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KAPRONCZAY KÁROLY

Magyar katona-egészségügy  
az elsQ és második világháború éveiben

A dualista állam katona-egészségügye és katonaorvosi szolgálata tükörképe volt Ausztria-
Magyarország 1867-tQl kiépített rendszerének. A Magyar Korona területén és a magyar 
kormány alárendeltségében a Magyar Királyi Honvédség, Ausztria vonatkozásában a 
Landswehr, a Monarchia tartományaiban a császári és királyi közös hadsereg katona-
egészségügyi szolgálatai m_ködtek, amelynek szakmai kérdéseit a Bécsben m_ködQ 
Katonaegészségügyi Bizottság koordinálta, szakmai és tudományos ügyekben döntött, a 
kormánnyal szemben véleményezési és kezdeményezési felhatalmazásokkal rendelkezett. 
A bizottságnak békében 8, mozgósítás vagy háború esetén 12 – a három fegyvernemet 
képviselQ – delegált tagja volt, elnökét az uralkodó nevezte ki, aki egyben mindhárom 
katonaorvosi kar fQnöke is volt.

A katonaorvosi és az egészségügyi szolgálat feladata békében a szolgáló katonai lét-
szám rendszeres egészségügyi ellenQrzése, a higiéniás követelmények betartása, a be-
teggyógyítás és a sorozások idején az alkalmassági vizsgálatok elvégzése lett. Háború 
idején – a mozgósítási terveknek megfelelQen – a szükséges egészségügyi tervek meg-
valósítása, a tábori és csapatkórházak láncának kialakítása, a megfelelQ személyzet és 
felszerelések biztosítása, stb. E feladatokat – a bécsi Katonaegészségügyi Bizottság 
koordinálásával – egymástól függetlenül szervezte meg a három hadseregforma. A ma-
gyar királyi honvédség katonaorvosi szolgálata önálló állománycsoportot képezett, köz-
vetlenül a Honvédelmi Minisztérium VIII. egészségügyi osztályának alárendeltségében 
m_ködött. Az egészségügyi osztály fQnöke egyben a honvédorvosi kar parancsnoka is 
volt, mint ilyen, állandó tagja lett a bécsi Katonaegészségügyi Bizottságnak. A magyar 
honvédorvosi kar az 1870-es évek elejétQl folyamatosan szervezQdött, hasonlóan az állan-
dó és helyQrségi kórházi rendszerhez. A honvédorvosi kar önkéntes alapon szervezQdött, 
csak 32 évesnél fiatalabb végzett orvosok jelentkezhettek, akiknek egyéves katonaorvosi 
alkalmazó tanfolyamot kellett elvégezni, amely a közös és a császári véderQ (Landswehr) 
esetében Bécsben, a magyar királyi honvédségnél Budapesten történt. A képzés másik 
formája az volt, amikor a harmadéves medikusok katonaorvosi szolgálatra jelentkeztek, 
évi 480-1000 korona ösztöndíjat kaptak, végzés után 6 éves csapatszolgálatra kötelezték 
el magukat. Az elQbb említett katonaorvosi alkalmazó fanfolyam elvégzése után a je-
löltek vizsgát tettek és tiszti avatásuk után fQhadnagyi rangot kaptak. Ez vonatkozott az 
egyetemi képzés alatt jelentkezettekre is, akik orvosi tanulmányaik bevégzése után kato-
naorvosi ismeretekbQl vizsgáztak, fQhadnagyi ranggal avatták tisztté Qket is. A magasabb 
tiszti rangok eléréséhez törzsorvosi, illetve vezérkari tiszti tanfolyamot kellett végezni. A 
katonaorvos-képzés harmadik formája az volt, amikor bizonyos állami tisztségek elnye-
réséhez a végzett orvosoknak egyéves önkéntes szolgálatra kellett bevonulni. Az önkén-
tes szolgálat elsQ három hónapját csapatorvosként kellett letölteni, majd féléves kórházi 
gyakorlat következett. Leszereléskor hadnagyi rangot kaptak, négy alkalommal kitöltött 
tartalékos gyakorlat után fQhadnaggyá léptették elQ Qket. Háború esetén 52 éves korig le-
hetett tartalékos és népfelkelQ orvosnak behívni. Békében a magyar királyi honvédségnél 
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176, a közös hadseregnél 1230, a császári véderQnél 239 katonaorvost rendszeresítettek. 
A közös hadsereg 27 helyQrségi kórházzal – Magyarország területén 14 – rendelkezett, 
ahol egy-egy egészségügyi század tevékenykedett. Ennek törzsszakasza a betegápolással 
és gyógyítással, kiképzQ szakasza a tartalékosok és önkéntesek kiképzésével foglalkozott. 
Az egészségügyi csapat (dandár) önálló katonai csoportot alkotott, amely a bécsi egész-
ségügyi csapatparancsnokság alá volt rendelve. Ennek állománya 85 tiszt és 3100 egész-
ségügyi katona volt. Háború esetén az egészségügyi osztagok a m_ködQ hadsereg terüle-
tén telepített tábori kórházakban, a tartalékosokkal kiegészítve, biztosították a sebesült- és 
betegellátást, vezették a tábori egészségügyi intézeteket (kötözQk, beteggy_jtQk stb.), a 
hátországban hasonló intézeteket telepítettek és m_ködtettek. A magyar királyi honvéd-
ségnek egészségügyi osztaga nem volt, mozgósításnál a behívott önkéntesekkel és tarta-
lékosokkal szervezték meg a hadm_veleti területeken a tábori intézményeket, melyben 
nagy szerepe lett a Magyar Vöröskereszt kiképzett háborús-egészségügyi osztagainak. 

A honvéd katona-egészségügyi szolgálat hivatásos állománya az egészségügyi altisz-
tekbQl állt, akik békében az ápolás, betegellátás, a kórházi tevékenységet irányították, 
részt vetek a kiképzésben, háború esetén a sebesültvivQ és betegszállító osztagok pa-
rancsnokai lettek. Békében minden századnál kellett lenni 4 kiképzett elsQsegélynyújtó 
sebesültvivQnek, a csapatok rendszeresített gyengélkedQ szobával rendelkeztek, ahol az 
elQbbiek teljesítettek szolgálatot. A hadtestparancsnokságok székhelyén, illetve nagyobb 
helyQrségeknél több betegosztállyal m_ködQ helyQrségi kórházat szerveztek (a honvédség 
27 ilyen kórházzal rendelkezett), de itt mozgósítási raktárak és gyógyszertárak is voltak. 
Az elQbb említett raktárakban tárolták a mozgósítható tábori kórházak teljes felszerelését, 
amit háború esetén a behívott tartalékosokkal és vöröskeresztes osztagokkal m_ködtet-
tek. A magyar királyi honvédség helyQrségi kórházzal Budapesten (2) és Kolozsváron 
rendelkezett, az 500 fQt meghaladó egységeknél csapatkórházat rendszeresítettek, így a 
közös hadseregnél 92, a honvédségnél 7, a császári véderQnél 18 csapatkórház m_ködött. 
A gyengélkedQház ott települt ahol a csapatlétszám nem haladta meg az 500 fQt. Ilyen a 
közös hadseregnél 66, a honvédségnél 56 volt. Ezt egészítette ki a 47 gyógyfürdQ-kór-
ház, valamint a katonai gyógyszertárak. Ennek központi raktárai Bécsben és Budapesten 
voltak. Az ország területén szétszórtan m_ködQ csapatok a polgári patikákból vásárlással 
szerezték be szükségleteiket.

(Az elsQ világháború katona-egészségügye) A magyar honvéd egészségügy nagy erQ-
próbája az elsQ világháború négy esztendeje volt. A hadüzenet idején 183 500 magyar 
katona volt fegyverben, a mozgósítás elrendelése után 1 663 500 lett a teljes létszám. A 
világháború következQ éveiben további 2 millió magyar fegyverforgatót hívtak be szol-
gálatra, ami csak úgy volt elérhetQ, hogy az eredeti 21–42 életév korhatárokat 18–50 
évig terjesztették ki. A háború alatt a rendes hadrendi keretbe tartozó ezredeken kívül a 
hátországban 97 menetzászlóaljat, 119 népfelkelQ zászlóaljat állítottak ki, a békebeli 79 
gyalogezreden kívül még kettQt, a 39 tüzérezreden és 10 tüzérosztályon felül még 59 új 
ezredet és 18 új osztályt, a 9 m_szaki osztályon felül még 15 új zászlóaljat és igen sok új 
hadtápalakulatot állítottak fel. Az ország férfi lakosságának 18-20%-a teljesített katonai 
szolgálatot, de a hadiüzemekben kb. 800 ezer embert mentesítettek a katonai szolgálat 
alól. Összességében 3,8 millió magyar katona vett részt az elsQ világháborúban, az 1927-
ben készített – az addigi legpontosabb adatsor – statisztika szerint 661 ezer magyar katona 
esett el, 743 ezer súlyosan sebesült, többsége végtagcsonkolt lett, 732 ezer ember esett 
fogságba, amely létszám a katona-egészségügyi szolgálattól hatalmas erQfeszítést kívánt. 
A mozgósításkor a szerbiai és az orosz frontra induló magyar honvédség katonaorvosi és 
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egészségügyi szolgálata szorosan együttm_ködött a közös hadsereg katona-egészségügyi 
szervezeteivel, 1914 augusztusában három ezer ágyas kórház, egy hadszíntéri sebészcso-
port, 14 sebészkülönítmény, 20 segélyhely, minden hadtestparancsnokság mellett egy-egy 
központi tábori kórház és készletraktár indult a déli frontra, amelyet három kórházvonat 
és hat segélyvonat egészített ki. Egy-egy tábori kórház 200 személyre lett berendezve, a 
tábori raktárakban legalább 200 személy egészségügyi ellátásához szükséges felszerelést, 
gyógyszert, kötszert és üdítQkészletet tároltak. Minden parancsnokság rendelkezésére 165 
sebesültszállító kocsit rendeltek ki. A mozgósítás következtében, a második lépcsQben 9 
tartalékkórházat, 507 kisegítQ kórházat, 517 üdülQhelyet és 44 betegnyugvóhelyet, össze-
sen 50 582 ágyat állítottak katonai rendelkezésre. Az egészségügyi intézmények száma 
és befogadóképessége a háborús évek alatt tovább bQvült. A betegápolónQk jelentQs ré-
szét – a frontvonalak mögött, de 1916-tól már ott is – a Magyar Vöröskereszt biztosította. 
A lábadozó sebesültek elhelyezésére szolgáló intézmények részben tehermentesítették a 
kórházakat, 1915-ben már 50 lábadozó otthont m_ködtettek 2040 betegággyal.

A Magyar Vöröskereszt a katonai egészségügyet 3 tábori raktárral, 8 fiókraktárral, 2 
tábori kórházzal, 1 sebészkórházzal és 2 sebészkülönítménnyel, 20 segélyhellyel, 345 
üdítQállomással, 185 sebesültszállító kocsival, 3 kórházvonattal, 6 segélyvonattal és 6900 
fQs tábori önkéntes ápolónQi személyzettel támogatta, a hátországban 7 tartalékkórházat 
2965 ággyal és 590 kisegítQ kórházat 51 382 ággyal m_ködtetett.

Az elsQ világháborúban a katona-egészségügyben az akkori magyar orvoslétszám 
mintegy 40%-a vett részt, e szolgálat nemcsak a magyar honvédségre vonatkozott, hanem 
a közös hadsereget és a hátországi kisegítQ (önkéntes és tartalékos) szolgálatot is érin-
tette. A katona-egészségügy tevékenysége nemcsak a közvetlen harctéri tevékenységre 
terjedt ki, hanem a hátországi munkában a tartósan sérültek, a rokkantak gondozására is. 
A kormány 1915-ben felállította az Országos Hadigondozó Hivatalt, amely folyamatosan 
gondozásba vette a tartósan (100, 75, 50 és 25%-os) rokkant katonákat, az elesettek özve-
gyeit és árváit. Az 1927. évi utólagos statisztika szerint a 743 ezer súlyosan sérült közül 
68 197 volt 100%-ban rokkant (végtagcsonkolt, megvakult stb.), 100 272 fQ 25–75%-ban 
rokkant, 72 324 elhunyt rokkant özvegyét és 101 224 árváját gondozták. A rokkantak tel-
jes számadatainak nyilvántartása 1918 novemberében elpusztult, ezen adatokat 1920-ban 
ismét nyilvántartásba vették, de becslések szerint közel félmillió lehetett a 25–100%-os 
hadirokkantak száma. Ezen adatok csak a trianoni határokon belüli gondozottakra vonat-
koztak, a történeti Magyarország vonatkozásában jóval magasabbak voltak, kb. 60%-kal 
kell megemelni minden adatot. Az 1924-ben hivatalosan közzétett adatoknál figyelembe 
kell venni a természetesen elhaltak százalékát, a 25%-os rokkantak hároméves ellátással 
történt végkielégítését, de az Országos Hadigondozó Hivatalnál még évekkel késQbb is 
folyamatosan jelentkeztek igényjogosultak, állandó volt a súlyosbítást megállapító felül-
vizsgálat. A gondozottak 13%-a tiszt, 83%-a tiszthelyettes és legénységi állományú volt, 
14%-a fejsérült, 28%-a végtagcsonkolt, ebbQl 5%-nak mindkét, 14%-nak egyik lába hi-
ányzott, a többi kéz- és karcsonkolt volt. 31,5% gazdasági cseléd, 3,7% kisgazda, 16,3% 
munkás, 13% kereskedQ, 3,7% módos gazda (12–50 hold közötti birtok), a többi alkal-
mazott. 1924-ben a gondozottak 49%-a 30 év aluli, 21%-a 30–40 éves, a többi 40 feletti 
korú volt. A hadigondozottak 35%-a a háború elsQ két évében sebesült meg, a többi 1917 
után és a legtöbben az orosz fronton. A hadigondozottak ellátása a két világháború között 
folyamatos volt, ami nemcsak anyagi támogatást jelentett, hanem az 1920–1921. évi föld-
osztáskor a hadirokkantak nagy számban jutottak törpebirtokhoz, ezzel rendezni kívánták 
szociális és megélhetési helyzetünket. Ugyanakkor a városokban a hadirokkantak elég 
nagy számban jutottak dohánytQzsdei, italmérési és más hasznot hajtó jogosítványokhoz. 
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(A két világháború közötti magyar katona-egészségügy) A trianoni békeszerzQdés 35 ezer fQ-
ben határozta meg a magyar honvédség létszámát, fegyvernemeit, amely a békeállományon 
felüli létszámok teljes leszerelését is jelentette. Már Károlyi Mihály kormánya a katona-egész-
ségügyet – bizonyos katonai felügyelettel – a Népjóléti Minisztérium hatáskörébe utalta, amit 
a Tanácsköztársaság alatt is megtartottak, az 1920 után újjászervezett katona-egészségügy és 
szolgálatai ennek megfelelQen formálódott ki. Az új katonaorvosi szolgálat és szervezeti rendek 
a magyar királyi honvédség addig életben volt irányelvei határozták meg, vonatkozott ez a ka-
tonaorvos-képzésre, az egészségügyi szolgálat felépítésére, csupán a létszámokat fogták vissza, 
valamint ez befolyásolta a mozgósítási tervek elkészítését. Az új katona-egészségügy a hadse-
reg kórházait és intézményeit a tényleges katonai állományhoz igazította, nem vette igénybe a 
közös hadsereg által fenntartott intézményeket, azokat a polgári egészségügy számára ajánlotta 
fel. Viszont igazodni kellett a tekintélyes számú hadigondozotthoz, akiknek gyógy- és rehabili-
táló kezelése továbbra is a honvédség feladatkörébe tartozott. Ez is magyarázatul szolgál, hogy 
1932-ig, a Népjóléti és Munkaügyi Minisztérium fennállásáig e tárca is befolyással volt a kato-
na-egészségügy m_ködtetésében. Ennek megfelelQen nem csökkent a katonaorvosok létszáma, 
sQt 450 körül stabilizálódott, speciális sebészeti és rehabilitáló részlegek formálódtak ki. A hon-
védegészségügy részét képezték a rokkantházak és a rokkantgondozás. A két világháború közötti 
idQszakban a magyar honvédség kórházi és rendelQintézeti hálózatába a következQ intézmények 
tartoztak: l. sz. Honvéd és Közrendészeti HelyQrségi Kórház (Bp. Gyáli út 17.) 600 ággyal, 8. sz. 
Honvéd és Közrendészeti HelyQrségi Kórház (Bp. Hungária krt. 44.) 900 ággyal, 9. sz. Honvéd 
és HelyQrségi Kórház (Bp. Alkotás u. 25.) 800 ággyal, M. Kir. Honvéd József fhg. Szanatórium 
(Budakeszi) 400 ággyal, M. Kir. Honvéd GyógyfürdQ Kórház (Bp. Zsigmond u. 62.) 150 ággyal. 
Ez utóbbi két intézmény rokkantak számára fenntartott kórház volt. Budapesten m_ködött a M. 
Kir. Közegészségügyi katona-egészségügyi intézmény is. A Honvéd Egészségügyi Anyagszertár 
a Hungária úti 8. sz. Honvéd HelyQrségi Kórházban kapott elhelyezést, amely a fQvárosi, a vidé-
ki és csapat-egészségügyi részlegek ellátó szervezete szerepét töltötte be. HelyQrségi Kórházat 
Debrecenben (a 6. asz. 800 ággyal), Kaposvárott (500 ággyal), Miskolcon (400 ággyal), 
Szegeden (150 ággyal), Székesfehérvárott (100 ággyal) és Szombathelyen (350 ággyal) tartot-
tak fenn, míg csapatkórház m_ködött Egerben (200 ággyal), Nagykanizsán (150 ággyal), amely 
intézmények összesen 5700 ággyal rendelkeztek. A legnagyobb és minden osztályra kiterjedQ 
kórház a budapesti l., 8. és 9. sz. helyQrségi kórház volt, ahol a hivatásos tiszti és tiszthelyettesi 
állomány családtagjait is ellátták. A csapatoknál összesen 1200 gyengélkedQ betegágy volt. Az 
1920. évi nagy átszervezésnél a hivatásos honvédorvosi állomány legjobbjait tartották állomány-
ban, a honvédorvosi kar tudományos tevékenységét fogta össze a Honvédorvosi Tudományos 
Egyesület (1936). Az erQsen lecsökkentett létszámú hadseregnél nagyobb figyelmet tudtak 
szentelni az alkalmassági vizsgálatokra, a bent levQ állomány folyamatos egészségügyi ellen-
Qrzésére, a higiéniás viszonyok kialakítására. A két világháború között minden laktanyában és 
katonai intézményben megoldották a folyóvizes ivóvízellátást, a csatornás szennyvízelvezetést, 
a csapatélelmezés higiéniai következményeinek kialakítását. A katonaorvoslás területén számot-
tevQ tudományos és gyakorlati eredményeket értek el – fQleg a rokkantgondozás és rehabilitálás 
vonatkozásában – a baleseti és rehabilitáló sebészet területén, a protézistechnika kidolgozásában.

A trianoni békeszerzQdés értelmében a Magyar Vöröskereszt is a béke idején való tevé-
kenységre állt át, így leszerelte a katona-egészségügyet segítQ részlegeit, felszereléseit a polgári 
egészségügynek adta át, csupán a katasztrófák idejére készült fel. Ez valójában a katona-egész-
ségügy és a vöröskeresztes tevékenység kapcsolatának idQleges szüneteltetését jelentette.

A fasizmus európai térhódítása elQrevetítette a második világháború kirobbantását, amely 
hatással lett a magyar hadseregfejlesztésre is. 1938-ban a magyar honvédség létszáma 85 
ezer fQ lett, 1938-tól felgyorsult az egészségügyi részlegek fejlesztése, a szakszemélyzet 



52  KAPRONCZAY KÁROLY: MAGYAR KATONA-EGÉSZSÉGÜGY... 

kiképzése, felszerelése, a mozgósítási terveknek megfelelQ egészségügyi felszerelések be-
szerzése. A fegyvernemi felszerelések, a hadianyagok biztosítása jelentQs összegeket vett 
igénybe, de 1939. február 3-án a felsQház, 1939. február 4-én az országgy_lés is foglalkozott 
a katona-egészségügy kiszélesítésével, a kisegítQ szervezetek – így a Magyar Vöröskereszt 
– tevékenységének felélénkítésével. A Magyar Vöröskereszt anyagi támogatást kapott a 
kormánytól, hogy egészségügyi szolgálata háború esetén megfeleljen a követelmények-
nek, s feltöltötte személyi állományát, kiterjesztette ápolónQképzését, ebbe bevonta az 
Országos T_zoltó Szövetséget, a Légoltalmi Ligát, a Budapesti Önkéntes MentQegyesületet, 
a Városok és Vármegyék Országos MentQegyesületét, a Honvédelmi Minisztérium illeté-
kes osztályával hangolta össze tevékenységét. A Honvédelmi Minisztérium a mozgósítási 
tervek lépcsQzetének megfelelQen elsQdleges és másodlagos feladatoknak megfelelQ anyag-
szertárakat és egészségügyi osztagokat szervezett. A tervek szerint a háború sebesültjeit a 
frontvonalakon és közvetlen közelében s honvédegészségügy gondozza, a hátországban a 
katonai célokra igénybevett épületekben felállított hátországi egészségügyi intézményeket 
(hadikórházakat, terápiás intézményeket stb.) a vöröskereszt létesíti és tartja fenn.

A magyar törvények közé becikkelyezett (1936. XXX. Tc.) 1929. évi újabb Genfi 
Egyezménynek megfelelQen a hadifoglyok gondozását is – a honvédségi ellátás színvo-
nalán – a honvédegészségügy és a Vöröskereszt biztosította. Újabb feladat lett a légol-
talmi egészségügy, ennek, szolgálatának, betegellátásának és kiképzésének biztosítása, 
amely a honvédegészségügy és a vöröskeresztes szolgálat közös feladata lett, valamint az 
elsQsegélynyújtó és mentQtanfolyamok kiszélesítése, a felkészítés biztosítása. A sérültek 
ellátására a honvédség és a Vöröskereszt véradókat toborzott, nyilvántartásba vette, a ma-
gyar kormány megbízásából megszervezte az országos hálózatát. A Magyar Vöröskereszt 
felállította Véradó Központját, részletes tervet dolgozott ki a honvédegészségügy és a vö-
röskeresztes szolgálat országos, helyi és a katonai parancsnokságok különbözQ szintjein 
történQ együttm_ködésre. A felkészítés során a nagy t_zerQ okozta sebészeti ellátásra, il-
letve a bombázások által keletkezQ mentésekre összpontosult. A szervezés szerint a front-
vonalak tábori kórházait és a frontvonalak mögötti hadikórházakat a honvédegészségügy 
biztosította, valamint a nagy teljesítmény_ és állandó helyen m_ködQ hadikórházakat. A 
Vöröskereszt a kisebb teljesítmény_ és kiegészítQ jelleg_ hadikórházakat biztosította., 
amelyek szintén elQre kijelölt helyen m_ködtek, a hátországi katonai kórházakat segítet-
ték, ily módon növelték az adott katonai kórház kapacitását. 

A helyhez kötött katonai és vöröskeresztes hadikórházak csak a hátországban m_ködhet-
tek, de a második világháború idején már sor került olyan intézkedésekre is, amelyek során 
a katonai és a vöröskeresztes hadikórházak az ország határain túlra kerültek. A felkészülési 
tervben szerepelt azon vöröskeresztes kezelésben levQ ún. üdülQhelyek szervezése, ame-
lyekben a tartós kórházi kezelést már nem igénylQ sebesültek utókezelését, rehabilitáló gyó-
gyítását végezték. Komoly feladatot jelentett a kórházvonatok felszerelése, amelynek alap-
követelménye a sebészeti m_tQ, a steril feltételeket biztosító kezelQ telepítése. Ugyancsak 
gondosan kellett kialakítani a betegfektetQ helyeket, hiszen igen súlyos sérülteket kellett 
hátországi, vagy sürgQs esetekben az elsQ nagyobb kórházi intézménybe szállítani. A vo-
naton került elhelyezésre az egészségügyi készletraktár, az élelmezést biztosító konyha 
és raktárai, az egészségügyi személyzet pihenQhelyei, illetve a szerelvényhez hozzácsa-
toltak – könnyebb sérültek számára – ülQkocsikat is. Az ilyen felszereléseket békében a 
Vöröskereszt tárolta, mozgósításkor – a személyzettel együtt – a honvédség rendelkezésére 
bocsátotta. Viszont a trianoni békeszerzQdés értelmében ilyennel sem a vöröskeresztes, sem 
a honvédegészségügy nem rendelkezhetett, ezért ezek kialakítására csak 1940-ben kerülhe-
tett sor. Addig csak gépkocsi vagy lovas szállító egységeket tarthattak.
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(Kórházvonatok) 1941 elején szerelték fel a honvédséget 13 kórházvonattal. EbbQl két-
tengely_ kocsikból állt össze a 101., 102., 105., 107., 108., 109. és a 111. sz., míg a 150., 
151., 152., 153., 154., 155. sz. négytengely_ kocsikból. Mindegyik 22 vagonból állt, egy-
szerre 240 fekvQ és 60 ülQbeteget tudott szállítani. A háború legnehezebb szakaszában 
gyakran 700-800 beteget is szállított, sokszor ülQkocsikat kapcsoltak a szerelvényhez, 
illetve a raktári helyeket és a személyzet pihenQkocsiját alakították ki betegszállításra. A 
súlyos m_téteket – hivatalosan – a vonat álló helyzetében lehetett volna elvégezni, amit 
gyakran szükségbQl nem tarthattak be.

A kórházvonatok a MÁV kocsijaiból kialakított szerelvények voltak. Oda-vissza ingáz-
tak a hadszínterek és a hátország között, gyakran a visszafelé tartó út négy-öt nap volt. 
Frank Richard orvos vezérQrnagy, a honvédorvosi kar fQnöke személyesen ellenQrizte a 
MÁV dunakeszi fQm_helyében a kórházvonatok kialakítását és felszerelését, 1941 szept-
emberében az elsQ két szerelvényt a hadm_veleti területre irányították. Közben Frank tá-
bornok négytengelyes, azaz Pullman-kocsikból álló német kórházvonatot szemlélt meg, így 
engedélyt kért a kormánytól a négytengelyes kocsikból álló szerelvények kialakítására. A 
négytengelyes, jó rugózású kocsik között a közlekedés zárt átjárón keresztül történt, így az 
idQjárás viszontagságai a munkát menetközben nem zavarták. A vagonok rugózása kényel-
mesebb feltételeket biztosított a betegeknek, Az elsQ ilyen vonat a 151.-es számot viselte, 
felszerelését a budapesti Hungária kQrúti Honvéd HelyQrségi Kórházból biztosították. Ez 
a vonat 1941 decemberében tette meg az elsQ útját: a dnyepropetrovszki tábori kórházat 
sebesültekkel, teljes személyzettel és felszereléssel szállították haza, miután a gyorshadtest 
súlyos veszteségeket szenvedett és hazavezényelték. Ezen az úton Frank tábornok is jelen 
volt. 1942-ben a Hungária körúti 10-es számú helyQrségi kórház még négy ugyanilyen kór-
házvonatot állított össze, a vonatok saját világítást és f_tést biztosító felszerelésekkel lettek 
ellátva. A f_tés meghibásodása esetén vagononként vaskályhával biztosították a meleget. 
Amikor a 2. magyar hadsereg hadm_veleti területre került, a debreceni 6-os hadtestkórház 
anyagaiból is felszereltek 5, kéttengelyes vagonokból álló kórházvonatot. A vagonokat a 
MÁV fQvonalain közlekedQ, fapados személykocsikból alakították át a debreceni és a szol-
noki MÁV-m_helyekben. Ezek valóban gyengébb színvonalat képeztek, a vagonok közötti 
nyílt átjárókban – szeles idQkben – nehezen lehetett közlekedni, vaskályhákban f_töttek és 
viharlámpákkal világítottak. Egy vagonban – három sorban – 24-24 fekvQágyat helyeztek 
el, ahol a betegek a Frank-féle rázkódáscsökkentQ hevederekre lettek függesztve. Az ülQ-
betegeket átalakítás nélküli vagonokba helyezték el, normális körülmények között ezek a 
vonatok ötszáz, nehezebb idQkben 800 beteget szállított. 

A kiszolgáló személyzet számára hét kocsit rendeztek be. A parancsnoki kocsiban m_-
ködött a gazdasági hivatal, a bútorzatot rögzítették, igyekeztek minden teret hasznosan 
kihasználni. 

A m_tQ-kocsi középsQ helyiségében egy m_tQasztal állt, mellette – rögzített – 
m_szerszekrények és egyéb szükséges felszerelések. A m_szereket szükség esetén 
kifQzték, sürgQs alkalmazáskor alkohollal égették. Az elhasznált kötszeres dobo-
zokat az otthoni kórházakban cserélték sterilekkel. A m_tQ egyik fülkéjében a be-
osztott sebész, a másikban a m_tQs tisztesek laktak. Nála tárolták a rögzítQsíneket, 
egyéb kötszereket. A gyógyszertárkocsi közepén volt a kiszolgáló rész, ahol a falra 
rögzített szekrényekben tárolták a gyógyszereket, injekciókat, kenQcsöket, tégelye-
ket. Itt volt az étkezde, a két lakófülkében aludt a gyógyszerész és a belgyógyász-
orvos. Egy vagonban lakott – 24 férQhelyen – a személyzet, a különbözQ beosztású 
honvédek, akik részben betegápolók, részben a vonat védelmére, kiszolgálására 
lettek vezényelve.
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A szerelvényhez konyhakocsit is csatoltak, amelyben két rögzített, zárt fedel_ és két nyi-
tott fedel_ üst, víztároló edények, rögzített szekrényekben teljes konyhai felszerelés volt. Az 
ételhordásra dupla falú alumíniumedényeket használtak, a tányérok és evQeszközök is alu-
míniumból készültek. A konyhakocsiból átjáró vezetett a raktárkocsiba, ahol tárló ládákban 
tartották a kenyeret, a konzerveket és a füstölt húsokat, valamint az egyéb ételféleségeket. 
A kórházvonat élelmiszerraktára nem nyújtott osztályon felüli ellátást, de a körülményeknek 
megfelelt és mindenki egységes ellátásban részesült. A kórházvonat orvos parancsnoka min-
dig hivatásos katonaorvos volt, a beosztottak lehettek tartalékosok is. A szerelvény folyamatos 
javítását két kocsivizsgáló szaktiszt végezte, a fekvQbeteg-kocsiban tíz, az ülQbetegkocsiban 
öt egészségügyi katona szolgált. A szerelék- vagy paklikocsiban tárolták a matracokat, takaró-
kat, lepedQket és az ágynem_t, a tartalékból bármikor tudták cserélni a betegágy felszerelését. 
A betegkocsikat a sebesültek kirakása után 5 százalékos krezolszappanos oldattal felsúrol-
ták, a felszerelési tárgyakat fertQtlenítették. A kórházvonat a genfi konvenció értelmében a 
Nemzetközi Vöröskereszt védelme alatt állt, de a harcok hevében ezt gyakran nem vették 
figyelembe. Ezért festették fel a szerelvény minden oldalára és tetejére a vöröskeresztes jele-
ket. Becslések szerint a 13 kórházvonat a második világháború alatt közel 300 ezer sebesültet 
szállított haza, bár egyes idQszakokból nincs pontos adat.

A magyar hadvezetés az 1941. június 27-én történt hadüzenet után mozgósította a honvéd-
egészségügy aktív és tartalékos állományát, hadikórházait és minden egészségügyi intézmé-
nyeit, berendezéseit és személyi állományát a hadvezetQség rendelkezésére bocsátotta. Nem 
készültek fel a hátország és a hadm_veleti terület közötti nagy távolságokra, így a kórházvo-
natoknak egyre nagyobb távolságokat kellett befutniuk, gyakran s a kórházvonatok kiegé-
szítésére ülQ betegek számára indítottak szerelvényeket, így több tízezer könnyebb sérültet 
sikerült hazaszállítani. A magyar alakulatok közvetlen frontvonalakra vezénylése után hihe-
tetlen gyorsasággal megnövekedett a sebesültek száma, így felállították a 60 darab JU–52-es 
repülQgépbQl álló kimentQ szolgálatot, a különleges orvosi ellátást igénylQk számára, amely 
a vorozsenyi áttörés után kapott különös jelentQséget, majd a háború alatt háromszorosára 
emelték a gépek számát. Ezek a gépek csak korlátozott számú, két fekvQ és 4 ülQ sérültet tu-
dott elszállítani, általában a frontvonal mögött tette le betegeit az elsQ kórházakba. Kijevben 
és Harkovban ezer-ezer ágyas magyar tábori kórházat létesítettek, megegyezés szerint a német 
hadikórházakba is elhelyezhettek magyar sebesülteket. Innen – a sérülés nagyságától függQen 
– kerülhettek kórházvonatra. Ez a betegszállítási forma – a harci tevékenység vonalában – sok 
anyagi vesztességet szenvedett, de a leghatásosabb eszköznek bizonyult a sürgQsségi ellátás 
vonatkozásában. A gépek alacsonyan repültek, így a légvédelem könny_ célpontjává váltak. 

A magyar katonaorvosi parancsnokság arra törekedett, hogy minél nagyobb számban 
hazaszállítsák a sebesülteket. 1941 nyarától 60 hadikórház m_ködött s határokon kívül, 
1942 nyarától – tekintettel a súlyos személyi veszteségekre – vöröskeresztes ápolókat és 
nQvéreket, vöröskeresztes osztagokat is a frontvonalakon m_ködQ tábori kórházakba osz-
tottak be. Külön felderítQ szolgálatot szerveztek a német hadikórházakba került magya-
rok felderítésére, azokat kívánták elQször hazaszállítani, hiszen ott nyelvtudás hiányában 
hátrányos helyzetbe kerülhettek. 1941/1942 telén a kemény téli hidegek miatt nem tudtak 
rendszeresen tisztálkodni, jelentQs méret_ lett a katonák eltetvesedése, ezért 1942 végén 
Lawocnéban fertQtlenítQ állomást telepítettek, csak annak érintésével lehetett hazatérni. 
Volócon, Szolyván, Sátoraljaújhelyen, illetve Debrecenben katonai járványkórházakat 
létesítettek (5000 betegággyal), ahol a frontvonalakról hazaszállított kiütéses tífuszoso-
kat helyezték el, az általános katonai járványkórház Debrecenbe és Munkácsra települt. 
Az ide történQ szállítást a Magyar Vöröskereszt külön szállító gépkocsival biztosította. A 
magyar katona-egészségügyi szolgálat legnagyobb erQpróbája a doni áttörés alatt és után 
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volt, amikor a hivatalos adatok szerint 64 ezer magyar honvéd ellátásáról gondoskodtak, 
többsége sebesült, jelentQs részük fagyásos sebektQl szenvedett. Ez hatalmas létszám volt, 
nagy erQfeszítést kívánt az egészségügyi szolgálattól.

Az 1940. évi mozgósításkor Békéscsabán, Debrecenben, Hajdúszoboszlón, HódmezQ-
vásárhelyen, Karcagon, Makón, MezQtúron, Miskolcon, Orosházán, Püspökladányban, Sze-
geden, Szolnokon, Tótkomlóson, Beregszászon, Munkácson, Rahón, Ungváron állítottak fel 
hadikórházakat, mintegy 10 ezer betegággyal. A Magyar Vöröskereszt 6500 mozgósítható 
betegággyal és 2000 utóintézeti betegággyal rendelkezett, 19 590 ápolónQt tudott a hadi 
egészségügy rendelkezésére bocsátani, valamint három kórházvonatot szerelt fel saját költsé-
gén, 11 320, illetve 6156 (vöröskeresztes) véradóról vett fel nyilvántartást. A költségek biz-
tosítására országos gy_jtéseket szerveztek, illetve sorsjegyeket bocsátottak ki. 1943/1944-ben 
Magyarország fokozottabb katonai igénybevételével párhuzamban növelni kellett a katona-
egészségügyi intézmények számát, aminek következtében újabb 41 hadikórházat, 11 elbo-
csátó intézményt, 1943 végén – a nagy veszteségek miatt – megint 68 hadikórházat kellett 
felszerelni, ami közel 20 ezer betegágyat jelentett.

Magyarország intenzív bombázása miatt megnövelték a légókórházak számát és az ágy-
számot is megduplázták (ekkor kb. százezer betegágy m_ködött). A polgári egészségügyre is 
egyre nagyobb teher nehezedett, a hadm_veleti területeken minden egészségügyi intézmény 
katonai célok alá került. A nyilas hatalomátvétel, majd Budapest ostroma elQtt a katonai ve-
zetQség a hátráló német csapatokkal 75 hadikórházat, 31 tábori kórházat, 22 üdítQállomást, 
valamint a 13 kórházvonatot a nyugati hátáron túlra vezényelt, ahol a kórházi és egészség-
ügyi felszerelések szétzilálódtak, a katonai kórházak tovább m_ködtek, bár tevékenységü-
ket már egyik parancsnokság sem koordinálta, önakaratból m_ködQ, magyar sebesülteket 
és menekülteket gondozó intézményekké váltak. EzekbQl a töredékekbQl szervezQdtek a 
Nemzetközi Vöröskereszt által felügyelt és ellátott Magyar Vöröskereszt kirendeltségeinek 
intézményei, a hazatérni akaró magyar polgári személyek gy_jtQhelyei, a nyugati fogságba 
esett, de elbocsátott magyar hadifoglyok hazatérési állomásai. Katonaorvosi és vöröske-
resztes személyzettel m_ködött az ausztriai Dornhofenben (angol övezet) egy 600 ágyas, 
Kitzbühelnben (francia övezet) ugyancsak 600 ágyas, az amerikai zónában Kammerben 
500 ágyas, Branauban 150, Linzben 400, Riedben 600 ágyas magyar katonakórház. 
Németországban, Berlinben 400, Baden-Badenben 400, Münchenben 900 és Vlothóban 300 
ágyas magyar kórházak voltak, ahol megszervezték a magyar hazatérQk egészségügyi és 
szociális ellátását. 1945. szeptember 10-tQl hivatalosan elismert intézmények lettek, 1946. 
július 13-ig összesen 332 211 regisztrált hazatérQvel foglalkoztak. A Nyugatra hurcolt kato-
na- egészségügyi felszerelések töredéke került késQbb vissza Magyarországra.
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