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Sándor AndráS
Háborús traumák az első világháborúban I.

A „nagy háború”

Békéből háborúba

A háborúk történetének legutolsó, „a háborúknak véget vető háború” – ahogyan széles körben 
nevezni kezdték az események után − kezdődött meg 1918. július 28−án.1 Szűk húsz évvel 
korábban Európa a boldog békeidőket élte. Fejlődése töretlennek látszott. Bár voltak intő jelek 
arra, hogy az európai erők egyensúlyán alapuló hatalmi rend felborulni látszik. Az 1871−ben 
egységesült Németország olyan gyors gazdasági növekedést ért el, hogy a világkereskedelemben 
és az ipari termelésben vezető brit világbirodalom gazdasági előnye aggasztóan csökkent, 
sőt 1907-re a britek jelentős hátrányba is kerültek a dinamikusabb növekedést produkáló 
Német Császársággal szemben. A fejlődés egyenlőtlensége miatt a német−brit összecsapás 
elkerülhetetlennek látszott, s egyenesen a német egység puszta tényéből következett. Így az 
után a Brit Birodalom egymás után kötötte meg azokat a diplomáciai, később katonai−védelmi 
szövetségeket, amelyek Németország elszigetelését és bekerítését célozták meg. Kibékült 
Oroszországgal, sőt gyarmati érdekellentéteit is hajlandó volt elsimítani, s szívélyesen kiegyezett 
Franciaországgal. Persze Németország sem tett másképp: fő szövetségeséül fogadta az Osztrák-
magyar Monarchiát.2 A mind nyilvánvalóbbá váló fegyverkezési verseny bár félelemmel töltötte 
el az összes európai nagyhatalmat, a Balkánon sorra jelentkező konfliktusoknak egyikük sem 
szabott gátat. Hosszú távon a németellenes brit törekvések is kudarcot vallottak, a britek 
dominanciáját a német hegemónia kezdte felváltani, s Németország expanziós törekvései mind 
fenyegetőbben hatottak Európára. A kérdés már csak az volt Ferenc Ferdinánd trónörökös 
főherceg és feleségének, Chotek Zsófiának meggyilkolása után, hogy a konfliktus elszigetelt 
marad, megmarad−e helyi atrocitásnak vagy kiterjed a kontinensre. A történelem persze 
tovább „történt,” és döntött: a pár hetesre tervezett balkáni büntetőhadjáratból világméretű 
katasztrófa, négy évig tartó vérontás nőtt ki.3

Egy új típusú háború

Az első világháború már kezdeti szakaszában jelezte, hogy menetében és minőségében is új típusú 
konfliktusról van szó. Ez volt a világtörténelem első modern, új és félelmetes haditechnológiával, 
motorizált járművekkel és gépfegyverekkel vívott háborúja. A hadviselés új foka, a haditechnikai 
eszközök, fegyverek és gépek fejlődése − tüzérség,  aknavetők, harckocsik,   páncélgépkocsik, 
páncélvonatok, repülőgépek, búvárhajók, lángszórók, kézigránátok,  gázlövedékek – pedig az 
elesettek számát addig soha nem látott mértékben gyarapította. Mivel a korabeli hadviselő 
államok többségében tömeghadsereg működött, − vagyis a katonák legnagyobb részét jól−
rosszul kiképzett civilek adták – a nagy tömegek pusztulása is velejárója volt e háborúnak. 
Vagyis a 20. század „őskatasztrófája” – ahogyan azt George F. Kennan meghatározta – a benne 

1  Keegan 2010, 13.
2  Schmidt 2014, 11−12.
3  Uo. 12−13, Ormos 2003, 219−226, 500.; Keegan 2010, 13−26.
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részt vevő országok teljes katonai élő ereje mellett a modern harci eszközök miatt is tovább 
fokozta a hatalmasra duzzadt emberi és anyagi veszteségeket.4

Az idegek háborúja 

A fronton harcoló katonák olyan kihívásokkal, kényszerekkel, fenyegetésekkel és veszélyekkel is 
szembesültek, melyekkel békeidőben soha sem találkoztak.5 A katonák által átélt borzalmak és 
szörnyűségek, az ember életének elértéktelenedése, elvételének relativizálódása mindenekelőtt 
volt jellemző az első világháborúra.6 Eric Maria Remarque – aki maga is a tanárképző padjából 
került a világháború poklába, szereplőihez hasonlóan oly fiatalon és védtelenül, nagy sikerű 
háborús regényében, a Nyugaton a helyzet változatlan−ban írja:

„Akarattalanul és mégis őrülten, vadul és dühöngve, ölni akarunk, mert azok ott 
most a mi halálos ellenségeink. Puskáik és gránátjaik ellenünk irányulnak. Ha mi 
nem semmisítjük meg őket, ők semmisítenek meg bennünket. […] Veszedelmes 
állatokká váltunk. Nem harcolunk. Védekezünk a megsemmisülés ellen. Nem 
emberekre hajigáljuk a gránátokat, nem tudunk mi erről ebben a pillanatban. Ott 
túl a halál hajszol bennünket, kezek és sisakok alakjában. Három napja először 
védekezhetünk ellene. Őrjöngő düh fog el bennünket. nem heverünk már tehetetlenül 
várakozva a vérpadon. Pusztíthatunk és ölhetünk, hogy megmeneküljünk és bosszút 
állhassunk magunkért. Meghúzódunk minden zugban, minden drótsövénytakaró 
mögött, és kötegszámra dobáljuk a közeledők lába elé a robbanóanyagot, mielőtt 
továbbsurrannánk. A kézigránátok ropogása erősen belenyilall karunkba, lábunkba, 
lesunyt fejjel szaladunk, mint a macska, eláraszt a hullám, mely hordoz bennünket, 
amely kegyetlenné tesz, útonállóvá, gyilkossá, akár ördöggé is – ez a hullám, amely 
félelemmel, dühvel, élni vágyással sokszorozza meg az erőnket, miközben keressük és 
kiharcoljuk a megmenekülést. Ha az apád jönne feléd azokkal odaát, habozás nélkül 
hajítanád felé a kézigránátot!”7

A dehumanizáló hatás, az erőszak, a terror, a brutalitás, valamint a kiszolgáltatottság 
kumuláló tapasztalata súlyos stresszállapotokat, lelki megbetegedéseket, traumákat okozhatott 
még azoknál a katonáknál is, akik bár közvetlenül nem kerültek életveszélybe, de tanúi voltak 
bajtársaik vagy ellenfeleik szenvedésének, halálának.8 A „parancsvégrehajtó géppé redukált” 
katonák életben maradása is többnyire pusztán a véletlenen, s nem a bátorságon vagy a 
leleményen múlt:9

„A front kalitka, ahol az embernek idegesen kell várnia arra, ami történni fog. A 
gránátok röppályájának rácsa alatt fekszünk, s a bizonytalanság feszültségében élünk. 
Fölöttünk a véletlen lebeg. Ha egy lövedék jön, lebújhatok, ennyi az egész; hogy 
hova csap be, azt nem tudhatom pontosan, és nem is változtathatok rajta semmit. 
Ez a véletlen az, ami közönyössé tesz bennünket. […] Éppoly véletlenül, mint ahogy 
eltalálnak, életben is maradhatok. A gránátbiztos fedezékben rapityává téphetnek, s a 
szabad mezőn sértetlenül állhatok tíz óra hosszat pergőtűzben. Minden katonát csak 

4  Németh 2014 (2), 90−95.; Pollmann 2015, 18−19.
5  Erős é. n. 2. Uő. 2015, 80.
6  Bödők 2014, 101.
7  Remarque 1972, 66, 74.
8  Erős é. n. 2. 
9  Erős 2015, 80.
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ezer véletlen tarthat életben. És minden katona hisz és bízik a véletlenben.”10

Az emberek a fronton elállatiasodtak, a kegyetlen bánásmód és a brutalitás a társadalmat 
is mind gyakrabban hatotta át. E háború pszichés következményei a civil lakosság tömegeit 
sem kímélték, ugyanúgy szétzúzta az otthonmaradottak emberi viszonyait, mint a katonák 
lelkét. Utólag valóban nehéz választ találni arra, hogy miért kellett fiatal és bátor emberek 
millióinak a flandriai mezőknek a Somme völgyétől egészen a svájci határig terjedő sártengerben 
nyomorultul elpusztulnia. Utólag nehéz megmondani, hogy az Osztrák−Magyar Monarchia 
hadvezetése miért kényszerített százezer számra bátor hazafiakat arra, hogy Galíciában 
vagy az olasz hegyek közt haljanak rút halált. A korábban otthon tevékenykedő civileknek 
különösen nagy nehézséget jelentett a békéből hirtelen háborús üzemmódba kapcsolni. Persze 
királyukért és hazájukért megtették (King and Country, Kaiser und Reich, Président et patrie, 
Donaumonarch und Kaisertum Österreich), s hogy családtagjaik büszkék legyenek rájuk, mikor 
majd visszatérnek a frontról. De nem tértek vissza, s egy egész nemzedék ritkult meg a szörnyű 
pusztításban. Nemcsak a halál aratott hullahegyeket hagyva maga után, nemcsak emberek egész 
tömegei váltak egész életükre nyomorékká, hanem egy olyan új jelenség is felütötte a fejét, 
mely korábban nem volt tapasztalható, s amely ellen a morált fenntartani igyekvő, katonáik 
harci potenciálját mindenáron fenntartani akaró őrjöngő tábornokok is tehetetlenek voltak. 
Tömegével olyan háborús traumák keletkeztek, melyekkel a sérülteket ellátó egészségügyi 
személyzet sem tudott jó ideig mit kezdeni.11 Az értelmetlen áldozatok, a tömegmészárlás, a 
sebesültek és a megcsonkítottak rettenetes látványa ugyanis egyszerűen kikészítették a katonák 
idegeit. Az anyagcsata tehát csak az egyik oldala volt az első világháborúnak. Az idegháborút 
azok voltak képesek megnyerni, akik a pszichiátria tömeges alkalmazásában sikeresebbek 
tudtak lenni. Nem hiába írja Epstein László elmeorvos 1915−ben: „a most duló rémes háborúból 
győztesen az a hadviselő fél fog kikerülni, a melyiknek jobbak az idegei.”12

Új hangsúlyok

A világháborúról szóló szakmunkák kezdetben döntően hadtörténeti kérdésekre fókuszáltak. 
Ennek megfelelően a háború politika− és eseménytörténeti részletei hamar a kutatás 
középpontjába kerültek. A kutatók érdeklődése csak később fordult a háború gazdaság− és 
társadalomtörténete felé. Mára e had−, gazdaság− és diplomáciatörténetről szóló szakmunkák 
is könyvtárakat töltenek meg. Újabban a kulturális, civilizációs és szociológiai perspektívák 
kerültek előtérbe.13 Ugyanakkor jóval kevesebb figyelemben részesült eleddig az a kérdés, 
hogy egyrészt miként dolgozták fel az európaiak a nagy háború élményét, másrészt, hogy 
a fronton harcoló és életben maradt katonák hogyan bírkoztak meg a mérhetetlen terror, 
erőszak és brutalitás okozta lelki traumákkal. Holott a háború pszichológiai vonatkozásai, és 
tágabban az úgynevezett „pszi”−tudományok – pszichiátria, pszichoanalízis, pszichoterápia, 
társadalomlélektan, pszichotechnika, kriminológia, pedagógia – alkalmazása, felhasználása 
maga is fontos részét alkotja a háború történetének.14 A „pszi”−tudományok közül a pszichiátria 
volt az, amely legközvetlenebbül kapcsolódott a harci cselekményekhez. Ez volt az első 
háború, ahol a pszichiátria tömeges alkalmazására került sor. Az első világháború (1914−1918) 
kitörésének centenáriuma így kivételes lehetőségekkel kecsegtet a történettudomány számára. 

10  Remarque, 66.
11  Scull 2013, 118−120.
12  Epstein 1915, 40.
13  Bödők 2014, 100; Gyáni 2015, 58.
14  Erős 2015, 79.
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Esélyt ad nem csak arra, hogy a történészek újra átfogóan tisztázzák, értelmezzék az eseményt, 
de egészen újszerű, eleddig a történettudomány számára szinte érdektelen kutatási területek 
is hozzájárulhatnak a „nagy háború” jobb megértéséhez. A háború történeti és politikai 
elemzései mellett annak pszichológiai vonatkozásai, különösen az alkalmazott pszichiátriai 
gyakorlat vizsgálata bár háttérbe szorult, az utóbbi években több helyütt fontos kutatási 
témává vált. Ugyanakkor a hazai történetírás eleddig viszonylag keveset szentelt annak, 
hogy a háború mélyebb pszichiátriai−szociálpszichológiai következményével, a különböző 
lelki megbetegedésekkel, a fronton szolgálatot teljesítő elmeorvosok tapasztalataival és a 
hátország egészségügyi intézményeinek pszichiátriai osztályaival, azok ellátottságával bővebben 
foglalkozzék. Pedig a háború mindenekelőtt állandó életveszélyt jelentett, elviselhetetlen 
stresszhelyzetet, kontrollálhatatlan halálfélelmet, melyek nem maradtak lelki következmények 
nélkül:15

„Az ember megy, és nem gondol semmire – egyszerre csak ott hever egy 
földmélyedésben, és szilánkok röpködnek fölötte; de nem tud visszaemlékezni, hogy 
hallotta volna a gránát közeledését, hogy eszébe jutott volna földre vetni magát. Ha 
az eszében bizakodik, már rég egy csomó szétszórt húsdarab lenne. A másik volt az, a 
bennünk élő titokzatos, éles szimat, ami lerántott és megmentett, anélkül, hogy tudnók, 
hogyan. Ha ez nem volna, akkor Flandriától a Vogézekig régen nem élne már ember.16

Többek között a fronton szolgálatot teljesítő katonaorvosok tapasztalatainak, a legkülönfélébb 
sebesüléseknek, megbetegedéseknek, valamint a hátország és benne az egészségügyi intézmények 
szerepének a vizsgálata lenne fontos kutatási téma. E vészterhes évek orvosi problémái ugyanis 
éppen a katonák által átélt szenvedésekre és a hátország egészségügyi helyzetére egyszerre hívják 
fel a figyelmet.

Hosszú árnyék

Az első világháború óriási szenvedést zúdított a szemben álló felek lakosságára, s óriási 
veszteségeket okozott mind emberéletben, mind pedig fizikai javakban. E hosszú árnyék még 
évtizedekig kihatott nem csak a kontinensre, de az emberek mindennapi életére is.17 Az undorító 
vérontás nyolcmilliós hullahegyet és húszmillió rokkantat hagyott maga után, megrázkódtatta 
a civilizált világ egy részét, és lerombolta az emberek reménybe vetett hitét, hogy az államok 
érdekellentétei megoldhatóak békés eszközökkel is. E pusztító tűzvész Európát kivéreztette 
és tönkretette, csak halottakat, nyomorékokat, súlyos sebesülteket, romokat, kiürült állami 
kasszákat, leromlott gazdaságokat, adósságot és inflációt hagyott maga után.18 Még azok is, akik 
ép bőrrel úszták meg a frontszolgálatot vagy soha nem is szolgáltak a fronton, egész életükre 
szóló traumát, lelki sérülést szereztek. E pusztító világégés így amellett, hogy felperzselte a 
kontinenst, a hatalmas fizikai és anyagi terhek mellett irgalmatlan lelki terhet is rótt a résztvevő 
államok polgáraira. Nem hiába írja Ferenczi Sándor magyar pszichoanalitikus Veszedelmek 
jégkorszaka címmel a Nyugatban: „a háború egy rántással letépte […] a maszkot és elénk állította 
az embert a maga bensőbb, igazibb mivoltában, megmutatta az emberben a gyermeket, a vadat és 
az ősembert. […]A háború csak visszavetett minket a jégkorszakba, jobban mondva: feltárta azokat 
a mély nyomokat, melyeket e kor hagyott vissza az emberiség lelki világában.”19

15  Pollmann 2014, 87.
16  Remarque 1972, 39.
17  Pogány 2015, 91.
18  Németh 2014, 28; Ormos 2003, 218, 249.
19  Ferenczi 1914, 268, idézi Erős é. n. 1.
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S ami még tragikusabb, a háború – bárhol lett légyen, a fronton vagy odahaza, a hátországban 
az ember − egy egész nemzedéknek vált élete legmeghatározóbb élményévé.20 E frontra harcolni 
küldött nemzedék megritkulva tért haza. Tagjai semmi egyebet nem láttak a világból, csak az 
iskolát és a frontot. Az iskolát, ahol szinte tömték a fejükbe a tudományt, elképzeléseket és 
reményeket tápláltak beléjük, és a frontot, ahol a harctéri pokol álmaikat mind szétfoszlatta. 
Szenvedéseiket és kiábrándultságukat szívszorító őszinteséggel adja egyik szereplőjének szájába 
Remarque:

„[…] − a háború alkalmatlanná tett bennünket mindenre. […] Mi már nem vagyunk 
ifjúság. Nem akarjuk többé megostromolni a világot. Menekülők vagyunk. Menekülünk 
önmagunk elől. Az életünk elől. Tizennyolc esztendősek voltunk, s kezdtük szeretni a 
világot és az életet; és lövöldöznünk kellett rá. Az első becsapódó gránátok a szívünket 
találta. El vagyunk zárva a tevékenységtől, a törekvéstől, a haladástól. Nem hiszünk 
többé benne; csak a háborúban hiszünk.”21

A fedezékek mögött elhelyezett gépfegyverek, a harci gáz, a lövészárok és az áthatolhatatlan 
szögesdrót−akadályok a küzdő feleket valósággal felmorzsolták. Az antantországok összesen 
több mint ötmillió embert vesztettek a négy évig tartó hadviselés során. Közülük Franciaország 
gyarmataival együtt 1, 4 millió embert vesztett, teljes lakosságának 3, 4 százalékát. S ez még annál 
is súlyosabb, mert a legnagyobb vérveszteségek éppen a legfiatalabb évjáratok szenvedték el.  27 
és 30 százalék közötti volt azok halálozásának aránya, akik 1912-1915-ben váltak sorkötelessé, 
ekkoron tehát 18−20 esztendősek voltak. A központi hatalmak közül Németország több mint 2 
millió embert vesztett, teljes lakosságának 3 százalékát, s a német háborús nemzedék is hasonló 
szenvedéseket élt át, mint francia társaik. Az 1892−1895-ös évjáratoknak 35−37 százalékkal 
csökkent a létszámuk. Az Osztrák−Magyar Monarchia 1, 1 millió katonája esett áldozatul a 
világháborúnak, benne a magyar háborús veszteség 531 ezer halott volt.22

A háború kirobbantásáért elsősorban a korabeli nagyhatalmi politikai elit elégtelen 
felkészültsége és a külvilágról alkotott elégtelen ismeretei okolhatóak. A döntéshozók nem 
értették meg a glóbuszméretűvé szélesedő politikai hatalmi rendszert, s nem is számoltak a 
lehetséges következményekkel. Elmondható, hogy a kellő előrelátás nélkül kötött nemzetközi 
szerződések, kölcsönös segítségnyújtási− és katonai−védelmi szövetségek rendszere is felelős 
az első világháború kitöréséért, mivel automatikus segítségnyújtásra kötelezte a partnereket. 
A háborúban részt vevő államok ráadásul nem is tették egyértelművé háborús céljaikat, 
s habár kisebb−nagyobb területi gyarapodásban persze reménykedtek, az ellenfél totális 
szétzúzását, megalázását mindennél fontosabbnak tartották.23 Mélyen igaza van tehát a kiváló 
hadtörténésznek, John Keegannak, aki úgy fogalmaz: az első világháború, amellett, hogy 
tízmillió ember életét vette el, gyötrelmek áradatát zúdította további milliók érzelmi életére, 
elpusztította az európai kontinens jóindulatú és optimista kultúráját, és amikor végül négy évvel 
később elhallgattak az ágyúk, a politikai gyűlölködés és a fajgyűlölet mélyreható örökségét hagyta 
maga után.24 Hiába figyelmeztettek oly sokan e pusztítás után, − „Íme, valójában ez a háború, 
vigyázzatok, nehogy újra belekeverjenek benneteket!” − közvetlenül az első világháborúból 
kinövő és hatalomra jutó szélsőséges ideológiák és mozgalmak (a bolsevizmus, a fasizmus és a 

20  Bödők 2014, 100.
21  Remarque 1972, 59.
22  Keegan 2010, 8−9; Bödők 2014, 110, Pogány 2015, 91−92.
23  Németh 2014, 27; Ormos 2003, 219.
24  Keegan 2010, 5.
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nemzetiszocializmus) a világtörténelem egy még nagyobb, ötvenöt milliós emberáldozattal járó 
újabb világégésébe sodorták a kontinenst. Európa csillaga pedig újra lehanyatlott.25

Pszichiátriatörténet

 A pszichiátria helyzete a világháború előestéjén

Mint tudjuk, a pszichiátria, azaz elmekórtan az orvostudománynak az elmebajok, kóros 
lelki jelenségek és kedélybetegségek széles körével foglalkozó ága. Az elfogadott, alkalmazott 
és modern pszichiátria kezdetei a 19. század második felében kezdődtek. E folyamatban, a 
korban a francia mellett úgyszintén domináns német pszichiátriai iskola járt az élen. Már a 
kórképek klasszikus leírása és a betegségosztályozás alapjainak lerakása kapcsán is két ellentétes 
vélemény látszott kibontakozni.26 Az elmegyógyászatában így két irányzat képviselői, a 
„pszichisták” és a „szomatisták” álltak szemben egymással. Míg az ún. szomatikus fordulattal 
az idegrendszer, s ezen belül is az agy vált az érdeklődés és a magyarázatok középpontjává, 
addig a pszichológiai megközelítés inkább a beteg lelkét és az azt megjelenítő viselkedést 
vizsgálta.27 Az elmebetegségek természetéről és okairól szóló vitában végül a szomaticizmus 
dominanciája érvényesült, a pszichiátria szövetkezett a neurológiával, melynek eredményeként 
létrejött a neurológiailag megalapozott ideg- és elmegyógyászat.28 A szomatikus pszichiátria 
tehát az elmebetegség alapjául szolgáló rendellenességet mindenekelőtt az idegrendszer 
középpontjában, az agyban lokalizálható okokra vezette vissza, s megállapította, hogy a 
baj túlzott agyi ingerléssel kezdődik, később krónikussá válik és meg nem fordítható agyi 
degenerációhoz vezet, sőt általában az ego leépülésben történő szétesésével végződik.29 
Griesinger egyenesen úgy fogalmazott, hogy „az elmebaj csupán különböző abnormális 
agyvelőbeli állapotok tünetkomplexuma.”30 Ezek szerint a diffúz agybetegségek váltanak ki 
elmezavart úgy, hogy különböző ingerek az agyban ingerületi állapotot hoznak létre, mely 
értelmi, de főleg érzelmi működési zavarokat idéz elő. Az agypatológiai irányzat legjelesebb 
képviselői, mint Broca vagy Wernicke úgyszintén elismerik a pszichés okok fontosságát is, de 
hangsúlyozzák, hogy még ezek is közvetve vagy közvetlenül, de valamelyik szerven – általában 
pedig az agyon – át hatnak.31 A neurológia és a pszichiátria (amely ebben az időben tehát még 
nem vált ketté) a 19. század második felében ezen túl is hatalmas fejlődésen ment keresztül. Az 
újabb neuroanatómiai és neurofiziológiai felfedezések az elmebetegségekről való gondolkodás 
paradigmáinak radikális átalakulását hozták magukkal.32 Ekkor alakulnak ki a nagy pszichiátriai, 
pszichopatológiai elméleti konstrukciók és Európa−szerte nagy, akkor modernnek számító 
állami, valamint magán ideg− és elmegyógyintézetek létesülnek (például a bécsi Am Steinfof, 
a budapesti Lipótmező vagy a Sczwartzer−féle „magántébolyda”). Ekkor szerveződik meg a 
kutatásra koncentráló egyetemi klinikákon a speciális neurológiai képzés.33 Az elmekórtan 
fejlődése egyszersmind óriási klasszifikációs kedvet is hozott magával. A kórképek besorolása 

25  Németh 2014, 27; Ormos 2003, 218.
26  Porter 2002, 138–146.
27  Uo.
28  Kövér 2005, 69, Uő, 2011, 139.
29  Porter 2002, 157.
30  Idézi Böszörményi 1968, 57. 
31  Uo. 
32  Erős é. n. 5, Uő. 2015, 81.
33  Uo. Lafferton 2004, 33; Porter 2002, 11.
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kezdetben még a hagyományos felosztással vette kezdetét (melancholia, vagyis búskomorság, 
mania, vagyis dühösség, idiotizmus, dementia, vagyis butaság),34 de az új betegségkategóriák 
kialakításával, az egyes kórformák fejlődési szakaszainak leírásával (pszichiátriai noszográfia) és 
a tünetcsoportok átrendezésével (szimptomatológia) végül eljutott a 20. század elejéig, amikor 
is megszilárdult a pszichiátria kórképeinek rendszere.35 A legnagyobb hatású, az elmebetegségek 
osztályozásának diagnosztikai rendszerére és kategóriáira vonatkozó elmélet Emil Kräpelinnek, 
a tünetcsoportok kombinációja révén a betegség lényegét vizsgáló szimptomatológiai rendszere 
volt, amely majd egy évszázadon át – az amerikai osztályozási rendszer (DSM) elterjedéséig – 
világszerte mérvadónak számított.36

A pszichiátria fehér foltja

Bármennyire is gyarapodtak, fejlődtek az elmebetegségekkel kapcsolatos ismeretek, a 
pszichiátriának mégis volt egy hatalmas kiterjedésű fehér foltja, „szürke zónája,” ha úgy tetszik, 
ahová olyan megnyilvánulások kerültek, amelyeket nem lehetett egyértelműen besorolni egyetlen 
diagnosztikus kategóriába sem. Ide tartoztak a „normálistól” eltérő, úgynevezett abnormális 
viselkedés, a deviánsnak minősülő lelki és viselkedésbeli megnyilvánulások, a szexualitás 
„perverznek” vagy „aberránsnak” tekintett formái, és az antiszociális viselkedés, a kriminalitás 
is. És mindenekelőtt a legkülönfélébb, fizikai okokra közvetlenül nem visszavezethető testi 
reakciók, állapotok és tünetek. 37 

A hisztéria

 Charcot

Ezen abnormális megnyilvánulások közül is a legfontosabb és legvitatottabb a hisztéria volt. A 
betegség története az ókorig, a galénoszi és a hippokratészi orvoslásig megy vissza, s amint régi 
magyar neve, a méhszenv is mutatja, kifejezetten női betegségnek számított.38 Az a vélekedés, 
hogy a női szaporítószervek állnak a hisztéria mögött, s hogy a méh hasüregen belüli vándorlása, 
valamint a női testnedvek rendjének felborulása okozza a zavarokat, arab közvetítéssel került a 
nyugati világba.39 A legkülönfélébb testi tünetekhez – bénulás, légzési zavar, beszédképtelenség, 
vakság – a középkorban a boszorkánysággal és a megrontással kapcsolatos babonák, hiedelmek 
és mítoszok társultak. Hosszú évszázadokon keresztül a hisztéria ördögi, démoni jelenségeket, 
megszállottságot jelentett. Később a női szexualitás titokzatos megnyilvánulásának tekintették.40 
Medikalizálása, tudományos igényű megközelítése úgyszintén a 19. század második felében 
kezdődött meg, elsősorban Jean−Martin Charcot, párizsi neurológus−professzor munkásságának 
köszönhetően.41 Már elődei, mint például az angol Thomas Willis vagy az olasz Giovanni 
Battista Morgagni is rámutatattak arra, hogy a hisztériásokat nem az ördög szállta meg, hogy 
az ókori görögök által feltételezett vándorló méh anatómiai lehetetlenség, s hogy a hisztériát 
az ahhoz hasonló zavarokat létrehozó kórfolyamatokat az agyban és az idegi állományban 

34  Kövér 2005, 69; Porter 2002, 144.
35  Kövér 2011, 139.
36  Erős é. n. 6, Uő. 2015, 81.
37  Uo.
38  Uo, Kövér 2005, 70.
39  Scull 2013, 14−15.
40  Uo. 17−21; Erős 2015, 81.
41  Scull 2013, 103; Erős 2015, 81.
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kell keresni, vagyis elsősorban idegrendszeri probléma.42 Charcotnak ezt az elméletet kellett 
még eggyel tovább gondolnia. A hisztériát elsősorban biológiai eredetű, örökletes betegségnek 
vélte, amely az agyat támadja meg.43 Neurológiai vizsgálómódszerekkel rámutatott arra, hogy 
az esetek többsége mögött valamilyen degeneratív idegrendszeri elváltozás állhat. A „nagy 
neurózis” – ahogyan a hisztériát nevezte – tünetei között írta le a kiugró, fokozott érzelmesség 
mellett az olyan neurológiai károsodásokra emlékeztető tüneteket, mint a motoros bénulás, 
a fuldoklás vagy az amnézia.44 Tagadta a hisztéria szexuális eredetét, de kiállt amellett, hogy 
bizonyos érzelmi ráhatások, traumák is kiválthatnak ilyen tüneteket.45 Mindezt 1880−
ra demonstrálta is: különféle hisztérikus tüneteket – például a végtagok bénulása – tisztán 
lelki alapon, pszichológiai ráhatással (hipnózissal) váltott ki pácienseinél. Rámutatott, hogy 
ezek a tünetek az erre érzékenyeknél verbális vagy szomatikus szuggesztiókkal (például testi 
érintéssel, nyomással) egyszersmind meg is szüntethetők. A hipnózis és a hisztéria kapcsolatára 
alapozva tehát a betegséget olyan tünetegyüttesként fogta fel, amely mögött fizikai okok is 
húzódhatnak, hogy aztán ezek az elviselhetetlen külső megrázkódtatások a hipnózishoz hasonló 
lelkiállapotokat, disszociatív tüneteket idézzenek elő.46 Szerinte az öröklött hisztériás hajlammal 
rendelkezőknél szinte bármilyen ok kiválthat hisztériás rohamot. Az erősebb ráhatások között 
említi az alkoholt, a 19. századra szaporodó ipari baleseteket, vasúti szerencsétlenségeket vagy 
bármilyen más traumatikus élményt.47 Bár elsősorban női betegségnek tekintette, nem tagadta, 
hogy a hisztéria a férfiaknál is kimutatható, diagnosztizálható szimptóma. A felfogás ugyanis, 
mely szerint a hisztéria csak a nőkre jellemző, fokozott érzékenységgel párosuló betegség, a 19. 
századi bányabalesetek, háborús események miatt megdőlt.48 Az előzőleg a hisztéria szomatikus 
eredete fölött pálcát törő Charcot némiképp módosítani látszott álláspontját, amikor ideges 
és hisztériás, fájdalmuktól és szenvedéseiktől szabadulni vágyó férfiak is ostromolni kezdték 
a párizsi Salpêtriére elmegyógyintézetet. Mind nagyobb számban érkeztek olyanok, akiknek 
szomatikus tünetei voltak, de testi sérülést nem szenvedtek. Így bevonta elméletébe a pszichés 
faktort is. Úgy vélte, a hisztériás tüneteket valamiképpen a beteg fejében rögzült elképzelések, 
hiedelmek okozzák. De megmaradt azon az állásponton, hogy a hisztéria veleszületett 
ideggyengeség, amely az azt kiváltó traumatikus eseményig rejtve marad.49

A korabeli pszichiátria egyik nagy törésvonala azon kérdés mentén húzódott, hogy a hisztéria 
organikus, szervi vagy pszichés eredetű betegség. Charcotnak is voltak kritikusai, akik nem 
fogadták el tisztán örökletes, szomatikus magyarázatát. Közülük is kiemelkedik az a szegény 
családból származó, de ambiciózus, szakállas fiatalember, aki Bécsben tanulta az orvoslást, s jó 
ideig a „neurózisok Napóleonjának” kezei alatt tanult.50 A Charcot−tanítvány Sigmund Freud 
alapvetően más elméletet dolgozott ki a hisztériára.

A freudi hisztéria

Charcot nézeteinek rohamos terjedése miatt Freud sokat gondolkodott azon, hogy érdemes−e 
továbbra is a hisztériával, s ezen belül egy másfajta terápiás eljárás kidolgozásával foglalkoznia. 

42  Scull 2013, 25−26.
43  Fehér 2009, 27.
44  Szendi 2004, 6; Herman 2011, 24; Scull 2013,87−91.
45  Békés 2008, 30.
46  Szendi 2004, 8; Herman 2011, 24; Erős 2015, 81.
47  Scull 2013, 97.
48  Uo. 79−100.
49  Szendi 2004, 8.
50  Scull 2013, 101−103.
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A Monarchiába haza térve végül magánrendelőjébe fogadta a hisztériásokat – mindez szép 
jövedelemkiegészítést biztosított számára −, akik Párizs és London után Bécset is elárasztották. 
Önálló terápia híján egyelőre az ebben az időben elterjedt és elfogadott eszköztárral (masszázs, 
hidroterápia, villanyozás, pihenőkúra) kezelte betegeit. Nehéz helyzetében azonban egy 
nála jó pár évvel idősebb kollégájára, Joseph Breuerre számíthatott.51 Mindketten úgy 
gondolták, hogy a hisztéria olyan állapot, melyet pszichés trauma okoz. Ellentmondva mestere 
elméletének, felfogását Breuer−rel közösen Tanulmányok a hisztériáról címmel 1895−ben 
publikálta is. Ebben kifejti, hogy a hisztériások „elsősorban emlékeiktől szenvednek,” olyan 
emlékektől, melyek hosszú ideig elfojtott formában a tudattalanjukban lebegnek, s csak évek 
múlva kerülnek tüneteik köpönyegébe bújva a felszínre.52 A traumatikus eseményekre adott 
elviselhetetlen érzelmi reakciók azután olyan módosult tudatállapotot hoznak létre, amely 
hisztériás tüneteket vált ki.53 Azt is felfedezte, hogy a tüneteket enyhíti, ha a beteggel közösen 
feltárják és kimondatják a traumatikus emlékeket, valamint az emlékek által keltett intenzív 
érzéseket. Ez a kezelési módszer lett a modern pszichoterápia alapja. Az eljárást a híres hisztériás 
beteg, Anna „beszélgetőkúrának,” Freud pedig pszichoanalízisnek nevezte. A pszichoanalitikus 
iskola atyja és megteremtője rövidesen elhidegült Breuertől. Úgy vélte, hogy a mögöttes 
traumák bonyolultabb megközelítésére van szükség, nem elég megragadni a hisztéria pszichés 
eredetének kimondásával. Életének utolsó éveiben már Charcot sem tudott kitérni a betegség 
kialakulásában játszott pszichológiai tényezők tudomásulvétele elől, – ezért igyekezett a 
hisztéria szomatikus, azaz fizikai sérülésre visszavezethető, szervi oldalának túlhangsúlyozásával 
szépíteni – Freud azonban még tovább vitte a gondolatot. 1896−ban három cikket is publikál, 
majd megjelenteti A hisztéria etiológiája című munkáját. Ebben kijelenti, hogy a hisztériás 
tünetek nagyrészt a páciens gyermekkorában átélt szexuális jellegű traumás élményeivel 
kapcsolatosak.54 Magyarán, hogy a lelki megbetegedés a gyermekkorban elszenvedett szexuális 
trauma (Ödipusz−komplexus, zaklatás, erőszak stb.): „Következésképp azt a tézist terjesztem 
elő, mely szerint minden hisztériás eset mélyén egy vagy több idő előtti szexuális élmény 
rejtőzik […].”55 Eszerint a hisztéria az elfojtott emlékezet egy igen sajátos formájára vezethető 
vissza, a gyermekkori szexuális csábításra. Azt a nézetét, hogy a betegség gyökere mindig és 
minden esetben valamilyen szexuális traumában keresendő, később módosította. Hosszú távon 
ezt a polgári, és tisztességet árasztó Bécsben nem merte vállalni. Teljesen elszigetelte volna 
magát éppen akkor, amikor a gyerekcipőben járó pszichoanalízis még amúgy sem törte át a 
vele szembeni ellenállás vaskos falát. Álláspontját úgy módosította, hogy a szexuális visszaélés 
feltehetően csak a gyermek fantáziájában történt.56

Freud szerint a hisztéria a neurózis egyik válfaja, s a tünetei mögött meghúzódó masszív 
elfojtás, a fantázia, a gyermekkori szexuális trauma és az abúzus tudattalan lecsapódásának 
alapvetően két tüneti formáját különböztette meg. A konverziós hisztéria a tipikusan látványos 
testi tünetekben – rángógörcsök, bénulás, látásvesztés, beszédképtelenség − megnyilvánuló 
neurózis. Lényege, hogy a beteg a tiltott érzelmi megnyilvánulásokat a tudattalanba fojtja, de 
ezek testi tünetekké alakulva mégis a felszínre törnek.57 A lelki konfliktusnak a legváltozatosabb 
testi tünetekben kifejeződő konverziós hisztériáján kívül megkülönböztetünk még szorongásos 

51  Uo. 104.
52  Uo. 106.
53  Herman 2011, 25.
54  Scull 2013, 108−111; Békés 2008, 30; Fehér 2009, 27; Szendi 2004, 8−18.
55  Herman 2011, 27.
56  Uo.
57  Laplanche−Pontalis 1988, 219, 305−306 (hisztéria és konverziós hisztéria címszó); Sillamy 1992, 120.
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hisztériát is. Itt a konverziós testi tünetek hiányoznak, de a fóbiás tünetek és a szorongás 
dominálnak. Vagyis a szorongás valamilyen küldő tárgyhoz (például fóbiához) kapcsolódik.58 
Létezik még a traumás hisztéria, amely traumás esemény után keletkezik. A traumatikus 
hisztériát már Charcot is leírta. Úgy vélte, ez olyan fizikai trauma (például vonatszerencsétlenég) 
következményeként alakul ki, amely elég súlyos ahhoz, hogy a beteg személyében az életveszély 
érzését keltse. A probléma csak az volt, hogy mechanikus sérülések híján neurológiai 
szempontból nem lehetett magyarázni a szomatikus tüneteket, különösen a bénulást. Ezért 
végzett Charcot olyan hipnózisokat, ahol ugyanilyen típusú bénulásokat reprodukált. Ezzel 
bizonyította, hogy a szóban forgó tüneteket nem a fizikai sokk idézte elő, hanem a hozzá 
kötődő különleges lelkiállapot, főként az ijedtség és a félelem.59 Mindezt Freud is leírta: „Ma 
már senki sem kételkedik abban, hogy a traumatikus hisztéria nagy mechanikus traumájánál 
sem a mechanikus tényező játszik elsősorban közre, hanem az ijedtség érzése, a lelki trauma.”60

 A trauma

A 19. század végére általánosan elfogadottá vált, hogy a hisztériás tünetek mögött valamilyen 
korábban elszenvedett vagy aktuális trauma áll, noha a tünetek minősítésében korántsem 
volt egyetértés.61 A görög trauma („seb”, „sérülés”) kifejezést a 17. század óta alkalmazták az 
orvosi szakirodalomban, főképp a baleseti sebészetben. Elsődleges jelentése a konkrét, szemmel 
látható, vagy különféle diagnosztikai eszközökkel kimutatható fizikai sérülésekre vonatkozik. 
A pszichés trauma modern fogalma ezt a jelentést a testi szférából a lelki megnyilvánulásokra 
helyezte át. A pszichés trauma tudományos vizsgálata pedig éppen a hisztériakutatással állt 
szoros kapcsolatban. Két nagy forrása a szerencsétlenségek, harci cselekmények, háborúk 
túlélőinek lelkiállapota, és a családon belüli, főként szexuális erőszak áldozatain mutatkozó 
lelki következmények voltak. S mindez összefüggésben volt a kor modernizáló társadalmában 
lezajlott változásokkal, mint az urbanizáció, a közlekedés fejlődése, az indrusztrializáció, és a 
modern gépek, harci eszközök megjelenése.62 A pszichés trauma problémájának kulcsszerepe 
volt a modern pszichiátria és klinikai pszichológia, valamint a pszichoanalízis fejlődésében. 
Ugyanis az egyre nagyobb számban előforduló ipari és közlekedési balesetek, szerencsétlenségek 
megmutatták, hogy súlyos megrázkódtatások nagy számban okozhatnak olyan testi tüneteket, 
amelyeket szomatikus sérülések nem indokolnak. Charcot és Freud kutatásai ellenére – melyek 
rámutatattak arra, hogy a hisztériás tünetek mögött tisztán pszichés folyamatok is állhatnak – a 
kor orvostudománya nehezen értette meg, hogy egy betegség esetében nem mindig kell szervi 
elváltozást vagy más organikus sérülést keresni. Vagyis Heller Ágnes megfogalmazása szerint „a 
traumát sokan olyan puskalövéshez hasonlítják, mely halálos sebet ejt a pszichén. Ezért aztán 
a trauma sebei sosem gyógyulnak be. Lehet a sebet kötözni. De még ha be is zárul a seb, a heg 
soha el nem tűnik.”63

A traumatikus neurózis

A vasúti közlekedés gyors fejlődését korántsem fogta fel mindenki a „repülés” csodálatos 
érzéseként. Sokak számára az erőszak egy újfajta megnyilvánulását és a lappangó rombolást 

58  Erős 2015, 81; Laplanche−Pontalis 1988, 219, 416 (szorongásos hisztéria címszó); Sillamy 1992, 120.
59  Laplanche−Pontalis 1988, 490−491 (traumatikus hisztéria címszó), Sillamy 1992, 120.
60  Laplanche−Pontalis 1988, 491.
61  Erős 2015, 81.
62  Uo. 81−82, Uő é. n. 7−8, Uő 2007, 15.
63  Heller 2006, 14. Idézi Erős 2007, 21.
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jelentette. Az egyre nagyobb sebességgel haladó szerelvények rejtett félelmet, veszélyt, 
fenyegetettséget és szorongást váltottak ki az utasokból: „bármikor bekövetkezhet egy baleset, 
anélkül hogy az utasok bármiféle hatással lehetnének a kocsik haladására.”64 Műszaki baleset, 
például a mozdony tengelyének eltörése vagy a szerkezet hirtelen összeroppanása, szerelvények 
összeütközése ugyanúgy megrázó vasúti szerencsétlenséghez vezethetett. Az orvostudomány 
csak akkor kezdett el foglalkozni ezekkel az esetekkel, amikor már törvény rögzítette a 
vasúttársaságok utasokkal szembeni felelősségét. Mindez nem orvosi, hanem szociálpolitikai és 
biztosítási kérdés volt elsősorban, ugyanis az életben maradottak kártérítési igénnyel élhettek. 
Az 1880−1890−es években aztán a brit, az amerikai, a német és a magyar bíróságok elé is számos 
vasúti balesetben megsérült panaszos ügye került. S a nyilvánvaló fizikai károsodást szenvedettek 
mellett szép számmal akadtak olyanok is, akiknek szemmel látható szomatikus sérülésük nem 
volt. Kártérítés viszont csak az utas materiális értelemben, azaz orvosilag bizonyítható sérülése 
esetén járt.65 A kártérítési perekben az orvos szakértőknek az volt a feladatuk, hogy eldöntsék, 
a panaszos csak színlel, hogy így jusson kártérítéshez, vagy pedig valóban beteg. Kezdetben a 
patológiás magyarázatok dominanciája érvényesült. Az orvosok azt feltételezték, hogy – mivel 
minden betegség patológiás eredetű – a baleset okozta mechanikai megrázkódtatás miatt 
megsérült a gerincvelő. Eric Erichsen angol orvos ezért az ilyen rendellenességben szenvedőkre 
a „vasúti gerinc” (railway spine) megnevezést használta.66 Megkülönböztet bár testi sérülteket és 
testi sérülés nélküli tüneteket, de ezeket újra egyesíti abban a diagnózisban, mely szerint mindig a 
gerincvelő rázkódásáról van szó, amelyet a baleset hirtelen és heves mechanikai rázkódása okoz. 
A vonatszerencsétlenségek túlélőire jellemző e sajátos testi és lelki zavarok tünetegyüttesének 
már volt kártérítési alapja, hiszen a testi sérülést – még ha az belsőleg, a gerincvelőn volt 
is tapasztalható − sikerült bizonyítani.67 A bíróságok épületeit azonban továbbra is csak 
ostromolták a megzavarodottak, főként miután például Németországban a társadalombiztosítás 
hatályát kiterjesztették a munkahelyi balesetekre is. A szakértők két táborra szakadtak szét, és 
ádáz vita bontakozott ki közöttük arról, hogy a Hermann Oppenheim által megalkotott új 
elnevezés, a „traumatikus neurózis” igazi, fizikai trauma következménye−e, vagy pedig – mivel 
a háttérben működő sérüléseket a rendelkezésre álló eszközökkel lehetetlen volt kimutatni 
– olyan hisztériás szimulánsokról van szó, akik jogosolulatlanul követelnek kártérítést.68 
A vita egyik pólusát maga a híres német neurológus és pszichiáter, Oppenheim képviselte. 
Ugyanúgy vélte, mint Erichsen, hogy a traumatikus neurózisok kóroktanában a szomatikus 
elváltozásoknak van döntő szerepe. Ő azonban úgy gondolta, hogy a megrázkódtatás az 
idegrendszer központját, az agyat terhelte meg oly mértékben a betegnél, hogy az a hisztériához 
hasonló tüneteket produkál. Eszerint a traumatikus neurózis lényegét „nem anatómiai vagy 
mikroszkopikusan megfigyelhető elváltozások jelentik, hanem agyi funkcionális sérülések, 
amelyek valószínűleg a nagyagy kérgén keletkeznek, és az akaratlan izommozgás, az érzékelés és 
érzékenység központjait érintik.”69 Tehát ő sem tudta kikapcsolni kutatásaiból a pszichológiai 
tényezők szerepét, de megmaradt azon az állásponton, hogy a traumatikus neurózis valódi 
testi betegség, még ha annak folyamata az ember számára láthatatlanul, az agyban játszódik 
is le. Mások úgy vélték, hogy a páciensek zöme csupán valamilyen kárpótlás, járadék vagy 
nyugdíj reményében produkálja a tüneteket, hogy rokkantnak nyilvánítva mentesüljenek 

64  Schivelbusch 2008, 146.
65  Uo. 151.
66  Uo. 152, Scull 2013, 123; Erős 2015, 82.
67  Schivelbusch 2008, 152.
68  Scull 2013, 123.
69  Idézi Schivelbusch 2008, 163.
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a munkavégzés kötelezettség alól. Ezért nevezték e járványt „járadékneurózisnak”, vagy 
„nyereségvágy−neurózisnak.”70 A betegek szimulálásának okát pedig az orvosok túlzott mértékű 
együttérzésével, valamint az anyagi kompenzáció reményével magyarázták.71 Hosszabb távon a 
német orvosok nagy része nem osztotta Oppenheim felfogását, ami egyszersmind jól mutatja a 
hisztériások és a traumatikus neurotikusok megítélésében akkor uralkodó két, merőben eltérő 
felfogást. Erichsen és Oppenheim szerint a tüneteket vagy valamilyen organikus – látható − , 
esetleg genetikai – ha nem is látható, de kimutatható − elváltozás okozza, és ebben az esetben 
valódi, az organikus testi betegségekkel egyenértékű betegségekkel van dolgunk. A másik 
oldal szerint, mivel a betegség nem közvetlen módon észlelhető, ezért nem beszélhetünk igazi 
betegségről, hanem csak tettetésről, szimulációról.72

Azok a betegek, akik pusztán valamely érzelmi megrázkódtatás hatására (sokk) produkáltak 
látványos hisztérikus tüneteket, még nem érték el az orvosok érdeklődésének ingerküszöbét. 
Freud felismerése pedig, hogy a hisztériás vagy a traumatikus neurotikus emberek saját 
emlékeiktől, élettörténetüktől, belső, tudattalan konfliktusaiktól szenvednek – tehát sem külső 
fizikai, sem agyi elváltozás nincs náluk − még nem talált sok helyütt meghallgatásra. A háború 
első pszichiátriai áldozataival való találkozás viszont a patológiai magyarázattal szemben a 
pszichopatológia szerepét növelte. A traumatikus neurózis kialakulása így olyan helyzethez 
kapcsolódott, amelyben az ember életveszélyben van.73 A traumatikus neurózis tisztán 
pszichológiai eredete szerint a baleset vagy háború okozta megrázkódás nem mechanikailag 
hat a gerincvelő szövetére, vagy a nagyagy kéregállományára, hanem pszichésen, az áldozat 
képzetén keresztül. Vagyis a betegség kiváltó oka a baleset, a háború okozta rémület, az 
életveszély és a halálfélelem érzése. A railway spine fogalmát tehát a traumatikus neurózis, 
majd a háborús neurózis váltotta fel az orvosi diskurzusban. A kutatás végülis Freud máig ható 
traumafogalmába torkollott, mely véget vetett a patológiás magyarázat egyeduralmának, s a 
baleset vagy háborúk okozta traumák pszichológiai magyarázatát is általános érvényűvé emelte.

A szenvedések közvetlen előjátéka

A ferencjózsefi boldog békeidők egén már korán megjelentek sötét árnyak. Nem csak az 
első világháborúnak, de a benne zajló, s végső soron 1914 és 1918 között kiteljesedő lelki 
szenvedéseknek is meg volt a maga előjátéka. A Honvédorvos több számában közöl számadatokat a 
világháborút megelőző fegyveres összecsapásokban elme− és idegbetegség miatt harcképtelenné 
vált katonákra. A német egyesítés folyamatát betetőző francia−porosz háborúban például a 
sebesültek 0, 52 %−a, míg a nagy meglepetést keltő orosz−japán háborúban már az összes sérült 
2 %−a tartozott a pszichiátriai esetek közé. A gyarmati küzdelmek sorában szomorú mérlegű 
búr háborúban pedig a brit expedíciós seregek sérült katonáinak több mint 2− 5 %−a esett ebbe 
a besorolásba.74 Látható, hogy a katonák lelkiállapotára vonatkozó zavarok, s egyéb traumák, 
lelki sebesülések, különösen a háborús neurózis előzménye már a századforduló környékén, 
sőt előtte is ismert volt. A modern gépek és harci eszközök háborús alkalmazása aztán magával 
hozta a poklot. A 19. század háborús eseményei, a krími háború, sőt Amerika nagy vérfürdője, 
a hatszázezer áldozatot követelő amerikai polgárháború, a francia−porosz háború, az angol−búr 
háború és az 1912−13−as balkáni háborúk is ontották magukból a megzavarodottakat. Sokan 
keresték fel a csaták végeztével a neurológusok rendelőit olyan testi tünetekkel, amelyeket 

70  Erős 2015, 82.
71  Scull 2013, 123.
72  Erős 2015, 82.
73  Laplanche−Pontalis 1988, 491. (traumatikus neurózis címszó)
74  Honvédorvos 1912, 31, Uo. 1913, 79.
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szomatikus sérülések nem indokoltak, vagy legalábbis az orvostudomány akkori eszközeivel 
okaik nem voltak kimutathatóak. Az ilyen állapotokban szenvedőkre alkalmazta egy amerikai 
orvos, George Bernard Beard a neuraszténia, azaz ideggyöngeség terminust, vagy a már ismert 
traumatikus neurózist.75

Az első világháború (1914−1918)

 A gránátsokk

A tömegszerencsétlenségek és munkahelyi balesetek okozta traumás neurózis esetei már jól 
ismertek voltak az 1860−as, illetve 1880−as évektől. Sőt a századforduló környékének háborús 
eseményeiben is diagnosztizálták a betegséget. Az első világháború azonban addig soha 
nem látott mértékben „termelte” a lelki sérülteket.76 Az 1914−1915−ös évekre oly hatalmas 
mértékben léptek fel a hisztériás tüneteket produkáló lelki korcsok az ellátóintézményekben, 
hogy többé nem lehetett a hadvezetésnek sem nem tudomást venni róluk.77 Az ilyen háború 
okozta lelki sérülések leggyakoribb, legjellegzetesebb tünetei is igen szerteágazóak voltak: 
megállíthatatlan remegés, járászavar, görcsök, gyomor− és bélpanaszok, testrészek bénulása vagy 
érzéketlensége, huzamos depresszió, üveges, üres tekintet, olykor a beszédképesség elvesztése, 
tompultság, sőt a halló− és látóképesség időleges elvesztése.78 A tünetcsoportot egységes 
kórképként elsőként a katonaorvos és cambridge−i pszichiáter, Charles Semuel Myers írta le 
részletesen, és gránátsokknak („shell shock”) nevezte el. Ezt az elnevezést azután a német orvosok 
is átvették. Az elhíresült kifejezés mögött meghúzódó ideges nyavalya okát 1915−ös orvosi 
cikkében abban látta, hogy a senki földjén vagy a lövészárkokba záporozó nagy robbanóerejű 
lövedékek lökéshullámai fizikailag traumatizálják a katonákat. Úgy tartotta, hogy a fegyverek 
arzenáljában újdonságnak számító robbanógránátok becsapódását kísérő lökések idegrendszeri 
károsodásokat okoznak (például megszakad a gerincvelő, vagy észrevehetetlen bevérzések és 
hegek keletkeznek az agyban).79 S ezek a láthatatlan sérülések a robbanásnak kitettek testén még 
akkor is léteznek, ha nem látszik rajtuk külsérelmi nyom. Magyarán a tünetek mögött valós, de 
nem látható testi sérüléseket feltételezett.80Myers elméletét továbbgondoló német orvosok még 
azt is feltételezték, hogy a gránátrobbanás keltette légnyomás mellett a gépfegyverekből kilőtt 
lövedékek is okozhatják a panaszokat. A gránátsokk szó szerint le is képezte azt a megmerevedett, 
görcsös testhelyzetet, amelybe az ebben az állapotban szenvedő emberek a robbanások okozta 
megrázkódtatás pillanatában kerültek. Különösen súlyosan jelentkeztek a tünetek azoknál a 
katonáknál, akik heteket−hónapokat töltöttek a lövészárokban, ahol hosszú ideig nem történt 
semmi, említésre méltó esemény, s ahol a gránátok becsapódása és robbanása teljesen váratlanul, 
meglepetésszerűen érte őket.81 Angol adatok szerint a háború első hónapjaiban a tisztek között 
7−10, az alacsonyabb rangú katonák között 3−4 százalék volt a gránátsokkban szenvedők 
aránya azoknál, akik megsebesültek a fronton.82 A zavarok fizikai magyarázatának egyébként 
mélyreható előzménye volt (például Charcot degenerációs értelmezései), s így a gránátsokk, 

75  Scull 2013, 118; Erős é. n. 7−8, Erős 2015. 82. A neuraszténia elnevezés ugyanis a férfiak számára 
elfogadhatóbbnak tűnt, mint az oly megalázó, nőkre jellemző hisztéria (Scull 2013, 11.).

76  Erős 2015, 82.
77  Scull 2013, 118.
78  Erős 2015, 82.
79  Myers 1915 (1.), 316−317, Uő. 1915 (2.), 609−612.
80  Scull 2013, 121.
81  Erős é. n. 9.
82  Uo.
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úgy kifejezésében, mint a betegség eredetében látszólag elfogadható magyarázatot nyújtott a 
tömeges összeroppanásokra.

Kezdetben a sorokat villámgyorsan feltöltötték hazafias önkéntesek légióival, s a háborús 
gépezet megállás nélkül őrölhetett tovább. De a gránátsokk mind gyorsulóbb ütemben terjedő 
járványa miatt a katonák állóképessége és harckészsége egyaránt súlyos veszélybe került. 
Egyre többen voltak azok, akik egy robbanás után se nem hallottak, se nem láttak, s nem 
jött ki egy hang sem a torkukon. Sokan dadogtak, vagy szinte kifacsarodva, mint a citrom 
görcsbe merevedtek, természetellenes és bizarr testhelyzetekben jártak. Voltak közöttük, kik 
csillapíthatatlanul zokogtak, sikoltoztak, vagy elveszítették a kontrollt érzelmeik felett. Voltak, 
akik nem bírták mozgatni végtagjaikat és nem emlékeztek semmire, ami velük történt. Vagy 
ha mégis emlékeztek, akkor az eszméletvesztésig kínozták őket a rájuk törő elviselhetetlen 
rémálmok.83 A katonai vezetés számára mindez azt jelentette, hogy a katonák bármelyik 
pillanatban olyan állapotba kerülhetnek, hogy lehetetlen csatába küldeni őket. A döntéshozók 
természetesen azon pszichiáter−orvosok táborát erősítették, akik úgy gondolták, mivel a 
betegeken nem látható szomatikus sérülés, nem beszélhetünk valódi betegségről, csupán 
tettetésről, szimulálásról. Vagyis olyan férfiatlan gyávák és szimulánsokról hordáiról van szó, 
akik ki akarnak bújni a hazafias kötelezettségeik teljesítése alól (mint a traumás neurózis 
esetében azok, akik csak munkaképtelenné kívánták magukat nyilvánítani, vagy egyszerűen 
csak anyagi kárpótlásukért színlelték tüneteiket). Nekik két választásuk volt: vagy megemberelik 
magukat és felhagynak az olcsó és szánalmas, „megjátszott” próbálkozásaikkal, vagy pedig 
golyót kapnak a fejükbe. Sajnos jó néhányan az utóbbi sorsra jutottak. Egy idő után azonban 
már a tábornokok sem tudták elfogadni – a hátországban az eseményeket követő civilekről 
nem is beszélve −, hogy nem néhány tucat parancsmegtagadót állítanak kivégzőosztag elé, 
hanem katonák ezreit, tízezreit. A katonaság pszichiátriai ellátórendszerére pedig nagy nyomás 
nehezedett. Kettős feladatuk az volt, hogy megállapítsák, mi a hozzájuk fordulók baja és – 
ami fontosabb – gondoskodjanak arról, hogy a lehető legrövidebb időn belül a gránátsokkos 
katonák olyan állapotba kerüljenek, hogy csatlakozni tudjanak a harci gépezethez. Mert immár 
második és harmadik éve tombolt a háború, s ölni vagy éppen céltábla módjára golyófogóként 
meghalni minden hazafinak kötelessége.84

A katonaorvosok a gránátsokkot a robbanás lökéshulláma által keltett légnyomáson túl 
puszta kimerültséggel is magyarázták, s úgy gondolták, hogy néhány napi pihenés enyhítheti 
a tüneteket. A háború előrehaladásával azonban e „pihentető kúrákkal” egyre kevésbé tudtak 
megbirkózni a hozzájuk forduló harctéri sokkban, idegsokkban vagy másképp hisztériában, 
neuraszténiában és traumás neurózisban szenvedő katonák problémáival. Éppen ezért az 
orvosi−egészségügyi hatóságok Ausztria−Magyarországban, Németországban, Angliában és 
Franciaországban is arra kényszerültek, hogy kiemelt kérdésként foglalkozzanak a háborús lelki 
sérültek témájával.85

A háborús neurózis

Myers és követői alapvetően úgy gondolták, hogy a páciensek megváltozott viselkedése és 
pszichés tünetei a fizikai sokk, a gránátok robbanásának egyenes következményei (mint a 
traumás neurózisban szenvedők esetében a vonatok összeütközése keltette megrázkódtatás). 
Mindezt a 19. század utolsó harmadának divatos elméletei is megerősíteni látszottak. Azt 
Myersék sem tagadták, hogy a jelenségnél pszichológiai összetevők is kimutathatóak, – melyek 

83  Scull 2013, 120.
84  Scull 2013, 121.
85  Erős 2015, 83.
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a lövészárkok kegyetlenségeinek és feszültségeiknek tudhatók be – de alapvetően megmaradtak 
azon a nézeten, hogy a gránátok robbanása a baj igazi forrása. Hamar kiderült azonban, hogy 
számos olyan beteg is akad, akit nem ért semmilyen fizikai trauma, nem robbant a közelében 
gránát, sőt még csak nem is szolgált a fronton. A somme−i offenzíva iparosított mészárlása – ahol 
csupán az első napon húszezer brit katona maradt a harcmezőn holtan, miközben oly kitartóan 
meneteltek a német ágyúk és géppuskák ellen – és a verduni vérszivattyú megmutatták, hogy 
nem csupán a gránátok robbanása, de az elviselhetetlen feszültség, a félelem, az undor, a gyász 
és a rettegés is felszínre hozhatnak hisztérikus tüneteket. Számos elbeszélésből kitűnik, hogy 
már a bajtársak iránt érzett mélységes fájdalom és tehetetlenség is alkalmas volt arra, hogy a 
katonákat az őrületbe kergesse:

„Végigtántorogtunk előre az úton, körülöttünk robbantak a gránátok. Hirtelen 
pontosan előttem megállt egy katona, én megingerülten rákáromkodtam, és 
megtaszítottam a térdemmel. Ő nagyon szelíden azt mondta: „Megvakultam, uram”, és 
felém fordult, hogy mutassa, mindkét szemét és az orrát is leszakította egy gránátrepesz. 
„Jaj, Istenem! Sajnálom, édes fiam! – mondtam. – Haladj mindig a kemény részen!”, és 
otthagytam, támolyogjon vissza a sötétben […]. Más gránáttölcsérekből a sötétségben 
minden irányból sebesültek nyögése és jajgatása hallatszott, a haláltusa erőtlen, 
elnyújtott, zokogó nyögései és a reménytelenség sikolyai. Túlságosan is nyilvánvaló 
volt a borzalmas valóság, hogy minden bizonnyal több tucat súlyos sebesült mászott 
be fedezéket keresve friss gránáttölcsérekbe, most pedig emelkedik körülöttük a víz, 
és mert nincs erejük a mozgáshoz, éppen lassan belefulladnak. Iszonyatos látomások 
merültek fel bennem azoktól a sikolyoktól, odakinn megcsonkítva heverő emberekről, 
akik remélték, hogy cimboráik rájuk találnak, most pedig rettenetes halált halnak, 
magányosan a holtak között a koromfekete sötétségben. És mi semmit sem tehettünk 
a megsegítésükre. Dunham csendesen sírt mellettem, és az összes katonát feldúlták a 
szánalomra méltó kiáltások (Edwin Vaugham az egyik rettenetes éjszakáról).86

A sebesültek egy része így szörnyű kínok között, magukra hagyva pusztult el a rákövetkező 
napokban, mert nem volt, aki értük menjen. Ez volt az idegeket felőrlő állóháború valósága 
a nagy robbanóerejű gránátokkal, a hússzaggató golyókkal és bajonettekkel, a mérges gázok 
rettenetével és a gránáttölcsérekben való nyomorúságos megfulladással.

Az ilyen és ehhez hasonló tapasztalatok mindinkább cáfolni látszottak a gránátsokk 
szomatikus eredetére vonatkozó nézetet. Ellentmondás alakult ki, mert míg a fronttól több 
kilométernyire állomásozó katonák között jócskán akadtak gránátsokkosok, addig a sérüléseik 
miatt kórházban ápolt vagy amputált katonákat meglepő módon elkerülték a tünetek.87 
Így a probléma forrását többen már nem a fizikai sokkban, hanem az átélt stressz−szel és a 
betegek érzékenységével magyarázható pszichikai sokkban vélték megtalálni. Közéjük tartozott 
Oppenheim, akinek háborús pszichiátriai tapasztalatai megerősíteni látszottak a traumatikus 
neurózisról korábban alkotott nézeteit.88 Ahogy akkor, úgy most sem fogadták el véleményét. 
Neurológus és pszichiáter kollégái továbbra is úgy vélték, mint az 1880−as és ’90−es években 
lezajlott, a kárpótlásra való jogosultság témakörében zajlott vitában. Úgy gondolták, a háborús 
neurotikusok döntő többsége – szándékosan vagy öntudatlanul – azért produkál ilyen 
tüneteket, hogy kibújhasson a kötelezettségei alól, átmeneti vagy végleges felmentést kaphasson 
a katonai szolgálat alól, s jogot formáljon valamilyen kompenzációra, rokkantnyugdíjra. Vagyis 
e katonák gyengék, akik reszketnek a félelemtől, gyávák és gyámoltalanok, akik nem teljesítik 

86  Idézi Keegan 2010, 591, 594−595.
87  Scull 2013, 121.
88  Erős 2015, 83.
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esküjüket a haza és a király iránt, ezért pedig inkább szigorú bánásmódra van szükségük, 
semmint együttérzésre és ellátásra. E férfiak férfiatlan, feminin jellemvonásokkal rendelkeznek, 
erkölcsi és akaratbeli fogyatékosok, hazafiatlanok és árulók e nézet képviselői szerint. Az ilyen 
„háborús hisztériások” pedig a hadsereg söpredékei, bűnbakok, akiknek a kiszűrésére már a 
sorozáskor figyelmet kell fordítani.89 S ha a betegséget szuggesztió okozza, akkor pszichológiai 
eszközökkel rá is lehet venni a katonákat tüneteik visszafordítására is.

1916 szeptemberében aztán Münchenben megrendezésre került a német pszichiátriai 
társaság háborús neurózisokkal foglalkozó konferenciája, amelyen 241 orvos, köztük 
Németország és az Osztrák−Magyar Monarchia vezető pszichiátriai szaktekintélyei vettek részt. 
A konferencián – ahogyan már korábban is – Oppenheim és hívei kisebbségbe szorultak. A 
jelenlévők többsége ugyanis a háborús neurózist rövid úton „férfihisztériának” minősítette, 
s ennek megfelelő kezelési stratégiát dolgozott ki. A „Schreckneurosénak”, vagyis „félelmi 
neurózisnak” nevezett betegséget a leghumánusabb orvosok megpróbálták hipnózissal kezelni. 
A legtöbben azonban gyógyszeres kezelésekkel, izolációval, sötétkamrába tartással, és különféle 
aktív terápiás fizikai módszerekkel – elektromos áramütéssel, forró és hideg vizes kúrákkal 
– próbálkoztak, amelyek egyértelműen büntető, megalázó és fájdalmas tortúrák voltak.90 Az 
elektromos kezelés legismertebb alkalmazója Németországban Fritz Kaufmann doktor volt, 
aki találóan „meglepetéskúrának” nevezte eljárását, tekintve, hogy rövid ideig nagy fájdalmat 
okozó faradikus áramot vezettek a páciens testébe. Az elektromos kezelés különböző válfajai a 
Monarchiában is elterjedtek. Sőt, miután a brit és francia orvosok is meggyőződtek arról, hogy 
csupán a férfihisztéria járványáról van szó, előszeretettel alkalmazták ők is ezt a kezelési módszert. 
Az áramütések közvetlen fizikai hatása az lett, hogy a háborús neurotikusok többségénél a 
tünetek – legalábbis látszólag – elmúltak. De ennyi bőven elég is volt a hadvezetésnek, mert a 
kezelésen átesett páciensek újra alkalmasak voltak ágyútöltelékként meghalni, s a harcmezőre 
való visszakergetésük az államkasszát is megkímélte az esetleges járadékfizetési kötelezettségtől.91

A gránátsokk megítélése a hazai orvosi folyóiratokban

A háborús neurotikusok problémájára Magyarország frontra kirendelt elmegyógyászai is 
hamar felfigyeltek. Idehaza is felélénkült a vita, hogy vajon az ebben a betegségben szenvedők 
őrültek voltak, vagy egyszerűen szimulánsok; valódi betegek, vagy csak gyávák, akik ki akarnak 
bújni kötelezettségük teljesítése alól. Döntő fontosságú volt annak a kérdésnek az eldöntése, 
hogy vajon a háborús neurózisban szenvedő katona az elme− s idegbetegségek kategóriájába 
tartozik−e, vagy pedig éppen ő a normális, aki a lehető legemberibb módon reagál az 
abnormális és irracionális helyzetekre.92 A vizsgált orvosi szakfolyóiratok 1915−ben számos 
eredeti közleményt és még több külföldi (döntően német) referátum fordítását közlik. Az év 
elején Sarbó Artúr – aki maga Oppenheimet támogatva részt vett a müncheni konferencián 
−  közöl A gránát− és shrapnell−robbanánás okozta ú. n. „idegchock”−ról címmel tanulmányt az 
Orvosi Hetilapban.93 Ebben lényegében fenntartja, korábban a traumás neurózisok kapcsán 
kifejtett álláspontját – alatta tehát fizikai vagy pszichikai traumát, vagy mindkettőt értve, mely 
funkcionális idegrendszeri megbetegedést létesít −, ugyanakkor itt a „mindennemű psychés 
sokk hiánya” miatt a betegség kialakulásának okát a gránát− vagy shrapnell−robbanás okozta 

89  Uo, Scull 2013. 122.
90  Erős é. n. 11−12.
91  Uő. 2015, 84.
92  Scull 2013, 118; Erős 2007, 23−24.
93  Sarbó 1915, 45−48.
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idegrendszeri megrázkódtatásban látta.94 Mint írja: „a koponya tartalmára ható rázkódás miatt 
a vér és liquor, de maga az agyállomány is eltolódást szenved el. […] a vénák és a hajszálerek 
összenyomatása nem történik egyenletesen, az agy legkülönbözőbb területein legapróbb vérzések 
keletkeznek.”95 Ezen apró zúzódások és vérzések elnevezésére – a molekuláris, szemmel nem 
látható és az organikus, az idegrendszer szövetének durva, szemmel látható szerkezeti változások 
közti köztes állapotként – bevezeti a „mikroorganikus sérülés” fogalmát. A kórállapotból a 
gránát robbanásának hirtelensége, s a beteg eszméletvesztése miatt eleve kizár mindennemű 
pszichés vagy emotív eredetet. Vagyis véleménye szerint a traumás neurózistól eltérően a 
kóreredetben csakis fizikai sokkról lehet szó, amely a robbanás okozta légnyomás, a felszakadó 
óriási mennyiségű föld katonára zúdulása miatt áll be. Sarbó a betegség tüneteinek írja le az 
erős főfájást, szédülést és az izzadást, az epilepsziás rohamokat, s a fokozott érzékenységet. 
hangsúlyozza, hogy még a legellenállóbbak idegrendszere is egy ilyen gránátsokk után rendkívül 
labilis lesz, s bármely apró izgalom, melyet azelőtt a beteg könnyen elbírt, immár súlyosan 
megterhelhetik idegrendszerét.96

Hamar rádöbbentek idehaza is arra, hogy számos pácienst nem ért a gránát robbanásához 
hasonló külső behatás, s mégis hisztériás tüneteket produkál. Ez persze nem zárta ki Sarbó 
szakvéleményét sem, aki azonban még akkor is elszántan kitartott amellett, hogy a problémák 
valódi testi trauma tünetei, amikor újra és újra szembesült a háború pszichiátriai áldozataival.

Háborús neurotikus esetek Magyarországon 1915−ben

A már említett Epstein László arra világított rá szintén 1915−ben, hogy egyszerűen a 
soha nem látott méreteket öltő vérontás, a lövészárkok mélységes brutalitása, a katonák 
életét folyamatosan fenyegető veszedelmek és a bármelyik pillanatban bekövetkező fizikai 
megsemmisülés veszélye azok az erőpróbák, melyek olyannyira megterhelik az emberi pszichét, 
hogy az inkább a „betegsége menekül.” Mint írja: „Alig képzelhető […] a körülményeknek 
másféle oly szerencsétlen alakulása […], a melyek […] az ember idegzetét megrongálják, 
kedélyét felzaklassák, és esetleg elméjét is megzavarják, mint a háború, és különösen ez a 
mostani háború, a mely az egész emberiségnek több mint fele részét vonja be érdekkörébe és 
a melyet egy német író nem ok nélkül az agyvelők és idegek háborújának nevezett.”97 Epstein 
szerint a háború olyan kimondhatatlan szenvedésekkel jár, s az idegeket felőrlő és az elmét 
károsító tényezők itt oly mértékben vannak jelen, hogy az mindennél jobban alkalmas az ideg− 
és elmebajok kifejlődésére.

Donáth Gyula az Orvosi Hetilapban Adatok az idegrendszer hadsérüléses megbetegedéseihez 
címmel közöl tanulmányt a mind égetőbbé váló problémáról és annak kezeléséről.98 Ebben kifejti, 
hogy „ez a világháború […], annak több száz kilométerre terjedő harczvonalaival, egyhangú, 
piszkos és nedves lövészárkaival, csodálatos módon tökéletesített rémes öldöklő eszközeivel, 
vizen, szárazon, a tenger alatt és a levegőben lefolyó és hetekig tartó csatáival” a legalkalmasabb 
az idegek megrázkódására, az elmebetegségek kialakulására. Donáth látszólag nem képvisel 
elkötelezetten és határozottan egy korábban kialakított elméletet sem. Beszél idegrendszerbeli 
funkcionális zavarokról, azok tüneteiről és kezeléséről, beszámol számos olyan esetről, ahol a 
pszichés tünetek előidézésben nem szerepelnek sem srapnell−lövedéktől, sem gránátszilánktól 
vagy a robbanás okozta légnyomás miatt kialakult fizikai sérülések, de ismer fizikai trauma által 

94  Uo. 47.
95  Sarbó 1915, 45.
96  Uo. 48.
97  Epstein 1915, 40.
98  Donáth 1915, 311−313, 326−328.
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megzavarodott pácienst is.99 Az elmeorvos külön kategóriába helyezi a háborús neurotikusokat, 
mégpedig „ezek többnyire neurasthéniás, hystériás, vagy valamely más idegbántalom […] által 
ellenállóképesességükben károsult egyének.” Ezek szerint a betegség csak olyan katonáknál 
alakulhat ki, akik már az előtt betegek voltak, de tüneteik az események által fokozódtak, 
„s melynek szunnyadozó csírája felébresztetett.”100 E neurotikusok éjszakánként nem tudnak 
aludni, mert rémes háborújelenetek, s az ezekre vonatkozó rémes álomképek játszódnak le 
előttük. Testileg és szellemileg is kifáradtak, csökkent emlékezőtehetségük, sírógörcseik 
vannak, reszketnek. Sikeres kezelésükhöz nyugalomra, langyos fürdőre, fejborogatásra és 
pszichoterápiára van szükség.101 A pszichoanalitikus eljárás sikerességének felismerése fontos 
mérföldkő volt nem csak a háború menetében, de a pszichológia történetében is. Habár 1915−
ben még kevésbé volt elterjedt, Nyugaton és Magyarországon is átütő irányzattá fog válni, 
sajnálatos, csak a világháború végére. A tendencia azonban változatlan maradt: a háború első 
évének végére egy német kutató szerint a sebesültek több mint 7 %−a mutatott egyértelmű 
pszichiátriai problémákat.102 Összehasonlításképp az 1870−1871. évi porosz−francia háborúban 
a németek részéről mindössze 316 ilyen eset volt ismert, a teljes hadi létszám 0,05 %-a.103 
Oppenheim ugyanakkor 1915 elejére már közel 50 ezer esetet látott és kezelt.

Középpontban a pszichiátriai ellátás

Nem azért vált kiemelt kérdéssé a háborús neurotikusok ügye már a háború kezdetén, mert 
mind nagyobb szükség volt az emberi erőforrások maximális kihasználására (s ezt az 1916−
ban elszenvedett nagy vérveszteségek mindkét oldalon csak fokozták), hanem elsősorban azért, 
mert e probléma a korabeli ismeretek szerint megoldhatatlannak látszott. Így a hadviselő 
államok kénytelen−kellemetlen mód, de kiemelt kérdésként kellett, hogy foglalkozzanak a 
háború lelki sérültekkel. A test sérüléseinek és megbetegedéseinek gyógyítására a világháború 
kitörésekor majd minden hadviselő fél fel volt készülve. Németországban, az Osztrák−Magyar 
Monarchiában, de Franciaországban és Nagy−Britanniában is viszonylag fejlett és jól szervezett, 
felszerelt egészségügyi infrastruktúra állt rendelkezésre. Az egészségügyi intézmények általában 
távol a harctértől, nyugodt és kellemes környezetben alkalmasnak mutatkozott arra, hogy a 
betegek idővel felépüljenek, ha nem is biztos, hogy újra alkalmasak lesznek katonai szolgálatra. 
Vagyis a kórházi ellátás gyorsan mobilizálható volt a háborús célokra, s – jegyezzük meg – az 
államok hamar mobilizálták is a fronton szolgáló és a közvetlen ellátást végző katonaorvosoktól 
a sebesültszállítmányt kísérő osztagokon, kórházvonatokon, ideiglenes tábori kórházakon, 
barakk−kórházakon, helyőrségi és hadikórházakon át a specializáltabb kórházakig, egyetemi 
klinikákig, és utókezelő intézményekig, szanatóriumokig.104 Ugyanakkor a hadsérüléses lelki 
megbetegedésekkel a szomatikus medicina képtelen volt foglalkozni. Erre sem kapacitása, 
sem megfelelő előismerete, kezelési kultúrája nem volt. A lelki, idegrendszeri betegségekkel 
való foglalkozás hiába tartozott ugyancsak a katonai egészségügyi szolgálatok feladati közé, 
kifejezetten neurológiai vagy pszichiátriai ellátásra csak néhány magasabb szintű kórház ideg− 
és elmeosztálya, illetve fennálló idegklinikája volt képes. Ezért 1916−tól kifejezetten a kezelési 

99  Uo. 312.
100  Uo. 311.
101  Uo.
102  Bonhoeffer 1915. Közülük is 53,6 % szenvedett valamilyen pszichopátiás zavarban, 16 %-uk alkoholista 

lett, 10 %-uk egyértelmű elmebeteg, a társadalmi együttélésre nem képes skizofrén, 9, 3 %-uk epilepsziás. A 
referátumot magyar fordításban a Gyógyászat 1915. száma közli.

103  Katzenstein 1915 (A referátumot magyar fordításban a Gyógyászat 1915. száma közli), Epstein 1915, 40.
104  Erős é. n, 10.
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módszerek gyorsaságának és hatékonyságának céljából a Monarchia területén is számos speciális 
intézet, idegosztály, úgynevezett „idegállomások” létesültek. A K. u. K. hadügyminisztérium 
1916. július 10-i utasításában elrendelte, hogy az idegbetegségben szenvedő katonai személyeket 
kizárólag speciális ideggyógyintézetekben, vagy olyan más gyógyintézetekben kell kezelni, ahol 
tapasztalt és képzett ideg szakorvosok állnak rendelkezésre. A rendelet továbbá felszólította 
a Monarchia területén lévő területi parancsnokokságokat, hogy jelöljék meg azokat az 
intézményeket, amelyek a feltételeknek eleget tesznek. A rendelet előírja azt is, hogy szigorítani 
kell az idegosztályok és ideggyógyintézetek belső rendjét, korlátozni kell a páciensek személyes 
szabadságát és szabad akaratát, felül kell vizsgálni a már kiadott felmentéseket, a visszaesőket 
pedig ugyanabba az intézménybe kell visszavinni, ahol eredetileg kezelték őket, biztosítva ez 
által a kezelés folytonosságát. A budapesti katonai parancsnokság 1916. augusztus 29-én azt 
jelentette, hogy Budapesten egyelőre nincs külön ideggyógyintézet a háborús neurotikusok 
kezelésére, a fennálló egészségügyi intézmények pedig nem alkalmasak további idegbetegek 
befogadására. Ezért a minisztérium engedélyét kérte, hogy megnyithassák a tervezett újpesti 
speciális gyógyintézetet, amely lehetővé teszi a „modern elektromos kezelést” is. Az intézmény 
vezetésével Jendrassik Ernő professzort bíznák meg. A K. u. K. hadügyminisztérium 1916. 
október  3-i leiratában jóváhagyta az újpesti intézet felállításának tervét. Az intézet, egy akkori 
viszonyok között korszerűen berendezett idegosztály, a Mező utca (ma: Erkel Gyula utca) 26. 
szám alatt, a Főiskolai Szociálpolitikai Intézet épületében nyílt meg. A minisztériumi rendelet 
egyben az akkori Magyarország területén az alábbi intézményekben koncentrálja az idegbeteg 
hadi sérültek ellátását: a budapesti katonai parancsnokság területén az újpesti intézmény, a 
pozsonyi parancsnokság területén a nagyszombati tartalékkórház és a pozsonyi állami kórház, a 
kassai parancsnokság területén a Magyar Királyi Rokkantügyi Hivatal rózsahegyi gyógyintézete, 
a temesvári parancsnokság területén a kolozsvári egyetemi klinika működjék Lechner Károly 
professzor vezetésével.105

A rendelet kétség kívül nagy eredménynek számított – állami szinten emelte be ugyanis a 
háborús neurotikusokat a gyógyítandók közé −, mégsem váltotta be teljes körűen a hozzá fűzött 
reményeket. Számos ideggyógyász és elmeorvos szakmai képességeinek legjavát adta hozzá az 
új tudományos ismeretekhez, de az idegosztályok száma és felszereltsége kevésnek, a háborús 
neurózisban szenvedő szerencsétlenek száma pedig túl soknak bizonyult. Ezért 1918. október 
12−én a Monarchia hadügyminisztere újra kiadvánnyal fordult az egészségügyi ellátórendszerhez: 
„A jelenlegi háborúban a hadineurózis terén szerzett tapasztalatok igazolják, hogy megfelelő, 
céltudatos, szakszerű kezeléssel a hadi neurózisok legnagyobb része meggyógyítható […].”106 A 
rendelet kifejti továbbá a bevált kezelési módszereket (ezekről később), az orvos és a páciens 
kapcsolatának mozgatóit és azt, hogy a továbbiakban idegállomást kell létesíteni „a przemysli, 
a lembergi, a sarajevoi és a mostari katonai parancsnokságok körzetében is.”107 A történelem, 
s benne a háború persze nagy fordulatot vett a Monarchia szemszögéből nézvést, s e rendelet 
soha nem került, nem is kerülhetett ténylegesen hatályba.

A pszichoanalízis felé

1916 nyarára, s közelebbről a somme−i offenzíva vérfürdője és Verdun ostroma után 
nyilvánvalóvá vált, hogy a háborús traumát átélt katonák némasága, hisztériás vaksága, a szűnni 
nem akaró reszketés, a bénulás, a testtartás és az alvás zavarai, a tájékozódási képesség összeomlása 
és a „katonaszívnek” nevezett szívritmuszavarok mind szomatikus megnyilvánulások, de azok 

105  Uo. 13−14; Uő. 2015, 84.
106  Erős−Kapás−Kiss 1988, 144.
107  Uo. 146.
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kialakulásában erős pszichés hatások játsszák a döntő szerepet. Nem lehetett már nem észrevenni, 
hogy a pszichoszomatikus tünetek mögött meghúzódó, a járványos „férfihisztériát” kiváltó 
pszichológiai mechanizmusok nagyszerűen értelmezhetőek a hisztéria és a neurózis Freud és 
követői által kidolgozott elméletének keretében.108 Így a traumatikus élmények jelenléte, az 
elfojtásukra való törekvés, a mentális konfliktusok testi tünetekbe való átfordulása és az álmok 
szerepe egyaránt arra utaltak, hogy miként a hisztéria, úgy a traumás neurózis és a háborús 
neurózis is a tisztán pszichológiai folyamatokon és fogalmakon keresztül is megközelíthető és 
magyarázható, sőt mi több, kezelhető. Vagyis a pszichoanalízis kialakult fogalomrendszere és 
magyarázatai, s lényegében a freudi elméletek magját képező elemek remekül beilleszthetők a 
gránátsokk és a háborús pszichózis értelmezésébe, bizonyos fokig terápiájába is.109 Az eredeti 
freudi téziseket persze – miszerint a hisztéria keletkezésében a gyermekkor és a szexualitás 
kitüntetett szerepet játszik – alaposan át kellett dolgozni, mivel a gránátsokk esetében mindkét 
tényezőről azonnal látszott, hogy irreleváns. Ez nem okozott különösebb gondot, hiszen a 
nélkül is nagy volt az ellenállás Freud mindent a gyermekkori szexuális élményekre visszavezető 
egyoldalú teóriájával szemben, s a kutatók többsége az átélt borzalmak felé fordult. A háború 
eszkalálódásával azután az orvosok az álmokat, a traumákat és a mentális konfliktusok előtérbe 
helyező elméletek iránt kezdtek érdeklődni. John T. MacCurdy angol pszichiáter például 
beszámol olyan fiatal brit hadnagyokról, akik szinte a háború kezdetétől fogva hősiesen 
harcoltak a fronton, mígnem:

„mind gyakrabban megjelenő rémálmai és álmatlansága következtében egyszer csak 
idegösszeroppanást kapott. Álmában minden éjjel a somme−i fronton találta magát 
szűnni nem akaró ágyútűzben, a becsapódó lövedékek egyre csak közeledtek hozzá, 
mígnem az egyik telibe találta. Minden ilyen alkalommal borzalmas ordítással ébredt.”110

A cambridge−i W. H. R. Rivers beszámolt olyan tisztről is, akit:
„[…] egy mellette becsapódó gránátból keletkező légnyomás odébb hajított, és 
betemetett törmelékkel. A tiszt valamilyen csoda folytán életben maradt, kiásta magát 
és tovább harcolt. Amikor tiszttársa keresésére indult, már csak annak darabokra 
tépett testére talált rá, a fej és a végtagok a törzstől leszakítva szanaszéjjel hevertek 
[…]. Onnantól kezdve minden éjszaka kísértette halott és megcsonkított bajtársának 
látványa. Ha elaludt, rémálmok gyötörték, s barátja vagy darabokra szaggatott 
állapotban jelent meg előtte, vagy ami még riasztóbb volt, leprásan, arca és végtagjai 
megcsonkítva, megfeketedve. A mezőn darabokban szétszóródott vagy leprás álombeli 
tiszt egyre közelebb és közelebb jött hozzá, míg a beteg hirtelen fel nem riadt, hideg 
verítékben úszva, rémülettől dermedten.”111

Olyanok is szép számmal akadtak, akiknek nem irreális, eltorzított formában jelentek meg az 
átélt borzalmak, hanem pontosan ugyanúgy, mint a valóságban, kíméletlenül és szakadatlanul 
újrajátszva:

„A fiatal katonát egy mellette felrobbanó gránát úgy vágta a földhöz, hogy arccal lefele, 
egy már több napja halott német hasára zuhant, akinek felpüffedt teste az ütéstől 
felhasadt. Mielőtt elveszítette volna eszméletét, még fel tudta mérni, hogy mi történt 
vele, és hogy az az elviselhetetlen bűzt árasztó, undorító anyag, ami a szájába került, 

108  Scull 2013, 124.
109  Uo.
110  Uo. 125.
111  Uo. 125−126.
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valójában egy ellenséges katona rothadó belső szerveinek szétfolyó masszája. Nem kellett 
magyarázni, hogy a beteg miért hányja ki azonnal az ételt minden étkezés után.”112

Rivers egyértelműen a liberálisabb orvosok közé tartozott, akik azt vallották, hogy embertelen 
körülmények között a legkiválóbb katona is megtörhet, és a harctéri neurózis állapotába kerülhet. 
Rivers módszere a segítő beszélgetés volt: megszégyenítés helyett méltósággal és tisztelettel bánt 
a páciensekkel, és arra biztatta őket, hogy beszéljenek és írjanak az átélt borzalmakról.113 Rivers 
a skóciai Craiglockhartban kezelte betegeit, s úttörő jelentőségű tanulmányában fel is vázolja 
a modern hadviselés következtében létrejövő újfajta neurózis származását, kezelését.114 Rivers 
a háborús neurózis kialakulásában azzal érvel, hogy a rövid időn belül és hiányosan kiképzett 
katonáknak olyan borzalmakkal kell szembesülniük, melyek korábban soha nem voltak ismertek 
az emberiség történetében. Maguk a tünetek valamilyen külső vagy belső trauma hatására 
válnak nyilvánvalóvá, melyek az elfojtás, „elnyomás” folytán bár elfedik a fájdalmas emlékeket 
és gondolatokat, mégis valamilyen kellemetlen érzelmi állapot, reakció alakul ki a betegeknél.115 
Elnyomásnak nevezi tehát Rivers azt az állapotot, amikor egy személy igyekszik távol tartani 
magától a számára problematikus elemeket tartalmazó érzéseket – mindezt tudattalanul. Ez a 
felismerés pedig lényegében azonos Freud elméletével. Nem is önmagában az elnyomás a káros, 
hanem bizonyos körülmények között (amikor nem tud az egyén környezetében alkalmazkodni, 
például a lövészárok−háborúban) azzá válhat. A kezelő orvos célja, hogy a beteggel közösen 
száműzzék a bántó, lesújtó emlékeket, a hadviselés során szerzett fájdalmas érzelmi állapotot, 
amelyek a háborús élmény eredményeként jöttek létre.116 Elsőként a betegnek el kell fogadnia 
a háborús élményt. Hiába gyötrik őket rémálmok, tudatosítani kell bennük, hogy nincsenek 
teljesen egyedül, családtagjai, bajtársaik és orvosaik is mellettük állnak. Ezután rá kell venni 
őket az orvos utasításainak betartására, s csak ezután következhet a kezelés lényege, vagyis 
a mélyen a tudatalattiban elfojtott érzések és gondolatok felszínre hozása, elfogadása, végül 
a rossz háborús gondolatok eltávolítása a páciens fejéből.117 Rivers munkássága óriási lépést 
jelentett abban, hogy az orvostudomány, s ezen belül a pszichiátria egyre kevésbé lépjen fel 
a shell shock lelki eredetű, pszichológiai koncepciója ellen. Ráadásul a katonák legtöbbje is 
felépült, s még a legpacifistábbak is visszamentek harcolni a frontra.

Az amerikai pszichiáter, Thomas Salmon is egyértelmű megfelelést talált a betegek hisztériás 
tünetei és az átélt háborús élmények között, így aztán a valóság és a tünetek többségének 
egyértelmű megfeleltetése az átélt szörnyűségekkel, vagyis a gránátsokk – most már pontosabban 
a háborús neurózis – tisztán pszichogén eredete túl nyilvánvaló volt ahhoz, hogy továbbra is el 
lehessen tagadni. A pszichoterápiás gyakorlat a hagyományos, rá jellemző kezelést alkalmazta 
többségében sikerrel, ha nem is oly gyorsan és látványosan, mint a katonai vezetés szerette 
volna: együttérző figyelmet, beszélgetőterápiát és hipnózist.118

Hiába jutott el azonban a tudomány a betegség pszichológiai eredetének felismeréséig, hiába 
hasonlott meg a szimptóma egyszerűen testi, fizikai traumára való visszavezetését célzó elmélet, 
s hiába nem lett igaza – vagy nem teljesen – Oppenheimnek és Sarbónak (nincs ugyanis 
kimutatható elváltozás az agyállományban a pszichikai sokk hatására sem), e felismerésből, 
pláne a vezetés szemében „kedves” terápiás hozzáállásából a katonák számára semmi jó nem 

112  Uo. 127.
113  Fehér 2008, 28.
114  Rivers 1917, 1−20.
115  Uo. 2−3.
116  Uo. 6.
117  Uo. 8−10.
118  Scull 2013, 129.
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származott. De akárhonnan is nézzük az emberéletek százezreit követelő csaták okozta traumákat, 
a háborús neurózissal kapcsolatos új ismeretek mintegy csak igazolták a fájdalmas, szadisztikus 
gyógymódokat. S nincs ebben semmi meglepő, ha arra gondolunk, hogy a szinte lelkiismeret 
nélküli és az alárendeltjeiket a terepasztalon, vakon tologató tábornokoknak csakis az jutott 
eszébe, hogy csalásról és akaratgyengeségről van szó. Az a nagy jelentőségű és korszakalkotó 
freudi felismerés tehát, hogy a tünetek gyökere a tudattalan működésében keresendő, vagyis 
hogy a betegség az elmében keletkezik, a korabeli katonai és politikai elit számára egy darabig 
még elfogadhatatlan volt. Ugyanis a hisztériás bénulásoknak éppúgy nem volt valódi fiziológiai 
alapja, mint a szimulánsok tettetett bénulásának, s mindkettő akaratgyengeséget tükrözött.119 
Sajnálatos, hogy még a háború utolsó két évében is a szimulánsoknak és dezertőröknek 
tekintett háborús neurotikusok egyre gyakrabban kerültek hadbíróság elé, és sok esetben 
elrettentő példaként halálos ítélettel sújtották az ilyen katonákat, nemcsak az osztrák−magyar 
és a német, de a francia és a brit hadseregben is. Az orvosokra is óriási nyomás nehezedett, 
hogy a lehető legtöbb beteget küldjék vissza a frontra, mondván, ha harcolni nem is képesek, 
de a lövedékeket így is felfoghatják társaik elől, s büszke hazafiakként halhatnak meg. A német 
pszichiátriai társaság mindezt hivatalosan is deklarálta: „Sohasem szabad elfelejtenünk, hogy 
nekünk, orvosoknak egyetlen küldetés szolgálatába kell állítanunk munkánkat, a hadsereg 
és a haza szolgálatába.” Ugyanerről Erwin Stransky, a bécsi pszichiátriai társaság elnöke így 
ír: „ezekben a nehéz időkben fő szempontunk a szoros kötelékben harcoló seregeink üdve, 
nem pedig az egyén jóléte kell, hogy legyen.”120 A problémákat pedig – mint már láthattuk – 
az elmeorvosok többsége autokratikus, időnként kifejezetten brutális kezelési módszerekkel 
kívánta orvosolni. S mivel az ágyútöltelékek hosszútávú pszichológiai állapota vajmi kevéssé 
érdekelte a döntéshozókat, ezért a legelterjedtebb a Kaufmann−kúra maradt, persze ki−ki saját 
módszerével egyesítve.121

119  Uo.
120  Erős é. n. 13.
121  Voltak, akik kipeckelték a betegek száját, s arra mértek erős áramütést. Mások a férfiak heréire csatlakoztatták 

az elektródákat, s úgy ütötték meg őket az erős galvános árammal, miközben a többi gránátsokkos katonának 
végig kellett nézni társuk szenvedését (Scull 2013, 130.).
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