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Hadisebesültek görbe tükörben

Az első világháború centenáris megemlékezéseinek, kiadványainak sorában minden kétsé-
get kizáróan szinte egyedülálló Bořivoj Rambousek csendes humorú karikatúra-gyűjtemé-
nyének közreadása, amely egy szombathelyi hadikórház mindennapjaiba enged betekintést.

A 38 rajz alkotója igazi békebeli közép-európai utat járt be igencsak rövidre szabott életében. A 
csehországi Liblicében született 1890-ben, egy cseh értelmiségi család második gyermekeként. A 
képzőművészet, és mindenekelőtt a festészet iránti érdeklődése már gyermekkorában megmutat-
kozott. Tanulmányait a prágai művészeti akadémián kezdte, majd a zágrábi iparművészeti akadé-
mián folytatta. A háború kitörésekor még Zágrábban élt, elsősorban lapillusztrátorként tevékeny-
kedett, de ismert volt portréfestőként is. 1916-ban hívták be a közös osztrák–magyar hadseregbe, 
az olasz frontra, a Piave menti kegyetlen harcok színhelyére került. A történet érdekessége, hogy 
a frontról értékes információkat küldött bátyjának, aki az osztrákellenes titkos mozgalomnak, az 
Edvard Beneš által szervezett ún. cseh Maffiának volt a tagja. A leveleket „Cukorgyári Levelek” 
fedőnév alatt írta egészen megbetegedéséig. A háborús viszontagságok azonban megviselték a 
gyenge fizikumú, szemüveges Rambouseket, egészen pontosan azonban nem tudjuk, hogy mi-
lyen betegséggel, sebesüléssel került a szombathelyi császári és királyi tartalékkórház osztályára, 
mint lábadozó. A háború után Horvátországban telepedett le, és mindenekelőtt nyelveket ta-
nult: anyanyelvén kívül szerb-horvátul, arabul, héberül, németül és franciául tanult és tudott. 
1920-ban a dél-szerbiai Pirot gimnáziumában rajztanári állást kapott, emellett a helyi szö-
vőiskolában mintarajzot tanított. Ezt a sokirányú munkát és leterhelést nem bírta a törékeny 
alkatú Rambousek, és 1921-ben – 31 éves korában – szívroham következtében halt meg.

Rambousek 1917-ben töltött néhány hetet a szombathelyi katonai kórházban, feltehetően 
tavasztól nyárig, esetleg kora őszig tartott lábadozása. Távozását a kórház ápolószemélyze-
te, orvosok, nővérek egyaránt igyekeztek késleltetni, mert kedves, szórakoztató egyénisége 
olyan derűt árasztott, amely nemcsak a gyógyítók munkáját könnyítette meg, de a súlyosabb 
betegek gyógyulását is. Összesen 50 rajzot, karikatúrát hagyott maga után Szombathelyen, 
amelyek alapján a hadikórház mindennapjaiba, a gyógyító-ápoló személyzet munkájába 
nyerünk betekintést, és – bár a humor görbe-tükrén át – a betegséggel, halállal, és a beavat-
kozás ellen minden eszközzel tiltakozó beteggel vívott közdelemmel ismerkedhetünk meg.

Az orvosi karikatúra műfaj gyökerei az európai kultúrákban a 17. századig nyúlnak vissza, 
komoly hagyományai vannak az olasz, francia és angol képzőművészetben, kultúrtörténetben. 
Neves képzőművészek rajzai állították pellengérre a tudós szerepben tetszelgő orvosokat, nevet-
ség tárgyává téve a rettegését szélsőséges viselkedéssel leplező beteget, a külső szemlélő számára 
érthetetlen gyógyeljárásokat, a félelmet keltő eszközöket. A karikatúra műfaj igazi kiteljesedé-
sét a 19. században a folyóirat irodalom egyik jellegzetes kiadványtípusa, a vicclap segítette, 
valamint a litográfia technika elterjedése, amely az esztétikai élményt is tökéletesebbé tette.

A karikatúra művészi megfogalmazása lehet egészen szélsőségesen túlzó, amely szin-
te megsemmisíti az ábrázolt személyt, jelenséget, de lehet a „bárkivel megeshet” alapon 
elnéző, ám mégis a jellemző emberi gyarlóságokat, gyengeségeket kiemelő karikatúra. 
Rambousek rajzai ez utóbbi kategóriába tartoznak. Amiben még eltér az orvosi karikatúrák 
többségétől, hogy nem az orvos, hanem a beteg áll a középpontban, illetve az általuk meg-
személyesített betegség, a háború okozta nyomorúság. A végső üzenet optimista, mert azt 
sugallja, hogy mindez legyőzhető, túlélhető. Az orvosok és nővérek szerepét idealizálja, 
alakjukat némiképp heroizálja, hiszen minden lehetséges módon meggyógyítják a beteget.
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Rambousek lábadozásának és a rajzok létrejöttének helyszíne a császári és királyi 
tartalékkórház VII. (szemészeti) osztálya, amelyet a szombathelyi polgári leányiskola 
épületében helyeztek el. A tanítást már 1914 őszén berekesztették és kórházi célokra 
rendezték be a termeket. A rajzokon ábrázolt bútorzat a megszokott, egyszerű, fehér-
re festett szekrényekből, ülő alkalmatosságokból, vizsgáló és műtőasztalokból állt, 
sem különösebb pazarlásra, sem a sebtében összeszedettségre nem utal, egyértelműen 
a szükséges praktikumot mutatja. Ismeretes, hogy milyen elképesztő mértékű volt a 
gyógyszer-, és a mindennapi élethez elengedhetetlen ellátmány (pl. kötszer, élelmiszer 
stb.) hiánya, a rajzok azonban nem ezt sugallják. A gyógyszeres szekrények megtömve 
vannak a különféle tégelyekkel, üvegekkel, dobozokkal, feliratuk alapján azonosítható-
ak a korszakban ténylegesen alkalmazott medicinák. A korabeli feljegyzésekben említett 
hiányos táplálkozásra a csontsovánnyá fogyott betegek emlékeztetnek. Bár az osztály sze-
mészeti osztályként szerepelt a nyilvántartásokban, minden egyéb belgyógyászati és sebé-
szeti problémával foglalkoztak (legalább is a képek ezt támasztják alá): tüdőgyulladás, 
galandféreg, székrekedés, nikotinmérgezés, orrpolip, gyomormérgezés és hasvízkór, de 
megjelenik az orvosi karikatúrák kedvenc témája, a fogfájás és a foghúzás is. A szemé-
szeti betegségekre és kezelésre csupán néhány rajz utal: szemvizsgálat, szemcseppentés, 
és a harctéri sérülésekre leginkább emlékeztető „hátborzongató” rajz, amelyen a főor-
vos és a műtőszolga roskadozó tálcányi eltávolított szemgolyó társaságában látható, sőt 
a rajz legszembetűnőbb részén egy hatalmas vödröt is megörökített a rajzoló, hasonló 
tartalommal. (Érdemes hozzáfűzni, hogy a háborús sérülések legnagyobb hányada 
ténylegesen a fejen keletkezett sebesülés volt, így a szomorú realitással magyarázható a 
szemsérülések eltúlzott megjelenítése.)

A rajzok állandó szereplői az orvosok, ápolók, nővérek jól azonosíthatóak, ugyanis a 
rajzok első tulajdonosa – Pápai Hugo, az egykori tartalékkórház főorvosa – a figurák mellé 
odaírta a neveket. Ez – összehasonlítva a hadikórház megmaradt nyilvántartásaival – pontos 
meghatározást tett lehetővé a gyógyító személyzetet illetően.

Rambousek – mintegy hálája jeleként – Pápai Hugó főorvosnak ajándékozta a színezett 
tusrajzokat, tőle került dr. Schmidt Lajoshoz (1903–1975), a neves műgyűjtő orvoshoz, 
feltehetően az 1930-as évek elején. A fiatal szombathelyi orvos szenvedélyes gyűjtőként 
szisztematikusan összegyűjtötte a világháború éveiből megmaradt tárgyi anyagot, köztük 
a hadiorvoslásra, Szombathely hadikórházaira vonatkozó emlékeket is. Mindezt egy nagy 
visszhangot kiváltó kiállítás keretében tárta a nagyközönség elé 1936-ban. A tárlat fontos ré-
szét képezte az akkor még teljes – 50 rajzból álló – karikatúra anyag. Napjainkban már csak 
38 rajzot őriz ebből a kollekcióból a szombathelyi Schmidt Múzeum. A múzeum 2015/2016-
ban rendezett Hadisebesüléstől a gyógyulásig című időszaki kiállítása nyolcvan esztendővel 
az első bemutatás után ismét a nagyközönség elé tárta a különleges rajzkollekciót.

A Keppel Csilla történész-muzeológus által összeállított kiadványból – a szombat-
helyi levéltári, helytörténeti, kórháztörténeti anyagra támaszkodva – megismerhetjük a 
világháborús hadikórházak működését, a gyógyító személyzetet: orvosokat, ápolókat, 
önkéntes segítőket, a háború idején végzett tevékenységüket, életútjuk további alakulá-
sát. A közreadott 38 rajzhoz magyarázó szöveget is csatolt a szerző.

A kiadvány összességében, tartalmában túlmegy a megszokott kiállítási katalógusokon. 
A nyomdai munka eredményeként az illusztrációs anyag tökéletes esztétikai élményt nyújt.

A kötet megjelenését az Első Világháborús Centenáriumi Emlékbizottság támogatta.

(Keppel Csilla: Hadisebesültek görbe tükörben. Bořivoj Rambousek első világháborús 
karikatúrái. Szombathely, Savaria Múzeum, 2016, 110 p., illusztrált.)


