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olyan városában, ahol nyitva tartották kapuikat 
a keresztény templomok, a t_zszentélyek vagy 
a sztúpák. A jámbor muzulmánoknak el kellett 
ismernie, hogy a más hitet követQk gyakran oko-
sabbak és jobban tájékozottak náluk, és mások 
nézeteit nem lehetett egyszer_en félresöpörni.

A kor gondolkodói, mondja Starr, olyanok voltak, 
mint a kagyló, amely képes igazgyönggyé alakíta-
ni a belekerült idegen homokszemet.

A közép-ázsiai kultúra csodája, hogy több évszá-
zadon át nyitott volt az idegen homokszem befo-
gadására, és egyszersmind megvolt az a képessé-
ge, hogy ezeket a homokszemeket felhasználva 
igazgyöngyöket állítson elQ. Amikor elvesztette 
azt a képességét, hogy konstruktívan szembenéz-
zen azzal, ami idegen és azt gyönggyé alakítsa, a 
[közép-ázsiai] civilizáció hanyatlásnak indult.

* * *
Az Elveszett felvilágosodás olyan könyv, ami nem-
csak olvasmányos és informatív, hanem egyben 
szórakoztató is. A könyv inspirálóan hathat Közép-
Ázsia mai lakóra, és egyben figyelmeztetésül is 
szolgál minden modern nemzet és civilizáció szá-
mára, amely hajlik az intoleranciára.

(The Asian Review of Books)

Tony Rennell

Amikor a sebesültek irigyelték a halottakat… 

Emily Mayhew: Wounded: From Battlefield to 
Blighty, 19141918 (Bodley Head, 2013, 288 oldal) 
cím_ könyvének bemutatása 

Az elsQ világháborúban harcoló katonák szá-
zezrei szenvedtek szörny_ sebeket a harcmezQn. A 
sebesülteket higiénikusnak cseppet sem nevezhe-
tQ körülmények között kezelték a túlterhelt orvo-
sok. Emily Mayhew Wounded: From Battlefield 
to Blighty (Sebesültek: A csatamezQrQl vissza 
Angliába) cím_ új könyve az elsQ világháborúban 
megsérült katonák és az Qket gondozó ápolók és 
orvosok megindító történetét meséli el.

Miközben a somme-i csatákban megsebesült ka-
tonákat ápolta, Winifred Kenyon nQvér véletlenül 
olyan felfedezést tett, ami késQbb sokat segített neki 
a komor munkában, amit végeznie kellett. Valahol, 
valaki hibát követett el, és a frontra apró, levendu-
lával teli muszlinzsákocskákat küldtek a zsinórral 
zárható zsákok helyett, amelyekben a katonák a 
személyes holmijaikat tarthatták volna. Ám a téve-
désnek ezúttal haszna is volt. Kenyon nQvér ilyen 
zsákocskákat t_zött a legsúlyosabb sebesültek pár-
nájára, és megfigyelte, hogy a levendulaillat meg-
nyugtatja az élet és halál között lebegQ katonákat, 
az otthonukra emlékezteti a sebesülteket és el_zi 
tQlük az üszkösödés és a rothadás b_zét, amelynek 
forrása nemritkán saját meggyötört testük volt.

A Winifredhez hasonló ápolónQknek bQséges 
készletre volt szükségük zsebkendQkbQl is. Kellettek 
azoknak a katonáknak, akik a m_tétbQl felébredve 
megtudták, hogy a lábukat amputálni kellett, vagy 
az elsQ alkalommal pillantották meg a pizsamájuk 
szépen felhajtogatott és vállmagasságban felt_zött 
üres ujját ott, ahol egykor a karjuk volt. A megtört 
férfiak sokszor addig zokogtak a karjaik között, míg 
a nQvérek köténye is átázott… De Kenyon nQvér 
maga is meglepQdött, milyen gyorsan hozzászokott 
ahhoz, hogy kegyes, megnyugtató hazugságokkal 
vigasztalja a sebesülteket. Hát persze hogy jobban 
leszel… Senki sem felejtett el otthon… A kloroform 
nem is olyan rossz… Minden rendben lesz… A va-
lóságban azonban csak ritkán alakult így.

Szörny_ dolog volt, ha valaki az 1914 és 1918 
közötti harcokban megsebesült a nyugati fron-
ton, és mégis gyakran figyelmen kívül hagyják 
ezeknek az embereknek a sorsát és szenvedéseit. 
Emlékm_vek Qrzik közel egymillió brit katona 
emlékét, akik a katasztrofális háborúban estek el. 
Ám több mint kétszer ennyire rúg azoknak a szá-
ma, akik a lövészárokban vagy az erQsen védett el-
lenséges vonalak elleni támadásokban sebesültek 
meg, és gyakran maradandó, egész késQbbi életü-
ket megváltoztató sebesüléseket szenvedtek az új 
generációs, pusztítóbb 20. századi fegyverektQl.

Modernebb puskák és géppuskák lQttek ki 
kúpos vég_ golyókat, amelyek gyorsabban repül-
tek, nagyobb erQvel csapódtak be és mélyebbre 
hatoltak, lepattantak a csontokról és keresztül-
szántottak a lágy szöveteken, piszkos egyenruha-
darabokat és a levegQbe került talajrészecskéket 
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ragadva magukkal. A tüzérségi lövedékek srap-
nelszilánkjai szakították a húst, így a vérzés csak 
nehezen állt el; olyan sebeket amelyek – ha a 
sebesült túlélte a sokkot – tökéletes környezetet 
biztosítottak a sebfertQzés és szepszis számára.

A túlzsúfolt kötözQhelyekre, sebesültellátó állo-
másokra és tábori kórházakba katona katona után 
érkezett a legszörny_bb sérülésekkel a fején, az 
arcán, a végtagjain vagy a hasán. Egy katonaorvos 
soha nem felejtette el a látványt, amiben akkor 
volt része, amikor felemelte az egyik sebesült 
ingét – egy fiatal, és valahogy még mindig ön-
tudatánál levQ, beszélQ tüzérségi tisztét, aki egy 
alacsony falon ülve várta, hogy megvizsgálják –, 
és a férfi mellkasán ütött srapnel-lyukon keresztül-
nézve tisztán látta a sebesült mögött levQ mezQt.

Ahogy közeleg az 1914–1918-as háború ki-
törésének centenáriuma, számos új, az elsQ vi-
lágháború történetével foglalkozó könyv jelenik 
meg. Emily Mayhew orvostörténész munkájá-
nak középpontjában az az orvosok és ápolók 
hQsies, és gyakran hiábavaló küzdelme áll, amit 
azért vívtak, hogy a fent említett fiatal tüzér-
tiszthez hasonló sebesülteket életben tartsák.

Az életmentésben a hordágyvivQk jártak élen – 
egy méltatlanul alulértékelt csoport, akiket rendkívüli 
erQfeszítéseik ellenére általában meg sem említenek 
a háború történetérQl írt munkák. A lövészárkokban 
a gyalogosok mögött sorakoztak fel, akik az árokból 
kimászva rohamra indultak az ellenséges állások 
ellen, majd rezzenéstelen arccal követték Qket, hogy 
összeszedjék a sebesülteket. Ahogy egyikük írta, egy 
dolog az, hogy bátor tetteket hajtsunk végre „fegy-
verrel a kezében, amikor az embert elönti a lelke-
sedés”, de egy másfajta bátorság kell ahhoz, hogy 
„bátran menjünk a jégesQként záporozó golyók közé, 
hogy bekötözzük és elszállítsuk a sebesülteket”.

A sebesülthordókat könnyen fel lehetett ismerni 
a tenyerükön levQ fájdalmas hólyagokról és bQr-
keményedésekrQl, amiket a hordágy durva fa fo-
gantyúi, vagy a horzsolásokról a hátukon, amiket a 
sebesültekkel terhelt hordágyak vállpántjai okoztak, 
miközben a szanitécek terhüket cipelve átküzdötték 
magukat a sáron és a z_rzavaron. Éjszaka, a támadás 
utáni sötétben visszakúsztak a harcmezQre, és a senki 
földjén bombatölcsértQl bombatölcsérig lopakod-
va kutattak a csatamezQn maradt sebesültek után. 
Ha rátaláltak, akkor az ellenséges mesterlövészeket 

kicselezve próbáltak visszajutni a saját vonalak biz-
tonságába, hátukon egy felnQtt férfi súlyát cipelve. 
Aztán visszamentek, újra és újra. „Mi mindig t_z 
alatt állunk, de nem dobhatjuk le a hordágyat, hogy 
biztonságos fedezékbe fussunk – írta egyikük a nap-
lójába. – Tovább kell haladnunk.”

Szívszaggató munka volt ez, háború a maga leg-
nyersebb formájában. A hordágyvivQk többet tanul-
tak a halálról, mint bármely más ember a csatatéren, 
írja Mayhew. Megtanulták azonnal megítélni, hogy 
ki az, aki meghalt, és ki az, aki még él. Megtanultak 
elfordulni a kétségbeesett haldoklóktól, hogy azok-
ra koncentrálhassanak, akiknek nagyobb esélye 
van a túlélésre. Megtanulták, hogy végignézik, 
amint férfiak halnak meg, és megtanultak segíteni 
a haldoklóknak egy utolsó szál cigarettával vagy 
pár kék szín_ morfintablettával. A munka legrosz-
szabb része az volt, amikor egy olyan sérültet 
vittek vissza, aki meghalt mire visszaértek, vagy 
akirQl az orvosok úgy döntöttek, hogy reménytelen 
eset és hagyták meghalni az úgynevezett „elfekvQ 
osztályon”. „Megtanulták – írja Mayhew –, hogy 
ne törQdjenek az ilyen dolgokkal, vagy azzal, hogy 
nekik kell elvinniük a halottakat a hordágyakról, 
amire az élQknek volt szüksége.”

Ha a hordágyon való szállítás közbeni rázkódás 
vagy a vérveszteség addigra be nem végezte azt a 
munkát, amit egy ellenséges golyó vagy ágyúlöve-
dék megkezdett, az életben maradt sebesültek ez-
után kerültek a vonalak mögötti tábori kórházakban 
dolgozó orvosok és nQvérek kezei közé. Az ilyen 
kórházak – némelyiket egyszer_ sátrakban, másokat 
rekvirált épületekben rendezték be – nyomorúságos 
és túlzsúfolt helyek voltak. Hordágyak hosszú sora 
feküdt a rögtönzött m_tQk elQtt, ahol még arra is alig 
jutott idQ, hogy érzéstelenítQt adjanak. A nagyobb 
offenzívák idején elképesztQ teher nehezedett az 
orvosokra; az alvadt vérrel borított ruhájú sebészek 
csontokat f_részeltek és artériákat varrtak, visszavág-
ták a sérült húst, összevarrták a hasakat és arcokat, 
mindezt elképesztQ gyorsasággal. Az amputált vég-
tagokat úgy rakták halomba, mintha csak eladásra 
kínált t_zifa lettek volna. A sebészeti eszközök olyan 
ütemben használódtak el, hogy a köször_söknek 
állandóan készenlétben kellett állnia, hogy meg-
élezhessék Qket. Az egyik sebésznek, aki épp egy 
nagyobb csata kezdetekor érkezett Ypres-be, két 
hétig arra se jutott ideje, hogy megborotválkozzon.
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Az akkor már tapasztalt orvosnak számító John 
Hayward maga is sokkos állapotba került az elsQ 
alkalommal, amikor az egyenesen a csatatérrQl 
beszállított sebesülteket kellett kezelnie. Meglepte, 
hogy mennyire csendesek voltak és mennyire bele-
törQdtek sorsukba az ellátásra váró emberek. Szinte 
nem is lehetett jajgatást vagy fájdalmas nyögéseket 
hallani, csak a légzést, a zihálást és alkalmanként 
egy-egy gyufaszál jellegzetes, reszelQ hangját, ami-
kor valaki cigarettára gyújtott. A legnehezebb az 
volt, hogy neki kellett megítélnie, melyik sebesült-
nek van esélye a túlélésre és melyiknek nincs, hogy 
melyik beteget operálja meg és melyiket ne – azaz 
hogy kit mentsen meg és kit hagyjon meghalni. 
Egyike volt annak a három orvosnak, akikre fejen-
ként száz beteg várt, és aki 36 órán át megszakítás 
nélkül dolgozott a m_tQsátorban.

Miután végre jutott egy szemhunyásnyi ideje 
alvásra, elment sétálni, hogy kitisztuljon a feje. 
Ekkor vette észre, hogy több száz katona csoszog 
a tábor felé egyetlen hosszú sorban, mindet fehér 
por borítja és mindegyik az elQtte haladó férfi 
vállába kapaszkodik. A legújabb haditechnikai 
újítás áldozatai voltak; a harcigáz-támadásokban 
megsérült katonák, akiknek tüdejét roncsolta, 
szeme világát pedig ideiglenesen vagy végle-
gesen elvette a maró gázzal való érintkezés. 
Hayward egy újabb hosszú éjszakán át dolgozott; 
tisztította, kötözte és mosta a sebeket, a legvégén 
pedig felmosta a padlóról „a modern fegyverek 
terén bekövetkezett áttörés” maradványait. És 
közben végig hallotta, ahogy újabb és újabb szi-
rénázó mentQautók érkeznek a táborba…

A súlyosan sebesültek számára – vagyis azoknak, 
akiket nem lehetett egyszer_en csak bekötözni és 
visszaküldeni a lövészárokba – a hazaszállítás volt 
a következQ lépés. ElQbb kórházvonatokon vitték 
Qket a La Manche csatorna partján levQ kikötQkbe, 
aztán onnan hajóval vissza Angliába. A rögtön-
zött vasútállomásoknál sorban feküdtek a betakart, 
hordágyra rakott sebesültek, várva a sebesültszállító 
vonatot. Voltak, akik meghaltak, mielQtt a szerelvény 
megérkezett volna, másoknak rosszabbodott az ál-
lapota és emiatt a reménytelen esetek közé sorolták 
Qket, akiket félreraktak, hogy másoknak adjanak 
esélyt. Amikor a vonat végül bepöfögött, a betegeket 
bezsúfolták az egymás fölötti sorokban elhelyezett 
függQ- és hordágyakra, akiknek pedig már nem jutott 

hely, azok kénytelenek voltak a folyosókon állva 
utazni. Ha a vonatnak hirtelen fékeznie kellett, 
beközözött testek dQltek minden irányba…

Miközben a vonatok Észak-Franciaország bom-
batölcsérektQl elcsúfított tájain és lerombolt város-
ain haladtak keresztül, az utazás legnehezebben 
elviselhetQ része a síneken fekvQ fel nem robbant 
lövedékek, a kisiklások és más gondok által okozott 
állandó késés volt. A kórházvonatokat gyakran mel-
lékvágányra terelték, ahol akár napokig is veszte-
gelniük kellett, mert a front irányába robogó katonai 
szerelvényeknek elsQbbséget kellett adniuk. A friss 
ágyútöltelékekkel teli vonatok láttán sokan sóhajtot-
tak fel fájdalmasan a sebesültek közül, akik már 
rég megfizették az árát annak, hogy besorozták 
Qket. Csak elképzelni tudjuk, hogy milyen hatás-
sal volt a kórházszerelvények látványa azokra a 
katonákra, akik erQsítésként a frontra tartottak.

A vonatokon szolgálatot teljesítQ nQvérek az 
emberhez nem méltó körülmények ellenére is 
megtettek minden tQlük telhetQt, de nem juthatott 
mindenre és mindenkire idejük és erejük. John 
Glubb hadnagy, akinek fél arcát szétroncsolta egy 
lövés, napokig feküdt ugyanazokban a gennyes 
kötszerekben, egészen addig, amíg el nem érték a 
kompkikötQt, ahonnan Angliába szállították Qket.

Szinte csodának t_nik, hogy bárki is hazatérhetett 
azok közül, akik a fronton golyót vagy srapnelszi-
lánkot kaptak, és végül elmondhatták a történetüket. 
Sokk, vérveszteség, szepszis: csak néhány halálos 
veszély, ami a harctérrQl kimentett, illetve a haza-
felé tartó sebesültekre leselkedett. Az üszkösödés 
miatt elképesztQen sok sebesült halt meg azokban a 
penicillin felfedezése elQtti idQkben.

Az új fegyverek megjelenésével új szörny_-
ségek jöttek. 1916 júliusától kezdve minden 
Londonba érkezQ kórházvonaton voltak olyan 
sebesültek, akik harcigáz-támadásokban sérültek 
meg. A gáz olyannyira beleette magát a sebesül-
tek ruháiba és olyan erQs volt a szaga, hogy a 
pályaudvaron segédkezQ önkéntesek közül sokan 
elájultak, a virágok pedig, amiket a jóakarók és a 
rokonok küldtek, megfeketedtek és elhervadtak.

Egyre több zárt vagon volt a szerelvények végén, 
amelyekben azok a katonák utaztak, akik megté-
bolyodtak a fronton átélt borzalmak hatására. Az 
önkéntesként dolgozó Claire Tisdall emlékszik egy 
súlyos gránátnyomástól (azaz harctéri idegsokktól) 
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szenvedQ tisztre, aki a kórházba vezetQ úton 
végig reszketett, remegett és sírt. Egyszer csak 
abbahagyta a sírást, és a lány elborzadva látta, 
hogy a férfi meghalt a félelemtQl…

BármirQl is emlékeznek meg a centenáriumi 
rendezvényeken, az emberi állhatatosságnak a lista 
elQkelQ helyén kell állnia. Joseph Pickard közle-
gény csak egy példa azok közül, akik nem adták 
fel. 1918 Húsvét vasárnapján találatot kapott az a 
lövészárok, ahol a fiatal kiskatona és társai tartóz-
kodtak. Amikor Pickard magához tért, bajtársainak 
holttestei vették körül. Egyedül Q élte túl a robba-
nást, de súlyosan megsebesítette egy repesz, a saját 
vérében feküdt, és óriási fájdalmai voltak. Az orra 
helyén egy nagy lyuk volt, egy másik pedig a hasán. 
Megpróbált felállni, de a lába is eltört, ezért vissza-
zuhant a sárba és négykézláb próbált biztonságba 
húzódni. Három ismerQs angol katona sietett oda, 
hogy segítsen neki, és az arcukra kiülQ iszonyatból 
sejtette, hogy mennyire súlyosak lehetnek a sérülé-
sei. Bajtársai azt hitték, hogy biztosan meghal.

Egy kötözQállomáson hallotta, amint egy megfá-
radt katonaorvos számba veszi a sérüléseit: elszakadt 
ülQideg, összetört medence, megrepedt húgyhólyag. 
A többi reménytelen eset közé került, hogy meghal-
jon. A tudatára telepedQ ködön át hallotta, hogy a 
lelkész feladja neki az utolsó kenetet, és érezte, ahogy 
az orvos az arcára húzza a takarót. A barátainak, akik 
érdeklQdni jöttek azt mondták, hogy nem lehet rajta 
segíteni, nincs már számára remény. Hivatalosan ha-
lott volt. De az akkor még csak 17 éves Pickard nem 
volt hajlandó meghalni, és éjszaka az egyik nQvér 
észrevette, hogy az arcára húzott takaró emelkedik 
és süllyed, ahogy a sebesült fiú levegQért küzd. A 
nQvér kitisztította és bekötözte a sebeit, aztán vizet 

adott neki, amit egy szívószálon át ivott meg – ez 
volt az elsQ ital amit azóta ivott, hogy a lövedék 
becsapódott, és amire mindig úgy emlékezett, mint 
a legédesebb gyógyszer, amit valaha kóstolt.

Az út, amelyre elindult vissza „Blighty-ba” 
(így nevezték Nagy-Britanniát az elsQ és máso-
dik világháborúban harcoló katonák) maga volt 
a pokol minden egyes centiméterén. Miközben 
az elsQsegélyhelyrQl a kocsira, majd a kocsiról a 
sebesültszállító vonatra rakták, minden bukkanó 
éles fájdalom hullámait küldte szét a testében – le 
a lábán, fel a gerincén és át a gyomrán. Perforált 
hólyagja újra és újra cserbenhagyta, és zokogott 
a megaláztatástól és a fájdalomtól. Egy nQvér ült 
az ágya melletti létrán és fogta a kezét, de a vonat 
minden rándulása elviselhetetlen kínt okozott. 
Csak félig-meddig volt tudatánál, amikor levették 
a vonatról, a kórházhajó fedélzetén pedig teljesen 
elvesztette az eszméletét. Amikor megérkezett 
Londonba, egy órán át feküdt a Victoria pályaud-
var peronján, mielQtt végre kórházba került volna.

A Joseph Pickardhoz hasonló több százezer se-
besült férfi számára a háború gyakorlatilag soha 
nem ért véget. Pickard négy évet töltött kórházban, 
és egész életében fájdalmai voltak. Azt is el kellett 
viselnie, hogy az emberek gyakran megbámulják 
összeroncsolt arcát. Egy nap egy kisfiú megkér-
dezte tQle, hogy mi történt az orrával. Elvesztette 
Franciaországban – válaszolta –, aztán már nem 
volt semmi értelme visszamenni érte és megkeresni. 
A teste összetört, de a humorérzéke meglepQen ép 
maradt. 1991-ben, 91 éves korában halt meg. Ahogy 
Emily Mayhew írja megindító könyvben: „még 
egy háborúért adott élet, aki most végre békében 
nyugodhat.”


