
Katona-egészségügy az 
osztrák–magyar haderőben 

az I. világháború idején
Orvosok, betegek és egészségügyi intézmények a Nagy Háborúban



A katonai egészségügyi szolgálat feladata a 
sebesülést szenvedett, illetve megbetegedett 
katona szolgálatképességének helyreállítása.



Háború esetén az egészségügyi intézmények ̶ hasonlóan a 
háborús cselekményekhez  ̶ három dimenzióban mozogtak: a 
hadműveleti területen, az ellátási körzetben és a hátországban.



A tábori egészségügyi intézetek mozgósítás esetén álltak fel. Felada-
tuk az első orvosi ellátáson keresztül az elsősegélynyújtástól a kór-
házszintű ellátásig terjedt. A tábori egészségügyi intézetek telepítése 
kapcsán elsődlegesen nem az intézetek közti távolság, hanem a köz-
tük lévő szállítási időtartam volt a meghatározó tényező.



A tábori egészségügyi szolgálat sikere a sebesültszállítás 
módjára, illetve a szállítóeszközök gyorsaságára épült. Az 
akkori szállítóeszközök többsége, a különféle típusú gépjár-
művek mellett még a lóvontatású sebesültszállító kocsi volt. 
Az első harctéri tapasztalatok alapján azonban a későbbiek-
ben leginkább bevált szállítóeszköz az egyszerű parasztsze-
kér, az országos jármű lett, amelyekkel az akkori rossz út-
viszonyok között bár lassabban, de megbízhatóan lehetett 
közlekedni. 





A sebesültellátás „útvonala”

Az ellenséggel való első összeütközés 
alkalmával az egészségügyi személyzet 
közvetlenül a harccselekmények közelébe 
sietett. Ott azonban csak a sebesültvivők 
dolgoztak. Rendszerint az ő segítségükkel 
kerültek a betegek az elsősegélyhelyre. A 
zászlóaljparancsnokságok rendszerint a 
harcvnaltól számított egy kilométeren be-
lül állították fel segélyhelyeiket, ahol 
segélyhelyenként 1-2 orvos dolgozott.





Fontos szempont volt, hogy a segélyhelyek a harcvonalról is, 
valamint a hátrább fekvő területekről is könnyen elérhetők 
legyenek. A segélyhelyet mihamarább messziről is jól látható 
vöröskeresztes zászlóval jelezték, éjjel pedig egy 
vöröskeresztes jelzőlámpával is ellátták.



Ezeken a segélyhelyeken a 
betegeket úgy látták el, hogy 
a könnyű sebesültek lehető-
leg azonnal vissza tudjanak 
kapcsolódni a harccselekmé-
nyekbe, illetve a súlyosabban 
sebesültek a további szállítás-
ra megfelelő állapotba kerül-
jenek.



A segélyhelyekről elszállított betegek ellátása és további 
szállítása a következőképpen történt:

A hadosztály egészségügyi intézete rendszerint a hadosztály 
harcoló alakulatait követte, majd harc közben két ún. könnyen 
sebesültek gyűjtőjét és két kötözőhelyet, valamint egy 
elhelyező csoportot állított fel. Ezeket általában az arcvonal 
mögött 2–3 km-re lévő, arra alkalmas helyiségekben (major, 
kastély stb.) helyezték el.



A sebesülteket ellátás után vagy az 
előrevont tábori kórházakban (súlyos 
sebesültek) vagy a tábori gyengélke-
dőházakban (könnyű sebesültek) he-
lyezték el, illetve a súlyos sebesülte-
ket – ha ezt állapotuk lehetővé tette –
átadták a legközelebb lévő ún. 
„betegtovaszállító” állomásnak.





A sebesültek szakorvosi ellátást és kórházszerű ápolást első alkalommal a 
cs. és kir. haderő szervezetében működő tábori kórházakban, illetve 
gyengélkedőházakban kaptak. A kórházak általában a harcvonal mögött 
10-30 km-re települtek, az erre megfelelő állandó épületekben vagy mobil 
barakképületekben. 



A tábori egészségügy feladata azonban nemcsak a harctéri
sebesültek gyógyítását jelentette. Fontos szerepe volt a
különféle járványos megbetegedések elleni védekezésben
is. Az I. világháborút megelőző háborúk, hadjáratok
embervesztesége elsősorban a hadakozás nyomán fellépett
járványok rovására írható. Az orvostudomány, illetve a
járványtan XX. századi rohamos fejlődése azonban itt is
változást hozott. Az arányok megváltoztak. A világháború
során a fertőzéses betegségekben elhunytak száma a
sérülések következtében életüket vesztettek arányában
nagy mértékben visszaesett.







Mivel a fent említett járványos 
betegségek leginkább a fertő-
zött ivóvízzel terjedtek, a tájé-
koztató lényegét a következő 
mondat foglalta össze: „Jobb a 
kínzó szomjat férfiasan elvi-
selni, mint mohó, meggondo-
latlan ivás által életeket veszé-
lyeztetni!”



A járványos megbetegedések, különösen a tífusz elleni védekezés 
szükségszerű eleme volt, hogy a ruházatot az élősködőktől megsza-
badítsák. A zsúfolt, alapos tisztálkodásra legfeljebb 10-12 naponta 
alkalmat adó lövészárokélet kényelmetlen, sőt életveszélyes velejárói 
leggyakrabban az emberi ruházatban megtelepedett társbérlő vérszí-
vók, vagyis a tetvek voltak. A parányi élőlények ugyanis a tífuszos 
megbetegedések leggyakoribb terjesztőiként ismertek.



Állandó egészségügyi intézetek

A helyőrségi kórházak és fiókjaik, a csapatkórházak, a honvédkórhá-
zak, valamint a gyengélkedőházak együttesen az állandó egészség-
ügyi intézetek körét alkották.

Alapítás éve Állomáshely
1896 Debrecen
1896 Sziszek
1896 Szeged
1896 Marosvásárhely
1896 Munkács
1903 Nyitra
1903 Pécs
1911 Zágráb



A világháború kitörését követően felállított 
különféle egészségügyi intézmények

A világháború kitörését követően hamar bizonyossá vált, hogy a béke-
időben is működő hátországi egészségügyi intézmények a harctérről 
nagy számban érkező sebesülteket és betegeket nem képesek egyedül 
ellátni. Ezért Budapesten és az ország nagyobb városaiban a helyőrségi 
kórházak mintájára felállított, úgynevezett tartalékkórházakat, hadi-
kórházat és más, az önkéntes betegellátásban tevékenykedő társadalmi 
szervezetek által működtetett intézményeket létesítettek. Ezeket az 
intézményeket általában csak az elhelyezkedésük alapján különböz-
tették meg. Ezen intézményekben csak Budapesten 40.000 ágy állt 
rendelkezésre, amely Magyarország egész területét tekintve 250.000 
körülire tehető.





Összességében megállapíthatjuk, hogy a katonai egészségügyre a vi-
lágháború kezdeti szakaszában óriási feladat hárult, amelyre nem 
volt felkészítve, ezért menet közben számos változtatásra volt szük-
ség. Sokszor csak az orvosi találékonyság és a hivatásos katonaorvo-
sok hozzáértése segítette a súlyos helyzetek megoldását. A nehézsé-
gek ellenére azonban ezrek köszönhették életüket vagy felépülésüket 
az osztrák–magyar haderő tábori egészségügyi szolgálatának. Mindez 
a számok tükrében: 1914. augusztus 1. és december 31. között a keleti 
harctéren a tábori egészségügy 305.616 sebesültet látott el. A kárpáti 
téli csatában pedig, 1915 januárja és áprilisa között 146.923 sebesült 
került a segélyhelyeken keresztül a tábori egészségügyi intézmé-
nyekbe. A világháború során több mint 2 millió katona került az 
egészségügyi szolgálat ellátásába, akiknek 75 százaléka a felépülés 
után ismét szolgálatképessé vált.



Köszönöm a figyelmüket.


