoztak és rend
szerint kincstári illetményt kaptak. Az egészségügyi szolgálat saját szállító 
eszközökkel nem rendelkezett, a betegek és sebesültek szállítását a hadbiz-
tossag szervezte. 

20 protochirurgus 
21 Feld-Ober-Stabschirurgs. 

22 Feld-Stabschirurg. 
23 Feld-Proto-, illetve Feld-Medlcus. 
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A csapatoknál ezredenként ezredsebészt,24 önálló zászlóaljaknál és szak
csapatoknál zászlóalj-, illetve fősebészt találunk.25 Gyalogezredeknél száza
donként, lovasnál pedig svadronyomként (egy svadrony 2 század, kb. 170 fő) 
egy-egy alsebészt szerveztek. A beosztott sebészeket az ezredsebész, szükség
let szerint, összevonta kórházában (kötözőhelyen) vagy pedig elosztotta az 
alegységek ellátására. 

A proto'chirurgus és a tábori törzssebészek egy vagy több, az ezredsebé
szek egy egészségügyi anyagi kocsival26 rendelkeztek. Ezen szállították a kö
tözőhely felállításához szükséges egységkészleteket, sátoranyagot, síneket stb. 

Az orvosok képzettségét illetően nem szabad túlzott illúziókat táplál
nunk. Az ezredsebészek jórésze már végzett Bécsben valamilyen tanfolya
mot, az öregebbje csak féléveset, az alsebészek tudása azonban nagyon 
hiányos volt. A kiadott belgyógyászati és sebészeti segédletek27 összefoglal
ták ugyan a legszükségesebb tudnivalókat, de egymagukban keveset jelen
tettek a kellő alapképzettséggel nem rendelkező sebészek számára. 

A tábori egészségügyi ellátás a csapatkórházakra (kötözőhelyekre), főleg 
pedig a tábori kórházakra volt alapozva. Táborozó ezred elhelyezési körleté
ben ezredkórházat28 állított fel, ahol csak könnyebb sérülteket és betegeket 
kezeltek. Ha a csapat menetbe vagy harcba indult, a betegeket le kellett 
adni tábori kórházakba. Harcban kötözőhelyekkel találkozunk. Kirchen-
berger és Knorr a csapatkórházakat Loco-Spitälernek29 nevezik, az egykori 
iratanyagban ilyen megnevezéssel mi nem találkoztunk. 

A kötözőhelyet az ezredsebész telepítette az arcvonal mögött, sátorban 
vagy pajtában. A jobb ellátásra való törekvést tükrözi a szabályzat ama 
intézkedése,30 hogy lehetőleg egymás közelében levő néhány ezred orvosai 
állítsanak fel közös segélyhelyet. A csapatkötözőhelyeken általában nem vé
geztek súlyosabb műtéteket, a súlyos sérülteket a protochirurgus vagy a 
tábori törzssebész által felállított kötözőhelyre kellett irányítani ( , , . . . der 
Feld-Stabs-Chirurg ist verbunden, selbst Hand an die schwer Blessirten zu 
legen . . .")31 A hadsereg egészségügyi törzse által felállított kötözőhelyek 
nemcsak a törzsek ellátására szolgáltak, hanem magasabb kvalifikációjú se
gélyhelyek is voltak. (Továbbiakban a törzssebészi kötözőhelyeket önkénye
sen törzskötözőhelyeknek nevezem.) A központban és a szárnyakon létesí
tett törzskötözőhelyek munkájába be kellett vonni a közeli ezredek orvo
sait is. Hasonló módon jelenik meg pár évvel később a cári orosz hadsereg
ben a razvoznüj goszpital,32 amelyet ugyanúgy, mint az említett törzskötö
zőhelyeket a mai hadosztály-segélyhely ősi formáinak tekinthetünk. Nagy 
sebesültáramlás esetén a kórházakból sebészeket is vezényeltek ide, sőt rö
videbb-hosszabb időre le is maradtak a seregtől, ily módon átmenetet alkot
tak a hadsereg-típusú „repülő-kórházak" felé. 

Hadsereg-típusú kórházak a fő-33 és az ideiglenes vagy akkori néven „re
pülő-kórházak"34 voltak. A tábori kórházak állandóbb jellegük miatt épít-

24 Regiiments-Chirurg. 
25 Batal l ions- , Ober -Chi rurg . 
26 Bandagen-Wagen . 
27 Schmitt, W.: Pre isf rage, welche is t die s ichers te u n d bes te Methode , S c h u s s w u n d e n (vul-

n e r a sclopetaria) zu hei len. Wien, Graerf ter , 1788.; Störck, A.: Medizinisch—prakt ischer U n t e r 
r ich t für die Fe ld- und Land-Wundä rz t e I—II. Wien, T ra t tne r , 1776. 

28 Regiments-Spi ta l . 
29 Kirchenberger: Gesch. i. m. 171. o.; Knorr, E.: En twick lung u n d Ges ta l tung des H e e r e s -

San i tä t swesens der eu ropä i schen S taa ten . Hannover , Helwingsche Verl. 1880. 476. o. 
30 Brambüla: Reglement i. m. II . 131. o. 
31 Ins t ruc t ion , i. m. 4. o. 
32 Encikl . i. m . III . 787. o. 
33 Haupt-Spi tä ler . 
34 Fl iegende-Spi tä ler . 
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menyekben, barakkokban települtek. Szabályzatuk szerint az ideiglenes kór
házak munkájába bevonták az ezredsebészeket is („. . . jedes Regiment seine 
eigene Kranken besorgt. . .")35 Ez a megállapítás is azt igazolja, hogy nem 
lehet éles határt vonni a tárgyalt törzskötözőhelyek és a ,,repülő-kórházak" 
között. Az utóbbiak viszont elhelyezésüktől, betegállományuktól és orvosi 
erőiktől függően főkórházzá alakulhattak át. A „repülő-kórházak" a súlyos 
sérülteket és betegeket rendszerint csak szállíthatóságuk eléréséig kezelték. 
Ágylétszámuk 150—500 között változott. 

A kórházi kezelés bázisát a főkórházak alkották, ide kerültek a hosszú 
gyógykezelést igénylő betegek és sebesültek. Általában 1000 ágyasak vol
tak,36 nagy épületekben, laktanyában, kastélyban, vagy barakk-komplexus
ban állították fel azokat. A legutóbbit az 1788—89-es török háborúban, a 
rossz elhelyezési viszonyok miatt, kiterjedten alkalmazták. A főseregnél 
többezer ágyas kórházcsoportot hoztak létre barakkokból Űjvidék és Futak 
között: ezt kórház-centrumnak is nevezték („. . . als das wahre Centrum für 
alle Kranke(-n) von der Hauptarmee zu betrachten").31 A lábadozókat rend
szerint fiók-kórházban38 helyezték el, ahol önálló katonai parancsnokság39 

alá tartoztak, de orvosi és hadtáp szempontból a főkórház gondoskodott 
róluk. Gyógyulás és felülvizsgálat után a betegek vagy a csapathoz kerül
tek vissza, vagy rokkantságuknak megfelelő beosztást kaptak; a teljes rok
kantakat azonban leszerelték. 

A hadműveleti területen levő helyőrségi és várkórházak, kis befogadó ké
pességük miatt, az ellátás szempontjából nem sokat jelentettek, legfeljebb 
a menet közben száUíthatatlanná váltakat helyezték el itt. Egyedül a te
mesvári helyőrségi és tábori kórház alkotott egy komplexust. 

2. A tábori kórházak funkciós típusai 

A kórházak mai értelemben vett szakosításáról abban az időben még nem 
lehetett szó. Egyöntetűen megállapítható, hogy a lábadozókat — az újra-
fertőződés veszélye miatt — következetesen külön kórházakban, vagy 
,,Quasi-kaszárnyákban", kivételesen polgári szállásokon helyezték el. A kü
lönböző mélységben elhelyezkedő kórházaknál észlelhető bizonyos differen
ciálódás, amennyiben a ,,repülő-kórházak"-ba a súlyosak, a mélyebben 
fekvő főkórházakba a szállíthatók kerültek. Az első lépcsőben elhelyezkedő 
ideiglenes kórházakat40 gyűjtőhelyeknek, a második lépcsőben levő belle-
gisit fő gyűjtő- és elosztóhelynek is nevezték. Az 1788 őszén fellépett jár
vány kapcsán egyes kórházakat állandó vagy ideiglenes jelleggel fertőző 
betegek részére tartottak fenn.41 Az ún. Transport-kórházak csak a kiürítés 
biztosításáig tartották maguknál a betegeket.42 A Péterváradon felállított 
6 kórházból 4 kiürítő kórházi feladatot látott el, alaposan megszűrték te
hát a betegeket a Dunától északra fekvő újvidék-futaki kórházbázisra tör
ténő ürítés előtt. 

Túlzás lenne azt állítani, hogy a fertőző, osztályozó és kiürítő kórházak 
már ebben a korban következetesen és határozott típusokként fordulnának 

35 Brambilla: Reg lemen t i. m. II . 57. o. 
36 HIL. GK. 1788. 236. f. 34. r. 7742. ir . 
37 UO. 264. ir . 
38 Fil iai-Spital . 
39 ReconvaJiesoenten-Koinnrando. 
40 Ruina, Z imony, Versec . 
41 I reg, Kamenicz . 
42 HIL. GK. 1788. i. m. 264. ir . ; HIL. GK. 1789. 253. f. 34. r. 28. ir . ; HIL. GK. 1791. 300. f, 

34. o. 129. i r . 

48 -



elő. Szükségből választott megoldások, amelyek csak később jelennek meg 
szervezett formában az állandó hadseregekben. 

Koganickij43 szerint abban az időben az orosz hadseregben a betegek el
osztása, a kórházak differenciálódása két irányban történt: súlyos betege
ket a közeli, a krónikusakat és természetesen szállíthatókat a távoli tábori 
kórházakba irányították. 

A kórházon belüli szakosítást majdnem mindenütt megtaláljuk. Külön 
osztályon helyezték el a sebészeti és külön a belgyógyászati típusú betege
ket. A sebészetieket — vagy ahogy akkor nevezték — externistákat, sebe
sültekre, skorbutosokra, nemibetegekre, scabiesekre stb. csoportosították. 
Ahol a viszonyok lehetővé tették, ott nemcsak elválasztották a belbetegek-
től a fertőzőket, hanem a különböző megnevezésű ragályos betegeket is kü
lön helyiségekben ápolták (vérhas, rothasztó-, ideg-, váltóláz, lázas kiütések 
stb.). A nagyarányú járvány az elkülönítés hatástalanságán kívül diagnosz
tikus tévedésekre is mutat. 

A kórházak belső szervezésében említést érdemel a felvételi részleg. Kü
lön rendelet mutat rá, hogy amennyiben a kórház épületében erre a célra 
helyiség nem biztosítható, akkor barakkot kell hozzá építeni („. . . zur Über
nahme und Revidierung der ankommenden Kranken . . ,").Vl Az érkező bete
geket a sebészeti és belgyógyászati osztály ügyeletes főorvosa is átvizsgálta 
(belső osztályozás). 

A tanulmányozott forrásokban és irodalomban a kórházak megnevezésé
nél nem találtunk egységes terminológiát. Az előadottakból is kitűnik, hogy 
több átmeneti lehetőség volt az egyes egészségügyi intézetek jellege és tí
pusa között. Ebben a korban keresik a megoldásokat, a szakkifejezéseket 
sokszor helytelenül is használják, hiszen a talált bizottsági és egyéb jelen
téseket gyakran nem orvos szerkesztette. Kötözőhelyek, „repülő-kórházak" 
és a pihentető állomások nem egyszer tábori kórháznak vannak jelölve. Az 
orosz szervezésben ekkor jelentek meg az ún. első-második-harmadik stb. 
vonalbeli kórházak. A mi anyagunkban az említett lépcsőzöttség hasonló fo
galmat fed.45 

3. A sebesültek és betegek kiürítése 

Az arcvonal és kötözőhelyek közötti ürítést a csapat járművek és a lete
lepüléskor felszabadult egészségügyi anyagi kocsik végezték. A hadsereg
hadtápon belüli szállítást a hadbiztosság intézkedési körébe tartozó málha
vonat kocsijai vagy polgári előfogatok hajtották végre. Nagyobb távolságra 
történő szállítást az ellátó trénparancsnokság46 szervezte. A víziszállítás a 
hajózási hivatal, a kikötőhelyek és hajók berendezése a csajkások hatás
körébe tartozott. 

A több lépcsőben felépített kórházi ellátási rendszer folyamatos ürítést 
követelt. Georgievszkij és Szemeka47 tanulmányaiból az csendül ki, hogy a 
cári seregnél a hátországba történő ürítés akkor nem volt jellemző, a sebe
sültek és betegek abban a kórházban gyógyultak, ahová először kerültek. 
Hátországba csak leszerelésre várókat szállítottak. Az osztrák hadseregben 
1788—89-ben részletesebben kidolgozott kiürítési rendszer volt. 

43 Koganickij: i. m. IV. 1228. o. 
44 HIL. GK. 1789. i. m. 242. ir. 
45 HIL. G K 1788. i. m. 264. ir. ; HIL. GK. 1789. i. m. 53. ir. 
46 Proviant-Fuhrwesen-Kommando. 
47 Georgievszkij, A. Sz.: Isztoricseszkij ocserk razvit i ja medic inszkoj szluzsbü a rmejszk ich 

o b ' ed ineni j . Leningrád , Kirov Akadémia k iadás , 1955. 12 o.; Szemeka, Sz.: id. Encikl . IV. 
771. o. 

4 Had tö r t éne lem 49 



A fősereg kórházi és kiürítési rendszere 

A szabályzatokban és beszámoló jelentésekben a sebesültszállítás mód
jaira számos előírást találtunk. A súlyos betegeket fekve, jól alápárnázott 
szekereken, lehetőleg jó utakon kellett szállítani. Az utakat és pihenő ál
lomásokat előre szemrevételezték. „. . . hervorgesucht werden . . .", illetve 
bestimmten Ort genau besichtigen . . .")48 Kerülni kellett a hosszú és meg
erőltető szállítást. A szállítmányokat rendszerint orvos kísérte, nagyobbak
hoz még csapattiszt parancsnokot is jelöltek ki. Nyári vagy esős időben a 
szekerekre ponyvát tettek (ekhó). A kórházakat előre értesítették nagyobb 
szállítmányok érkezéséről. Egyik beszámoló rosszalólag említi azt az esetet, 
amikor a palánkai tábori kórházba bejelentés nélkül érkezett 300 beteg, ami 
súlyos elhelyezési gondot okozott.49 

48 Ins t ruc t ion , i. m. 5. és 20. o. 
49 H l i GK. 1788. i. m. 264. ir . 
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A szállítással szorosan összefügg a pihentető (éjjelező) állomások50 rend
szere. Itt átvizsgálták, átkötötték és étkeztették a betegeket, a szállíihatat
lanokat visszatartották. Működésük azonos a korabeli orosz sztanciákéval.5i 

Az osztrák seregnél több esetben kórházak látták el ezt a feladatot,52 ame
lyeket Transport-Spital-oknák neveztek. Működésük alapján megfeleltek a 
pár év múlva megjelenő francia kiürítő-kórházaknak.53 

A betegek nagy megszaporodása esetén a főkórházakat, de még a főse
reg kórházközpontját is a hátországban levő kórháztáborokba, vagy kato
nakórházakba ürítették. Esetünkben a fősereg Apatinon és Zomboron ke
resztül víziúton Pestre, a bánáti hadtest pedig Aradon át a nagyváradi kór
házakba irányított betegeket.54 

A fősereg egészségügyi intézeteinek telepítési rendszerét az 50. oldalon 
látható ábra mutatja. 

II. A TÁBORI KÓRHÁZAK SZERVEZÉSE ÉS MUNKÁJA 

1. Kórházi ágyszámvetés 

Az egészségügyi ellátás biztosításához az, akkori időben is alkalmaztak 
különböző számvetéseket és eszerint állították fel a kórházakat. A későbbi 
szabályzatokban55 lefektetett 10%-os ágyszükségleti igény most még csak 
kialakulóban volt. A bajor örökösödési háború (1778—79) egészségügyi 
adataiból kitűnik, hogy az ágyszükségletet előzetesen kb. 5%-osra becsülték, 
ami azonban a valóságban felmerült igényt alig fele részben elégítette ki.56 

Az 1786-os nyári hadgyakorlat alkalmával57 Pest környékén összevont 32 
ezer főnyi katonaság részére 3185 ágyat biztosítottak, tehát a 10% felé 
hajlottak. A jelenleg tárgyalt háború számvetéseire vonatkozólag a bánáti 
hadtest irataiból tudunk következtetni. A kb. 30 ezer fős hadtestnél az 
1789. januári egészségügyi helyzetjelentés szerint 2322 beteg volt (8%), 
részükre 3400 ágy állott rendelkezésre. 

Az ezredkórházakat nem számították az ágyszámhoz, mozgás esetén onnan 
le kellett adni a betegeket a tábori kórházba. A bánáti kórházakat ellen
őrző vegyes bizottság is hangsúlyozta, hogy arcvonalukon számítani kell az 
ellenség előretörésével, amikor sürgősen ki kell üríteni az ezredkórházakat 
( , , . . . bei Herannäherung des Feindes eilends . . . transportiert wer
den . . ."p 

Criste59 szerint a bánáti hadtestet a tavaszi hadműveletek kezdetéig 50 
ezer főre töltötték fel. ennek megfelelően állapította meg már januárban a 
kiküldött bizottság, hogy arra az időre 5600 ágyból álló kórházbázist kell 
létrehozni. 

50 Nacht-Sta t ion. 
51 Encikl . i. m. i n . 792. o. 
52 Marodik, P é t e r v á r a d . 
53 Larrey, D. J : Mémoires de ch i rurg ie mil i ta i re et c ampagnes . Paras, Smi th es Buisson 

Kiadó, Stone N y o m d a , 1812—17.; Taháts L.—Takáts E.: A f rancia hadse reg egészségügyi szol
gá la t ának m ű k ö d é s e a napóleoni h á b o r ú k magyarország i szakaszán 1809-ben. Honvédorvos , 
1961. 3. sz. 220—237. 0. 

54 HIL. GK. 1788. i. m. 264., 4700., 7747. ir. 
55 Országos Levél tá r (a t o v á b b a k b a n OL.) Act. commiss . prov. 1809. Raksz . n. cs. No. T 

ad B. márc . 31.; Kirchenberger: Gesch. i. m. 177. o.; Takáts L.—Takáts E . : A hadsereg-egész
ségügy szervezése az 1809-es m a g y a r nemes i fe lkelésben. Honvédorvos , 19-64. 2. sz. 163—184. o. 

56 Kirchenberger: Gesch. i. m. 172. o. 
57 HIL GK. 1786. 207. f. publ . r. 4351. ir . 
58 HIL. GK. 1789. i. m. 53. ir. 
59 Criste: i. m. 182. o. 
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A fentiekből kitűnik, hogy a felállítandó kórházak ágyszámát az élel
mezési létszám 10—12%-ában határozták meg. A 125 ezer főt kitevő főse
reg 25 kórházában 12—13 ezer ágy lehetett felállítva. Az egyes kórházak 
ágyszáma 150—1500 között változott. Bécsből a Dunán leszállított huszon
négy, egyenként 3—400 befogadóképességű barakkból Űjvidék körül 5 db., 
ún. ,,kórház-négyszöget" (karré) képeztek.60 Egy-egy karré önálló kórház
egység volt, 1200—1500 befogadóképességgel. 

A veszteségekről összefoglaló adat nem áll rendelkezésre. Anger61 szerint 
a főseregnél 1788-ban havonta 15—20 ezer beteg volt (12—15%),, Nosi-
nich62 1788 augusztusából 20 ezer betegről számol be. Szemeka szerint az 
1768—74-i orosz—török háborúban 8—15% között ingadozott a havi meg
betegedési arány.63 Az ellenséges behatásból származó egészségügyi vesz
teségek szinte elenyésznek a hatalmas betegszám mellett. Csupán egyes 
ütközetek veszteségi kimutatásait találtuk meg: Belgrád bevétele 768 se
besült és 301 halott áldozatot követelt (1%); a galíciai hadtest kb. egyhó
napos vesztesége a foksáni-martinesti kettős hadműveletben 214 sebesült, 
111 halott (3%); a bánáti hadtest a mehádia—orsovai kétnapos ütközetben 
89 sebesültet és 30 halottat veszített (0,2%). A kisebb-nagyobb csaták és 
ütközetek veszteségeinek további felsorolása nélkül is megállapítható, hogy 
a veszteség zöme megbetegedésekből származik. Anger64 szerint fertőző be
tegségben 33 ezer katona halt meg. A megbetegedési arány miatt vált időn
ként a nagylétszámú kórházbázis elégtelenné és emiatt kellett a pesti és 
nagyváradi kórházakat is felállítani, illetőleg igénybevenni. 

2. Tábori kórházak egészségügyi állománya 

A kórházat törzssebész vezette, beosztottjai fő- és alsebészek voltak, na
gyobb kórházakban pedig általános orvos (medicus)65 is. A kórházban 400 
betegre kellett egy törzsorvost biztosítani, a gyakorlatban azonban 500 
ágyig egy, 1500-ig csak két törzssebész működött. Beosztottakból 100—150 
betegenként egy fő- és négy alsebész volt illetékes. A háborús orvoshiány 
miatt itt is le kellett szállítani az igényeket, fő- és alsebészekben mindössze 
50—60%-os volt a feltöltöttség. A hátországnak számító pesti és nagyvá
radi kórházaknál polgári orvosokat is alkalmaztak.66 A tábori kórházak 
gyógyszerészei polgáriak voltak (lásd később). 

A kórházakban 5 súlyos, vagy 10 könnyű, vagy 20 lábadozó betegre volt 
egy ápoló. 6—8 ápoló felügyeletével altiszt volt megbízva.67 Nem volt köny-
nyű ápolószemélyzetet sem biztosítani, hiszen a járványos betegségek foko
zottan tizedelték soraikat. 1784 óta érvényben levő rendelet szerint altiszt
nek és ápolónak félig rokkant katonákat, invalidusokat kellett alkalmazni.68 

A háborús szükség következtében katonafeleségeket, polgári személyeket, 
különösen az ellenség elől menekülteket is lehetett alkalmazni.69 A vissza
esés veszélye miatt lábadozókat nem volt szabad betegápolásra igénybe 
venni.70 

C0 HIL. GK. 1784. 152. f. 34. T. 5512. ir . ; HIL. GK. 1791. i. m . 129, ir, 
fii Anger, G.: I l lus t r ie r te Geschichte der K. K. Armee . Wien, Anger , 1887. 1065. o. 
62 Nosinich—Wiener : i. m. 330. o. 
63 Szemeka, Sz.: III. Ruszko—tureckaja vojna 1768—74. gg. L á s d : Encikl . IV. 1222. o. 
64 Anger, G.: m i n t 61. jegyzet . 
65 A polgár i é le tben az á l ta lános orvost , a „ d o k t o r t " f iz ikusnak nevezték. 
66 HIL. GK. 1788 i. m. 4700. ir. 
67 Brambilla: Reg lement i. m. II. 120. o. 
68 Zatloukal, L.: Geschichte der K. u n d K. Sanitätsi truppe. Wien, Dr. Roller, 1906. 3. o. 
69 HIL. GK. 1788. i. m. 7008. i r . : HIL. GK 1789. i. m. 216. ir . 
70 HIL. GK. 1789. i. m. 198. ir . 
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A kórház őrzését invalidusokkal, vagy szükség esetén a törzstol vezényelt 
katonákkal oldották meg. A kórház parancsnoka akkor nyugdíjas, vagy fo
gyatékos egészségi állapotú csapattiszt volt. Hogy ez sem volt sine cura 
állás, bizonyítja az a rendelet,71 amely a kórházi szolgálatra jelentkező csa
pattiszteknek illetményemelést, a háború után egy rendfokozattal való elő-
lépést és magasabb nyugdíjat helyez kilátásba. 

A hadtáp személyi állományról később emlékezünk meg. 
Érdemes azonban itt a kórházak magasabb irányító és felügyeleti szer

véről, a Spital-Oberdirection-ról néhány szót szólni. Kirchenberger72 csak 
1808 körüli időre teszi ennek a vezető-felügyelő hatóságnak felállítását, 
korabeli iratokban azonban működését már 1788—89-ben bizonyítottnak 
látjuk.73 A kórházak számára alkalmas helyeket szemrevételezte és kije
lölte. A tábori egészségügyi intézeteket katonai, fegyelmi, elhelyezési, ellá
tási, sőt szakmai szempontból is ellenőrizte. A tábori és az együttműködésre 
kijelölt hátországi kórházak munkáját koordinálta. A sebész és hadbiztos 
szakértővel rendelkező, alapjában katonai igazgatóság vezetője tábornok 
volt. A szerv működésétől függetlenül a protochirurgus valamennyi tábori 
kórház és patika szakmai elöljárója és szemlélője volt. 

3. Kórházi gyógyító eljárásokról 

Alapjában szervezési jellegű tanulmányomnak nem lehet célja, hogy akár 
csak meg is kísérelje az akkoriban alkalmazott gyógy el j árasok tüzetesebb 
ismertetését. Helyette inkább arra szorítkozom, hogy a lőtt sebek kezelé
sével kapcsolatban alkalmazott főbb eljárásokat ismertessem és csak rövi
den emlékezem meg néhány betegség gyógyításáról, amely mai szemmel is 
figyelmet érdemel. 

A lőtt sebek kezelésének korabeli elveit W. Schmitt,74 a bécsi katonaor
vosi akadémia későbbi sebészprofesszora foglalta össze. A nyomtatásban is 
kiadott segédlettel el voltak látva a kórházak és a csapatok, tehát általáno
san használták. Még a következő évszázadban is kiterjedten alkalmazott 
golyókereséssel kapcsolatban azt az álláspontot képviselték, hogy a lőcsa-
torna szondázandó, de kerülni kell a lövedék erőszakos eltávolítását. A go-
lyófögók helyett kést, egyszerű műszereket (csipesz, emelő, csontokba re
kedt golyónál trepán), főleg pedig az újjal való keresést ajánlják. Ki kel
lett azonban venni a lövedéket, ha fájdalmat vagy vérzést okozott. A vak 
lőcsatornát általában feltárták, de inkább csak végtagokon. A lőtt sebet 
hosszirányban átmetszették, hogy az elhalt részek gyorsabban lökődjenek 
ki és hosszúkás heg maradjon vissza. Vérzéscsülapításban az összehúzó sze
rekkel szemben előtérbe helyezték az éralákötést. A sebek szoros tamponá-
lását elvetették. Csonttöréssel járó lövési sérülésnél a szabad csontdarabo
kat eltávolították, a lágyrésszel összefüggőket visszahelyezték. A végtag sí-
nezését, nyugalomba helyezését kiterjedten alkalmazták. Ügyeltek arra, 
hogy a végtag beállítása a normális tartásnak feleljen meg. Mellkasi sérü
léseknél hideg borogatás és nyugtatószerek adása mellett szükségesnek 
tartották, hogy a mell üregben felgyülemlő vérömlenyt időnként lecsapolják. 
Mellkascsapolást végeztek akkor is, ha mellüregi gennyedést (pyothorax) 
észleltek. 

71 HIL. GK. 1788. i. m. 4. ir . 
72 Kirchenberger : Chronol . Tab . i. m. 23 o. 
73 HIL. GK. 1789. i. m. 328. ir. 
74 Schmitt: i. m . 
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A seb szövődményeiként különösen a gennyedest, görcsöket és lázat em
lítik. A gennyedest pozitívan értékelték, a gyógyulás bíztató jelének fogták 
fel, mert idegen testet, elhalt szöveteket, esetleg bennrekedt lövedéket hoz
hatott a felszínre. Véleményük szerint a szervezetet segíteni kellett a geny-
nyedés mielőbbi kifejlesztésében, ezért szívesen alkalmaztak a sebre genny-
-keltő kötéseket (terpentinnel, tojássárgával átitatott kötést stb.). Gyulladás
nál a seb feltárását, különösen pedig nyugalombahelyezését javasolják. 
Görcsös állapotok esetében (idetartozott a tetanus is) a sérült végtagon he-
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Szolgálati szakkönyv a lőtt sebek kezeléséről 

roikus in és ideg átmetszést alkalmaztak, amit jóval később még Larrey is 
végzett.75 Az állapot sebészi gyógyításához még az érvágás is hozzátarto
zott. Nyilván sokkal hatásosabb lehetett a belső terápiaként használt mák
nedv-készítmény, az ópium, valeriána, kámfor stb. Sebesüléssel kapcsolat
ban fellépő lázaknál érvágást, hánytatókat, hashajtókat adtak, de ismer
ték a lázcsillapító chinakérget is. Fej, gége, mellkasi és hasi sérülésnél tilos 
volt hánytatószert adni. Túlzott gennyedésnél rózsaolajjal kevert árpa-
decoctummal mosták a sebet, mirrha port, rózsaolajat tettek rá és száraz 
kötéssel látták el. Sebészi megbetegedéseknél is nagy jelentőséget tulajdo
nítottak a helyesen alkalmazott diétának. 

Sokszor volt szó a sérült végtag nyugalomba helyezéséről, így csodálkozni 

75 Takáts L.—Takáts E.: A francia . . . i. m. 231. o. 
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kell azon az előíráson, hogy a sebeket naponta legalább kétszer át kellett 
kötözni. 

A belbetegségek keletkezésében a levegő megromlásának, miazmáknak és 
a rossz víznek tulajdonítottak jelentős szerepet. Nézetük a korabeli orvosi 
szemléletet tükrözi. A fentiek miatt különös gondot fordítottak az egész
ségügyi intézet helyének kiválasztására, a betegszobák szellőztetésére, füs
tölésére. Szabályzataik az ivóvíz ülepítésére többszörös tiszta lenvásznon és 
tépésen keresztül történő szűrésére adtak utasításokat. A víz forralás elő
nyös hatását ismerték ( , , . . . allezeit besser abgekocht, als roh zu ge
hen . . .")76 A víz javítására borecetet használtak, amellyel norma szerint 
látták el a csapatokat is a fertőző betegségek és a skorbut megelőzése érde
kében. Az ecet kiterjedt alkalmazásáról az akkori orosz—török háború kap
csán Georgievszkij és Szemeka is ír. A fertőző betegségek közül a vérhas 
leírása elég pontos, azonban különböző bélbetegségekkel gyakran keverték 
(„Dysenterien").77 A terminológiában szereplő epés-, rothasztó-, idegláz 
Gortvay78 szerint legtöbb esetben hastífusznak, vagy kiütéses tífusznak fe
lelt meg. 

A betegségek gyógykezelésében fontos szerepet tulajdonítottak a hány ta
tóknak, hashajtóknak és az érvágásnak. A gyógyításban központi helyet 
foglalt el a diétás kezelés, véleményük szerint ugyanis enélkül a legtöbb 
betegség nem, vagy csak alig gyógyítható („. . . . eine gute Diätetik ist die 
erste Medizin, ohne deren Beyhilf schwer oder gar nicht kann geheilt wer
den . . ,").79 A betegeket gondosan megfigyelték, tünetileg kezelték. Fer
tőző és gyanús betegek elkülönítését megkövetelték. Jól ismerték a váltó
lázat, tudták, hogy mocsaras vidéken gyakrabban fordul elő. Gyógykeze
lésében a chinakérget specifikusnak tartották.80 

Pár szóban külön szeretnék megemlékezni a katonaságnál is régóta is
mert és különösen háborús viszonyok között jelentkező skorbutról. Már em
lítettem, hogy megelőzésére borecetes vizet és levest adtak. A betegeket 
elkülönítették, sok zöldfőzeléket, savanyított káposztát, levesben főtt hagy
mát, fokhagymát, vadsóskát adtak. Egyik feljegyzés szerint81 a most tár
gyalt háború alatt igen sok skorbutos megbetegedés lépett fel, amikor a 
fentieken kívül ecetes tormát, vagy ecetes tormás marhahúst rendeltek. Ál
lítólag két hónap alatt felszámolták a skorbutot.82 

III. EGÉSZSÉGÜGYI ANYAGI ELLÁTÁS 

Az 1788—89-es háború idején az egészségügyi anyag egységes ellátási 
rendszere még nem alakult ki. A hadseregen belül egységes gyógyítási el
veket akartak alkalmazni, ezért vezették be a mai normálelőírásoknak meg
felelő „formulae médicinales"-t, a bécsi fő-katonakórházban szerzett tapasz
talatok alapján.83 A gyógyszerellátás ellenőrzése 1785-től a bécsi katonaor
vosi akadémia kémia-botanika professzorára hárult, aki egyben a gyógy-

70 Schaarschmidt, S.: A b h a n d l u n g e n von F e l d k r a n k h e i t e n . Berl in , Lange , 1758. 133. o. 
77 HIL. GK. 1789. i. m. 53. iir. 
78 Gortvay Gy.: Az ú j a b b k o r ! m a g y a r műve lődés és egészségügy tö r téne te . Budapes t , A k a 

démia i Kiadó, 1953. 18. o. 
79 Brambüla: Reglement i. m. II. 81. o. 
80 Pringle, J.: Beobach tungen ü b e r die K r a n k h e i t e n der Armee . Al tenburg , Richter , 1772. 

435. o. 
81 Kirchenberger: Ka ise r Jos . i. m. 103. o. 
82 A t o r m á n a k m a g a s C-vi tamin tartalmia van . 
83 Brambüla: Reglement i. m. II. 163. és 167. o. 
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szertárak igazgatója84 is volt. A működő hadseregnél a protochirurgus, ön
álló hadtesteknél a tábori törzssebész ellenőrizte a tábori kórházak és csa
patok egészségügyi anyagi ellátását. A gyógyszerbeszerzés- és ellátás pol
gári szállítók kezében volt,85 akiknek nemcsak a Monarchia fővárosában, 
hanem egyes országaiban is voltak gyógyszerraktáraik. Egyébként a polgári 
szükségletet is innen elégítették ki. Perjés86 fejtegetésével egyet lehet ér
teni, mikor a hadsereg ellátásával foglalkozó szállítók szerepét pozitívan 
értékeli (tőkeerős vállalkozók, nemzetközi kereskedelmi és pénzügyi kapcso
latokkal), ugyanígy számtalan előnnyel járt a polgári gyógyszerkereskedők 
igénybevétele is. Nem is volt addig baj, amíg csak a most is tárgyalt helyi 
jellegű háborúról volt szó. Midőn azonban a napóleoni háborúk idején az 
egész kontinens hadműveleti területté vált, a szállítások bizonytalanok let
tek, a kikötők blokádja miatt drágán, kerülő utakon, vagy sehogy sem tud
tak tengerentúlról drogokat behozni, csődöt mondtak a gyógyszerkereske
dők. Siettek 1793-ban a kicstárral kötött szerződést felbontani.87 

Műszerek, orvosi gépek és kötések biztosítása a bécsi akadémia útján 
történt. Az állította össze a kórházak és a csapatok részére a műszer egy
ségládákat,88 itt szerelték össze a gyógyszerládákat89 is. A kiutalás vagy 
közvetlenül az akadémia raktárából, vagy pedig a Montours-Oekonomie-
Kommission felügyelete alatt levő területi hadbiztosi raktárak közvetítésé
vel történt.90 A hadbiztosság tett ugyan olyan javaslatot, hogy a kimondot
tan egészségügyi jellegű anyagokat a békebeli katonakórházak raktárai 
vagy a gyógyszer-depozitóriumok kezeljék, az udvari haditanács azonban 
nem engedélyezte.91 

Az egészségügyi típusú anyagok harmadik csoportját alkották a kórházi 
felszerelési anyagok (ágy, matrac, takaró, asztal, pad, éjjeliszekrény, élel
mezési eszközök stb.) Ezeket félreérthetetlenül az ellátó szolgálat raktárai
ban92 kellett tárolni, illetve kiutalás alapján onnan felvételezni. 

Az egészségügyi anyagi ellátás rendjét az 57. oldalon látható ábra mu
tatja. 

A katonaorvosi akadémia munkaközössége által összeállított egységládák 
nem voltak egytípusúak. A csapatok részére szolgáló műszerládákban am
putációs, trepanációs és vegyes műszerkészletek voltak, a tábori kórházaké 
golyókereső-fogó, valamint bonckészletet is tartalmazott.93 Önálló zászló
aljak és szakcsapatok gyógyszerládáiban kevesebb, az ezredekében és a tá
bori kórházakéban nagyobb gyógyszer készlet volt. Kötszereket (pólya, té-
pés, sérvkötő, has- és amputációs kötéstípus) ládákba vagy zsákokba cso
magolták és előírt norma szerint osztották el. Zászlóaljanként általában 
100—100 egyszerű és kettős kötést, 120—120 egyszerű és kettős kompresszt, 
5 font94 tépést, 5 uncia95 felkent ragtapaszt, 8—8 felső, illetve alsó végtag
hoz való fémsínt számítottak. Kötszereket csak sebesültek ellátására lehe
tett használni, egyébként zárolt készletet képeztek.96 

84 Apotheken-Di rek tor . 
85 HIL. GK. 1779. i. m. 6. és 320. ir . 
80 Perjés C: Élelemellátás , logisztika és s t ra tégia . HK, 1963. 1. sz. 226. o ; Uő. : Mezőgazda

sági te rmelés , népesség, hadseregé le lmezés és s t ra tég ia a 17. sz. másod ik felében. Budapes t . 
Akadémia i Kiadó. 1963. 178. o. 

87 Orient Gy.: Az erdélyi qs báná t i gyógyszerészet tör ténete . Cluj—Kolozsvár, Minerva, 1926. 
158. o. 

88 In s t rumen ten -Käs t en . 
89 Medizin-Käsl t ien . 
90 H I L . G K . 1779. i. m . 4491. i r . 
91 HIL. GK. 1782. 128. f. 34. r. 3798. ir . 
92 Verpflegs-Magiazin. 
93 H I L . K G . 1795. 413. f. 34. r . 6344. i r . 
94 Egy gyógyszerészfo,nt 420 g. 
95 Egy uncia 35 g. 
96 Brambilla: Reglement i. m. II . 21. 
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Az egészségügyi anyagéllátás vázlata 

A működő hadseregnél a harmincéves háború óta mindig volt valamilyen 
gyógyszertári intézmény.«7 A mostani osztrák—török háborúban a fősereg
nél Ui vidéken, a bánáti hadtestnél Üjaradon, de a többi onallo hadtestnél 
is volt tábori patika.98 Hadművelet alatti áttelepülésről nem találtunk ada
tot A tábori patika feltöltése Bécsben, vagy valamelyik vidéki decentrum-
ban történt. A csapatokat és kórházakat a tábori gyógyszertár lattá el. Rak
tárak közelében elhelyezkedő csapatok és tábori kórházak részére a proto-
chirurgus onnan közvetlenül is utalhatott ki anyagot. Nagy távolságban 
ténykedő csapatok kivételesen polgári patikákat is igenybevehettek." 

97 Medioamenten-Ansitalt. 
98 Fe ld-Apotheke . 
99 H I L . G K . 1779. i. m . 3240. i r . 
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A gyógyszertári személyzet alkalmazásáról már előző fejezetekben szól
tam. A 150 ágynál kisebb kórházaknak önálló patikusa nem volt,100 a gyógy
szertárat a vezető törzssebész kezelte. A személyzetet 1000 és ennél nagyobb 
ágyszámú kórházakban a kincstár fizette, ezt azonban a gyógyszerszállító
val előzetesen szerződésben kellett rögzíteni. 

A gyógyszer és egészségügyi anyag igénylésekor a meglevő készletet is 
jelentették. Az igénylést a kórház-, illetve az ezredparancsnok írta alá, a 
protochirurgus utalványozta. Függetlenül az időszakos vagy soronkívüli 
igénylésektől, a gyógyszertárvezető, illetve ezredsebész havonta felhasználási 
elszámolást készített, amelyet a havi betegforgalmi jelentéssel együtt kel
lett a hadsereg egészségügyi osztályra felterjeszteni. 

Sebesült tisztnek és legénységnek ingyen gyógyszerellátás járt.101 Ha azon
ban a tiszt nem a csapatnál vagy a kórházban kezeltette magát, gyógy
szert és kötszert csak térítés ellenében kapott. A határőrvidéken, különösen 
pedig a hadműveleti területet képező, mocsaras Szerémségben és Bánátban 
a váltóláz kezelésére szolgáló gyógyszereket tisztek is ingyen kapták. 

A háborús ellátásban beváltak a típus gyógyszerformulák és az egészség
ügyi anyagokból összeállított egységkészletek. Az egészségügyi anyag ellá
tás bonyolult rendszerében éppen ebben a háborúban kezdenek kialakulni 
azok a végleges formák, amelyeket a XIX. század első éveiben kiadott sza
bályzatokban már megtalálunk.102 A háború után rendelték el, hogy a 
gyógyszereket és a kimondottan egészségügyi rendeltetésű anyagokat (köt
szerek, műszerek, gyógyszertár-felszerelés) a decentralizált gyógyszer rak
tárakban, a kórházfelszerelési cikkeket pedig a hadsereg ellátó raktáraiban 
kell tárolni.103 A gyógyszerbeszerzést és ellátást 1794-től teljesen a honvéd 
igazgatás vette kezébe.104 A gyógyszerész állomány katonásítása csak a 
XIX. század közepén történt meg.105 

IV. A HADTÁP ANYAGI ELLÁTÁSÁRÓL 

Mindössze néhány szemléltető vonást szeretnék kiragadni, hogy az olvasó 
némi képet nyerjen az anyagi ellátás rendjéről is. 

A kórházak anyagi ellátás szempontjából a hadbiztosság106 alárendeltsé
gébe tartoztak. Nagyobb kórházaknak hadbiztos tisztviselő „hadtápfőnöke" 
volt. A hadbiztosság az anyagokat a területi, vagy a tábori raktárakból 
utalta ki, az intézet felállításakor norma alapján, a későbbiekben igénylés 
szerint, a kiszabatok tekintetbevételével. A területi raktárak helyőrségek
ben, várakban helyezkedtek el. A tábori raktárakat előre szemrevételezett 
és kijelölt helyeken telepítették, útvonalak, víziutak mentén.107 A hadmű
veletekben résztvevő csapatok gyakorlatilag nem távolodtak el nagyobb 
távolságra, így náluk a raktári ellátás típusosnak mondható. Az anyagokat 
a csapatokhoz csapat járműveken, vagy vízen szállították. Nagy távolságra 
a szállító csapat108 vagy a hajózási hivatal109 szállított. Találtunk adatokat 

100 H I L . G K . 1789. i. m . 53. i r . 
101 Uo. 3179. ir . 
102 Kirchenberger: Chronol . Tata. i. m. 23. o.; Takáts L.—Takáts E.: A h a d s e r e g . . . i. m, 

165. o. 
103 H I L . G K . 1792. 329. f. 34. r . 98. i r . 
104 Kirchenberger: Gesch . i. m. 243. o. 
105 ottenfeld, R.—Teuber, O.: Die ös te r re ich ische A r mee von 1700 bis 1867. Wien, Barte— 

Czeiger, 1895. 669. o. 
106 Kr iegs -Kommissar ia t . 
107 OL. A c t . R e g e s t r . 1788. A/1319. sz. 
108 Fuhrwesen-Corps 
109 Schiff samt . 
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Pestről, Tokajból, de Ausztriából történt víziszállításokról is.110 Helyi be
szerzésről alig lehetett szó. A főseregnél sok gondot okozott a vízi úton 
történt széna, szalma és tüzelőszállítás. A tábori raktárakban ruházati 
anyag nem volt elegendő, részben ezért is kellett 1788-ban elég korán téli 
szállásba vonultatni a csapatokat. A fellépett járványokban a zsúfolt elhe
lyezésnek, a fekszalma és tüzelőanyag hiányának is szerepe volt.111 

A tábori kórházakban az említett ^hadbiztos tisztviselő, vagy egy gond
nok állott a gazdasági szolgálat élén. A gondnokságon még néhány beosz
tott (írnok, küldönc) dolgozott. Az élelmezés vezetője112 szerződéses polgári 
személy volt. 

A kórház életében legfontosabb hadtápmunka az élelmezés megszerve
zése volt. Általánosságban volt meghatározva az egy betegre eső napi élelem 
adag: 1 font113 fehér, vagy 1,75 font barna kenyér, 1 font nyers, vagy 0,75 
font főtt hús és 1 meszely114 bor. A beteg állapotától függően rendelték a 
teljes-, negyedes-, harmados-, feles-diétát. Az elkészült ételeket az ügyele
tes főorvosnak rendszeresen, a törzssebésznek időszakonként meg kellett 
vizsgálni, az ételkíosztás pedig csak az osztályos alorvos jelenlétében tör
ténhetett. A gyógyítás fontos részének tartott élelmezés tehát orvosi irá
nyítás és ellenőrzés alatt állott. 

A nagy betegforgalom miatt nem állott rendelkezésre a kórházakban ele
gendő cserefehérnemű. A mosatást kórházban végeztették, csak kivételesen 
adtak kórházon kívül betegfehérneműt. A mosónők nagyjából a betegápo
lókkal azonos illetményt kaptak. A kötéseket a betegápolók vagy maguk a 
betegek mosták. Fertőző betegségben elhaltak ruházatát, kötéseit megsem
misítették. Ár-, pénzügyi-, és illetmény-kérdések számadataival nem szán
dékozom az olvasót untatni. Érdemesnek tartom azonban megemlíteni, hogy 
az ezredsebészig bezárólag 1785 óta illetékes hadipótlékot,115 a kórházi be
osztott orvosoknak és betegápolóknak 1788 szeptembertől, illetve 1784 áp
rilistól engedélyezték. Az illetmény 15—20%-át kitevő pótlék adását azzal 
indokolták, hogy a kórházi beosztottak jobb táplálkozással ellenállóképes
ségüket fokozzák. ( um sich durch bessere Nahrung und Pflege gegen 
die schädliche Einwirkung der ungesunden Luft und der Fatiguen zu 
schützen . . .", illetőleg ,,. . . sie hingegen so viel möglich wider Ansteckun
gen dadurch, dass sie in etwas besser leben können, geschützt wer
den . . .")116 A mai nyelven veszélyességi pótléknak neveznénk. 

* 

Katonaorvos-történeti tanulmányomban szerettem volna képet nyújtani 
olyan katona-, különösen hadsereg-egészségügy működéséről, amely több 
mint 20 éves sorozatos reform után került 1788-ban először háborús alkal
mazásra. A többszázezres hadseregben feszesen szervezett egészségügyi 
szolgálat működött, ahol haladó jellegű, egységes szervezési és gyógyító 
eljárások bevezetése tapasztalható. Néhány szervezési rendszabályuk ma is 
helyesnek tekinthető. A harctér közelségében nyújtandó magasabb kvalifi-
kációjú sebészi beavatkozás lehetőségét Percy és Larrey117 valósították meg 

110 OL. Aot. Reges t r . 1788. A/1319, sz. 
111 Criste: i. m. 305. o. 
112 Trac teu r , T ra i t eu r . 
113 Egy ke re skede lmi font (libra civilis) 560 g. 
114 Kb. 4 dl . 
115 Fa ld-Beyt rag . 
116 Brambilla: Reg lement i. m. I. 13. és II. 121. o.; HIL. GK. 1789 i. an. 143. ir , 
117 Takáts L.—Takáts E.: A francia . . . i. m. 227. o. 
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először az ambulance volante létrehozásával. Ilyen törekvést tükröznek az 
osztrák hadseregben alkalmazott törzs-(sebészi-) kötözőhelyek és az össze
vont ezredkötözőhelyek, jóllehet hatékonyságban, még kevésbé azonban 
mozgékonyságban nem azonosíthatók a forradalmi francia sereg mozgó se
bészi ambulanciájával. A főkórháznak (Belleigs) olyan feladata is volt, 
hogy megállapítsa, melyik kórházba kell irányítani a beteget vagy sebe
sültet („. . . die Bestimmung zu machen, in welche Spitäler die Kranken 
weiter zu kommen . . .>')iiS tehát osztályozókórház-szerűen működött. A kór
házak külön felvételi részlege a belső osztályozást végezte. A transport-
kórházak kiürítő kórházak szerepét töltötték be. Ebben a háborúban alkal
maztak első ízben szállítható barakk-kórházakat. A kórháziból kórházba, 
majd a mélyebb hátországba való folyamatos ürítés abban az időben szük
séges és korszerű intézkedés volt. Sebészi szemléletükben ma is tiszteletre 
méltó elv a sérült, vagy gyulladásos végtag nyugalomba helyezése, a seb 
feltárása, az erőszakos golyókeresés mellőzése stb. A szabályzatokban és 
különböző jelentésekben sok szó esik hygiéniás kérdésekről, vagy ahogy ak
kor nevezték, katonaegészségügyi rendőri feladatokról, de éppen itt volt az" 
újraszervezett, gazdagon felszerelt és felduzzasztott tábori egészségügyi 
szolgálatnak a leggyengébb pontja. A fertőző betegségek békekötés nélkül 
is rövidesen pontot tettek volna a hadjárat végére. Mint minden régi há
borúban, itt is aránytalanul magasabb volt a betegségből, mint az ellensé
ges behatásból származó veszteség. Hogy ezen kívül még milyen gyengéi 
voltak a korszerűnek vélt osztrák hadseregnek és egészségügyi szolgálatá
nak, pár éven belül bebizonyosodott, amikor a francia forradalom, majd 
Napóleon seregeivel került szembe. 

* 

Munkám végéig nem tudtam szabadulni attól a kételytől, hogy érdemes-e 
ezzel a katonaorvos-történeti munkával a nyilvánosság elé lépni. Magyar 
szempontból nemcsak az az érdekessége, hogy a hadsereg harmada magyar 
volt és az ellátás súlyos terhe nagyrészt Magyarországra hárult — az akkori 
ország déli részén volt a hadtáp és egészségügyi ellátás bázisa —, hanem 
az is, hogy katonaegészségügyünk történetének szálai a 200 év előtt még 
hatalmas Monarchia hadseregébe nyúlnak vissza. Maga a háború a csak
nem kétévszázados magyar—török háború utolsó epizódjaként maradt meg 
a történelemben. A Hadtörténelmi Intézet itt feltárt értékes dokumentá
ciós anyaga talán néhány mozaikot fog szolgáltatni a hazai orvosi és kato
naorvosi történet számára is. 

Ezúton is köszönetet mondok a Hadtörténelmi Intézet munkatársainak ku
tatásomban nyújtott önzetlen segítségükért. 

118 HIL. GK. 1788. m. 264. ir. 
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ЛАСЛО ТАКАТШ 

О Р Г А Н И З А Ц И Я МЕДИЦИНСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОСЛЕДНЕЙ 
ТУРЕЦКОЙ ВОЙНЫ Н А ТЕРИТОРИИ ВЕНГРИИ В 1788—89 ГГ. 

Резюме 

Автор, на основе военно-исторических источников, разрабатывает вопросы медицин
ского обеспечения главной армии и тесно содействующего с ним банатского корпуса. 

В последних двух десятилетиях до войны австрийская армия была коренно пере
организована и снабжена современным оборудованием. В этот же период происходит 
развитие армейско-медицинской службы. После неоднократных реформ, проведённых 
под руководством Военно-хирургической Академии («ТозерЫгшт), основанной 
в 1785 г., в войну иступила армия, богатая в полевых медицинских учреждениях, тер
пимо снабжённая квалифицированным санитарным личным составом. Они имели 
в зоне военных действий — в Среме и в Банате на южной части тогдашней Венгрии 
— хорошо развитую систему полевых госпиталей. В расположении госпиталей мож
но обнаружить некоторое эшелонирование: впереди находящиеся госпитали действо
вали как сборочные, а лечение тяжёлых и острых случаев производилось в централь
ных госпиталях, находящихся в глубине. И з последних больные были направ
лены в ближащие выздоровливающие и инфекционные госпитали, или в главный 
госпиталь, находящийся в тыловом эшелоне. Таким образом они выполняли и задачу 
сортировочного госпиталя. Центральный — с несколькими тысячами коек — госпи
таль в Нови-Саде-Футаке, который был оснащён в Вене и переведён на место водным 
путём, был построен из-бараков. И з оперативной зоны даже и в глубокий тыл (Пешт, 
Надьварад) были эвакуированы больные. 

Медицинская служба не имела своих средств транспорта, поэтому транспорт был 
организован интенданством. 

Сосредоточенные полковые перевязочные пункты, а также перевязочные пункты со
зданные штабными хирургами (у главного войска 3, у корпуса 1) отражают стрем
ление к действительной хирургической помощи близко от поля боя. Перевязочные 
пункты, созданные штабными хирургами, можно принять за предшественника подвиж
ной хирургической амбулатории, применяемой позже в революционной французской 
армии ( а т Ъ Ш а п с е Уо1ап1е). А транспортные госпитали выполняли примерно такие 
же задачи, как эвакуационные госпитали французов (ЪорИаих сГёУасиаМоп). 

Наблюдается стремление к лечению по единому принципу. В хирургических взглядах и 
ныне является почтенным принципом положение в покой раненных или воспалённых 
конечностей, раскрытие глубоких огнестрельных ранений, игнорирование поиска пули 
насильственным путём. Самой слабой стороной медицинской службы была личная и 
полевая гигиена. Инфекционные болезни и эпидемии бывали и в войсках и в госпи
талях, несмотря на то, что в некоторых госпиталях инфекционных и подозреваемых 
в инфекции больных изолировали, даже организовали отдельные, инфекционные 
госпитали. Разрушение, причинённое эпидемиями тифа и сыпного тифа, значительно 
превышало величину убытков, причинённых вражеским воздействием. Трудности 
в продфуражном и в вещевом снабжении, тесное размещение, отсуствие соломы, пло
хое размещение в госпиталях, недостаток в сменных койках и в белье, способствовали 
распространению инфекционных и других болезней, среди них и распространению 
цынги. 

В полевом санитарно-материальном снабжении были установлены нормы. В инте
ресах единого употребления лекарств, были предписаны стандартные рецепты на 
сложные медикаменты, (^огтиГае т е с й с т а 1 е 5 ) . Пополнение санитарного оборудова
ния и инструментов производилось со склада венской академии. В то же время были 
и децентрализованные склады. Заготовка и пополнение медикаментов находились в 
руках гражданских поставщиков, работающих по договору. В зоне военных действий 
снабжение госпиталей и войск медикаментами и санитарными средствами выполняли 
полевые аптеки. Снабжение госпиталей медицинским оборудованием произошло через 
хозяйственные склады. В полевых госпиталях имелись и свои аптеки. 
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LÁSZLÓ TAKÁTS 

DIE ORGANISATION DER VERSORGUNG DES SANITÄTSWESENS 
DES LETZTEN UNGARLÄNDISCHEN TÜRKENKRIEGES 

IN DEN JAHREN 1788—1789 

Rezension 

Der Verfasser bearbeitet auf Grund von kriegshistorischen Dokumenten die Ver
sicherungsfragen des Sanitätswesens der Österreich—ungarischen Hauptarmee und 
des mit ihr eng zusammenarbeitenden Banater Armeekorps's. 

Die österreichische Armee wurde in den letzten zwei Jahrzehnten vor dem Krieg 
vollständig reorganisiert und mit zeitgemässer Ausrüstung versehen. Auf diesen 
Zeitraum fiel auch der Ausbau des Dienstes des Armeesanitätswesens. Unter der 
Leitung der, in dem Jahre 1785 gegründeten Militärchirurgischen Akademie (Jose-
phinum) vollbrachten Reformen, trat im Jahre 1788 eine mit Feldsanitätsinstituten 
reich — und mit fachkundigem Sanitätspersonal leidlich versehene Armee in Krieg. 
Auf dem Operationsgebiet, in dem Süden des damaligen Ungarns liegenden Syr-
mien und Banat, befand sich ein gut ausgebautes Feldspitalsystem. In der Errich
tung der Spitäler findet man eine gewisse Staffelung: die voran liegenden fungier
ten als Sammelspitäler, aber die Behandlung der schweren und akuten Fällen 
haben die weiter hinten angelegten Hauptspitäler versehen. Von den letzteren hat 
man die Kranken in die nahe liegenden Erholungs- und Infektionsspitäler, oder 
in die in hinterer Stufe angelegten zentrale Spitalgruppe geleitet, deren Spitäler 
auch als eine Art Sortierungsspitäler gedient haben. Das aus mehr tausend Betten 
stehende Spitalzentrum bei Neusatz—Futak wurde aus den in Wien ausgerüsteten 
und auf Wasser transportierten Baracken zusammengestellt. Von dem Operations
gebiet hat man die Kranken auch in die Tiefe des Hinterlandes (Pest, Gross-
wardein) geliefert. 

Der Sanitätsdienst verfügte über keine eigenen Transportmittel, die Lieferungen 
organisierte das Kriegskommissariat. 

Die zusammengezogenen Regimentsverbandplätze und die von Stabschirurgen 
angelegten Verbandplätze (bei der Hauptarmee 3. bei einem Armeekorps 1) spie
geln das Bestreben: eine wirksamere chirurgische Hilfe in der Nähe des Kriegs
schauplatzes zu leisten. Die letzteren Verbandplätze können als Vorbild der bei 
der revolutionären französischen Armee später verwendeten mobilen chirurgi
schen Ambulanz (ambulance volante) betrachtet werden. Die Transportspitäler 
haben ungefähr die gleiche Aufgabe versehen, wie die Evakuationsspitäler (hôpi
taux d'évacuation) bei den Franzosen. 

Das Bestreben nach einheitlichen Prinzipien zu kurieren, ist erkennbar. Auch 
(heute ist es noch ein sehr achtungswürdiges Prinzip in ihrer chirurgischen An
schauung, die verletzten und entzündeten Glieder in Ruhe zu legen, die tiefen 
Schusswunden zu öffnen, und das gewaltsame Suchen der Kugel zu beseitigen. 
Die schwächste Seite des Sanitätsdienstes war die persönliche und Lagerhygiene. 
Infektionskrankheiten und Seuchen kamen bei den Truppen und in den Spitälern 
gleichmässig vor, obzwar in den einzelnen Spitälern die ansteckenden und an
steckungsverdächtigen Kranken isoliert wurden, ja sogar abgesonderte Infektions
spitäler wurden aufgestellt. Die Verheerung der Typhus- und Flecktyphusseuche 
hat die Grösse des von der feindlichen Einwirkung verursachten Verlustes viel
fältig übertroffen. Die bei den Truppen aufgetauchten Verpflegungs- und Beklei
dungsschwierigkeiten, die überfüllte Unterbringung, der Mangel an Stroh, bezw. 
in den Spitälern die schlechte Unterkunft, die Notdürftigkeit an Wechselbettzeug 
und Unterwäsche haben die Ausbreitung der Infektions- und anderen Krankhei
ten, unter ihnen des Skorbuts, auch erleichtert. 

In der Materialversorgung des Sanitätswesens wurden Normen festgestellt. Im 
Interesse der einheitlichen Verwendung der Arzneien wurden Typusrezepte (for
mulae medicinales) für die zusammengesetzten Medikamente vorgeschrieben. Der 
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Nachschub von Sanitätsmaterialien und Instrumenten geschah aus dem Lager der 
Wiener Akademie, obzwar sie auch dezentralisierte Lager gehabt hatten. Die An
schaffung und der Nachschub von Medikamenten war in den Händen der ver-
tragsmässigen Zivillieferanten. Die Versorgung der Spitäler und Truppen mit Me
dikamenten und Sanitätsmaterialien haben die Feldapotheken durchgeführt. Die 
Spitalausrüstungsartikel haben die Versorgungslager ausgeliefert. Auch eigene 
Apotheke haben die Feldspitäler gehabt. 

63 


