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„Villanyborotva és az Issekutz”
Wenger Tibor dr.

Tisztelt Szerkesztőség!
Nagy élvezettel olvastam Osváth János kollégám visz-

szaemlékezéseit a „boldog” katonaéletre. Örömmel teszek 
eleget a főszerkesztő úr és Jancsi kérésének, hogy néhány 
sorral saját katonai élményeimet is megemlítsem.

1964 februárjában kellett bevonulnom nekem is, termé-
szetesen a Kerepesi útra. Az az igazság, hogy az ottani 
„kiképzésre”, speciális helyzetekre, tisztekre szinte egyál-
talán nem emlékszem. Nyilvánvalóan azért, mert nem 
sokat törődtem, a hozzám hasonlókkal egyetemben a 
helyzettel. Bele kellett nyugodni nem volt mit tenni. 
Ugyanakkor részben irigység tárgya voltam, mert elvál-
laltam, hogy beszerzem társaim által kért folyóiratokat, 
újságokat. Ez azzal járt, hogy néha naponta, néha hetente 
kétszer-háromszor kimehettem a laktanyából a kb. 100 
méteres átmérőjű civil életbe, a Hungária körút és 
Kerepesi út sarkán lévő újságos bódéig és vissza, termé-
szetesen egyenruhában. Láthattam a mozgó villamosokat, 
néhány autót, teherautót, stb. Egyik se volt katonai. Így 
volt alkalmam nem elfelejteni, hogy vannak civilek is.

Sajnos egy kellemetlen emlékem is van a Kerepesi 
útról. Egy- egy hálókörzetben mintegy 25-en, harmincan 
voltunk. Természetesen minden holmink elől volt. Talán 
a harmadik héten eltűnt az akkor igen ritka, és nehezen 
beszerezhető villanyborotvám. Természetesen jelentet-
tem a tiszteknek. Ők tulajdonképpen ennek örültek: íme 
az orvosok is egymást meglopják. Ami igaz az igaz, való-
ban valamelyik kollega tulajdonította el a készüléket. 
Persze gyanúm volt, hogy ki lehetett, de mind a mai 
napig ez csak gyanú maradt.

Mikor véget ért a bezártság kihelyeztek minket csapa-
tokhoz. Ingyenes orvosokat kaptak az egységek és ott 
gyógyítottunk, viszonylag nyugodtabb körülmények 
között. Ez utóbbi persze függött a csapat vezetőségétől, 
és attól, hogy a tisztek betegek voltak-e, vagy nem. Ha 
betegként jöttek hozzánk, akkor „Dokikám” voltunk, ha 
tisztként „Alhadnagy elvtárs”. Lenti és Miskolc között 
mindenhova kerültünk az országban. Akinek szerencséje 
volt Budapestre, vagy szülőhelye közelébe. Engem nem 
messze a Fővárostól egy kis egységhez osztottak be (tit-
kos helyre!), ahol megengedték, hogy vonattal naponta 
járjak be, sőt hétvégén még szabad vasárnapot is adtak. 
Így éjszakai ügyeletből (a XI. kerületben ügyeltem), átöl-
tözés után (mert ugye egyenruhába kellett a laktanyában 
megjelenni) felültem Kelenföldön a vonatra és fél óra 
alatt helyszínen voltam. A vonatnál mindig két kiskatona 
várt egy autóval, és mielőtt a laptanyába mentünk a helyi 
italboltot látogatták meg, tiszt (azaz az orvos) jelenlété-

Doktor urak, hátra arc!
Tisztelt 50 éven felüli Kolléga Urak!

Nyugalom, a megszólítás mögött nem 
rejlik sem nemi, sem életkori diszkriminá-
ció, nem sérül a politikai korrektség elve. 
A megszólított csoportot. melyhez én is 
tartozom, egy bizonyos közös élményvi-
lág fűzi egye és különbözteti meg a többi-
ektől. Mi vagyunk a katonaviselt öregfiúk, 
a hajdani Magyar Néphadsereg veterán-
jai, akikre végzett orvosként még vonat-
kozott az általános honvédelmi kötele-
zettség. Mindannyian őrzünk derűs és 
borús emlékeket, történeteket abból a 
világból, amelyről fiatal kollégáinknak 
csak vázlatos ismeretük lehet. Osszuk hát 
meg velük és egymással élményeinket, 
amíg erre még módunk van! Ki-ki, amire 
emlékszik, és úgy gondolja, hogy közlésre 
érdemes, küldje be nekünk bátran. Ha 
bizonyos dolgokra eltérően emlékezünk, 
majd legfeljebb hajba kapunk, tessenek 
kommentálni! Az ifjak számára remélem, 
szórakoztató lesz, de azt is remélem, hogy 
a mi tapasztalataiknak hasznát soha nem 
fogják venni, vagyis nem lesz megint ok 
arra, hogy kötelező sorozással egészítsék 
ki a hadsereg állományát.

Egyidejűleg teljes tisztelettel szólok a 
hivatásos katonaorvosokhoz. Nézzék el 
nekünk, ha megrögzötten civil lelkünkből 
fakadóan néha élcelődve beszélünk a 
katonaság intézményéről általában. Arra 
is gondolunk, mit jelentett eleinknek, 
annak idején a harctéri orvoslást élesben 
gyakorolni, a tűzvonalban küzdeni ember-
életek, kezek, lábak, szemek megmenté-
séért.

Tehát akkor: rajt! Doktor urak, hátra 
arc, közös múltunknak tiszteee-legj!

Osváth János dr.
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ben. Néhány féldeci után indulás. Nem igen kedveltek, 
mert én nem ittam velük és ezt nem nézték jó szemmel. 
Később kisült, hogy erről nem tettem soha jelentést 
(pedig kellett volna), így megbékéltek. Szerencsére kis 
alakulat volt ahova kerültem. Mindössze két század kato-
na teljesített ott szolgálatot (őrök és műszakiak). Hogy 
pontosan mit őriztek a szigorú titok volt. Persze minden-
ki tudta. Tároló helyek voltak, de nem tudta még a 
parancsnok se, hogy ezek hogyan is néznek pontosan ki, 
mert nem volt leírás. Az volt az ideológia, hogy nem 
szabad az imperialistáknak ezt megtudni. Az igaz, hogy 
az egész területet a német hadsereg építette a II. világhá-
borúban, és a nyugati német területeken voltak a tervraj-
zok, a részletes leírások.

Egy alkalommal, meleg napsütésben az udvaron sétál-
tam, és éppen magas rangú tisztek érkeztek ellenőrzésre. 
Mikor kiszálltak a katonai járművekből és tiszteletteljesen 
köszöntem, ingujjban, sapka nélkül voltam, meleg volt 
ugye. A sokcsillagos (talán ezredes?) köszönés helyett így 
üdvözölt: „Ugye maga az orvos?”. Ismertek minket.

Mindenféle panasszal jöttek hozzánk a hivatásos kato-
nák, tisztek is. A Talpas-nak nevezett őrmester (talán 
48-as volt a lába, nálam egy jó fejjel magasabb) lábizza-
dásról panaszkodott. Elővettem a mindig nálam lévő 
„Issekutz-ot” (Gyógyszertan és Gyógyítás című „biblián-
kat”) és felírtam neki egy megfelelő folyadék keveréket. 
Néhány nap múlva megjelent Talpas és panaszkodott, 
hogy nem igen használ szer. Mondta, hogy lehet, hogy 
nem jól alkalmazta, mert naponta csak két evőkanállal 
szedett be. (Gyorsan elő az Issekutzot: mi van benne, 
kell-e valamilyen antidótum).

Mindenesetre szerencsém volt, mert naponta hazajár-
tam, hetente legalább háromszor ügyeltem, napközben a 
gyengélkedőn tudtam aludni és kiolvastam legalább 5-6 
könyvet ezen idő alatt.

Tanulság: nem árt az ilyen kényszerhelyzeteket úgy 
felfogni, hogy belenyugodunk, és örömmel várjuk a 
végét. Csatlakoznék Osváth Jánoshoz: remélem a mai és 
a következő generációknak ilyen „élményekben” nem 
lesz részük.

Egy sorozó orvos emlékei, avagy: 
˘ ˉ ˘ ˉ ˘ ˉ ˘ ˉ ˘ 
János Ádám dr.

Ne ijedjünk meg, ez egy verstani képlet. Láthatóan egy 
antik verssort jelöl. Négy és feles jambus. Ha valaki 
inkább a morze-jelek olvasását szokta meg, mondja fenn-
hangon, hogy ti-tá-ti-tá-ti-tá-ti-tá-ti, de úgy, hogy az 
utolsó előtti hosszú szótagnak adjon erős hangsúlyt. Nem 
ismerős? Rendben, segítek. Képzeljünk magunk elé egy 
köpcös katona- vagy rendőrtisztet, sapkáján a népköztár-
saság búzakalászos címerével, amint eltűnik arcáról a 
nyájas mosoly, felrántja a szemöldökét, és ekként dörög:

˘ˉ˘ˉ˘ˉ˘ˉ˘
Úgy van, kitaláltátok:

Tudunk mi másképp is beSZÉLni!

Ezt a verbális gumibotot akkor lengették meg, ha vala-
ki úgy képzelte a szocialista demokráciát, meg az „aki-
nincsellenünkazvelünkvan”-t, hogy visszaélünk a türe-
lemmel, és próbálunk kekeckedni, netán variálni, vagy 
szívóskodni. Az utolsó előtti szótag hangsúlyozása soha 
nem maradt el, amint azt tipográfiailag is igyekeztem 
megjeleníteni. A villámló tekintet és az előre lökött áll-
csúcs érzékeltetésére nincs kódkészletem.

Érdekes lenne tudni, miként bukkant fel ez az időmér-
tékes versforma a magyar katonabeszédben. Úgy tanul-
tuk, hogy a hagyományos magyar verselés nem ismeri az 
időmértékes formát. A magyar embertől idegen a kecse-
sen szökdécselő metrum, ő két lábbal áll a földön, és 

nehéz igazát az első szótagokra odatett hangsúllyal nyo-
matékosítja. Máskor is előfordul, hogy időben és térben 
távoli kultúrák elemei búvópatakként buzognak fel várat-
lanul. Gondoljunk a pentaton skálára, amely a mi Al föl-
dünket és a Sárga folyó táját egyaránt bezengi, vagy a 
szvasztikára, amely az Andok és a Himalája láncai között 
ugyanúgy megjelenik a Nap jelképeként. E gondolat 
mentén válik érthetővé, hogy a néphatalom tisztjeinél a 
haragvás tüzében ilyen jambikus szavalat tört fel a kol-
lektív tudattalan mélységéből.

Efféle fennkölt és cizellált eszmefuttatás akkor szokott 
az agyunkban megszületni, ha rohadtul semmi dolgunk 
nincs, és láblógatva lopjuk a napot. Ezt az állapotot soro-
zó orvosként ismertem meg 1975 őszén egy angyalföldi 
kultúrházban, ahol egy sebész kollega társaságában vár-
tuk a negyedórás intervallumokban megjelenő, gatyára 
vetkőzött fiatalokat. Később kitaláltam bizonyos pótcse-
lekvéseket, amelyekkel több-kevesebb sikerrel elűztem a 
fölöslegesség kínzó érzését. Volt rá alkalmam, mert attól 
kezdve majdnem minden évben berángattak. A legered-
ményesebb trükköm az volt, hogy megpróbáltam tényle-
gesen jelen lenni. Rejtvényfejtés és újságolvasás helyett 
szóba elegyedtem a beidézett srácokkal, belelapoztam a 
személyi adatlapokba, oda-odafüleltem, mi történik a 
szomszéd asztalnál, ahol a kiegészítő parancsnokság 
tisztjei beszélgettek a sorköteles fiúkkal, szervezték 
jövendő beosztásukat. Míg odakint az aranyló ősz színei  
pompáztak, itt bent a fakó falak között földerengett a 
hetvenes évek magyar valóságának panorámája. De szép 
mondat lett! Ezekből az emlékeimből fogok most mazso-
lázgatni. Nem terveztem el semmit, nekifogok és leírom 
azt, ami és ahogy eszembe jut.
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A Vadbarom
Nem én mondtam, egy másik sorozó tiszt mondta arra a 
századosra, akivel első, és meghiúsult reményem szerint 
utoljára soroztam. Nem emlékszem a nevére, legyen 
Vadbarom szds.

Ellentétben az összes többi kollégájával, szeretett ordí-
tozni a beidézett srácokkal. Nem amúgy őrmesteresen, 
fölényeskedve, inkább kivörösödve az indulattól, hogy 
ezek az elkényeztetett fiatalok készen kapták a boldog 
világot, amiért eleik vérüket ontották, és most félvállról 
veszik a honvédelem megtisztelő kötelességét. Csepeli 
munkásgyerekként annak idején a kommunisták beszer-
vezték. Hívő lelkét megannyi vesszőcsapásként érték a 
gyarló világ tényei

„Miket irkált ide, mi az, hogy a bátyja külországba 
távozott, Írja csak be szépen, hogy dí-szí-dált! Van arra jó 
magyar szó! Mit köntörfalazik?!” Tudunk mi másképp is 
beszélni!

„Fiatalember, azt beírta a kérdőívbe, hogy apja bünte-
tett előéletű, de azt miért nem írja ide, hogy miért is ült a 
kedves papa? Hogy? Mi? Úristen! Mint illegális kommu-
nista párttagot börtönözték be, és ezt priusznak tekinti?! 
Most mit csináljak magával? Mondja meg, hogy mi az 
ördögöt csináljak??”

Vadbarom. Ezt a titulust vívta ki azzal, hogy véresen 
komolyan vette, amit csinált.

Még valami erről a századosról. Kiszúrtunk egy srácot, 
akinek az egyik heréje meg volt nagyobbodva. Elküldtük 
urológushoz. Három hét múlva megjelent, miután a rákos 
daganattal beszűrt fél herét műtétileg eltávolították. 
Akkor még erre nem adtak kemoterápiát, szegény fiúnak 
néhány évnél több nem volt jósolható. Beütöttük az 
„alkalmatlan” pecsétet. A tiszt (nem ismétlem meg a 
díszítő jelzőt, mert valahol sajnálom) értetlenkedve jött 
oda hozzám, hogy miért alkalmatlan ez a gyerek. 
Elmagyaráztam, hogy ez a daganat pár év múlva kiújul és 
végez vele. „Na de hát addig miért ne lehetne katona?” 
Hát igen. Magyarázd el a vaknak, hogy mi a kék.

Ki-ki maga mesterségét…
A Kiegészítő Parancsnokság (továbbiakban: kieg.) tisztjei 
kellő tisztelettel, tegezve doktoruraztak minket, természe-
tesen ránk bízták a katonai alkalmasság elbírálását, de 
azért voltak szerény kéréseik, hogy „ha lehet…” – például 
ha lehet, bizonyos szakmát művelőknek ne adjunk halasz-
tást, vagy felmentést, mert a seregnek égető szüksége van 
rájuk. A modern, gépesített hadseregben természetesen 
nagyon hasznosak a gépszerelők, elektronikai műszeré-
szek, géplakatosok, de meglepő módon a szobafestő, bur-
koló, kőműves, kertész szakmákra áhítozott legmohóbban 
néphadseregünk. Ugyan, dokikám, tudod, hogy van az! Az 
a csapatparancsnok családos ember, építkezik, bővíteni, 
csinosítani akarja a házát, de hát hogy tudná megfizetni azt 
a sok rabló maszekot! És hát az a kiskatona is jól jár, ha 
plusz kedvezményt kap, jó sok eltávozást, mehet haza 
döngetni a kislányt – ugye értjük egymást?

Az örömkatona
Ez a történet nem a Vadbarom idején volt. hanem pár 
évvel később.

Megint berántottak, nem tudom, hányadszor. A mi fel-
adatunk nem mindig az éppen hadköteles életkorba lépett 
fiatalok vizsgálata volt. Ezen a napon például egyetemi 
hallgatók kerültek terítékre, akik tanulmányuk befejezé-
séig előzőleg szolgálati halasztást kaptak.

Szőke hajú, kisportolt, értelmes arcú és magabiztos 
fellépésű fiatalember állt előttünk. Az alkalmasság elbírá-
lása az ő esetében úgyszólván formalitás volt. A műszaki 
egyetem utolsó évét végezte, eddig igen sikeresen. Ezen 
kívül több sportágban is jeleskedett, az atlétikától az ejtő-
ernyő-ugrásig.

A százados elismerően bólogatott, miután átnézte a 
kartonját.

– Fiatalember, nagyon szép az anyaga. Folytassa 
tovább is ilyen eredményesen a tanulást! A következő 
ősszel behívjuk. Nagyon jó alakulathoz fog kerülni, ahol 
a szakmájába vágó feladatot kap.

– Bocsánat, de én a katonaságnál nem ilyen dolgokkal 
szeretnék foglalkozni. Ha katona vagyok, akkor igazi 
katona akarok lenni, nem egyenruhába bújtatott civil.

A tiszt arcán megdöbbenés, zavar és némi szánakozás 
tükröződött.

– Ez nagyon szép magától ... elvtárs, de meg kell érte-
nie, hogy a hadseregnek nagyon nagy szüksége van kép-
zett műszaki emberekre. Vétenénk az ország érdekei 
ellen, ha hagynánk, hogy egy ilyen kiváló eszű ember 
lapos kúszással, menetgyakorlattal meg hasonlókkal tölt-
se az idejét és fecsérelje az értékeit. Igazam van?

A fiú nem viszonozta a tiszt barátságos mosolyát.
– Legyen szíves megmondani nekem, mi a módja, 

hogy fellebbezzek a döntésükkel szemben?
A parancsnok reményvesztetten sóhajtott. Monoton 

hangon elmondta, hogy kinek kell címezni, és hogy 15 
nap, illetékbélyeg, stb.

A srác eltávozása után még sokáig némán csóválta a 
fejét.

Kicsit belenéztem ennek a lánglelkű ifjúnak a kartonjá-
ba. Anyja orosz volt, ő maga a Szovjetunióban született. 
Apját korán elvesztette, kisgyerek volt még, amikor átte-
lepültek Magyarországra. Mennyi mindent nem tudunk 
ezen kívül! Ki volt az apa valójában? Az ő fájó hiánya 
csiholta a tüzet ebben a nyugtalan gyerekben? Hasonlított-e 
ez az apa ahhoz a képhez, amely a fiában élt róla, és arra 
késztette, hogy, titánt neveljen magából? Vajon véletlen-e, 
hogy az orosz-magyar félárvát megérintette a szovjet 
háborús hőskultusz?

A történetet elmeséltem baráti társaságban, persze név 
említése nélkül

– De hát ez a Szonja fia! – kiáltott fel meglepetten Z. 
Zsuzsi. Kiderült, hogy a mamával hosszú évek óta egy 
íróasztalnál dolgoztak. Ilyen kicsi a világ, nehéz elkerülni 
az indiszkréciót.

Vagy harminc évvel később egyszer megkérdeztem Z. 
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Zsuzsit, tud-e róla, hogy mi lett a Szonja fiából? Nem volt 
szívderítő a válasza. Súlyos alkoholistaként fiatalon meg-
halt, lehet, hogy öngyilkos lett.

Jöhet a szokásos szöveg, hogy ezen a táján a világnak 
az, aki a magasba tör, megperzselt szárnnyal hullik vissza 
a földre, ahol az alkohol és a szárszói gyorsvonat várja. 
Fáradt közhely, igen, de elhessegetni nehéz.

Fent és lent
Egy idő után azt az egyszemélyes kvízjátékot eszeltem ki, 
hogy ahogy leül elénk egy srác, még mielőtt megszólalna, 
vagy megnézném a kartonját, megpróbálom megsaccolni, 
hogy szakközepet, vagy gimnáziumot végzett-e. A játék-
ban magas pontszámhoz gratulálhattam magamnak: csak 
ritkán tévedtem. Nem is tudtam pontosan megfogalmazni. 
a különbséget. Világos, hogy a szakközépiskolákba gyen-
gébb tanulmányi eredménnyel is be lehetett jutni. De ez 
nem minden. A szakközepesek jellemző többsége kopot-
tabb is volt, alsóbb szociális helyzetűnek tűnt. Nem örül-
tem. Többet vártam volna a szocializmustól.

Egymást követő két napon 18 éves, tehát „belépő” kor-
osztály volt műsoron, első nap a negyedik, második nap a 
tizenkettedik kerületből.

A négyker, vagyis Újpest ipari környék volt. Igen, még 
volt magyar ipar. A peremvárosokban patinás múltú gyá-
rak kéményei füstölögtek. A gyáripar mindig is támogatta 
a sportokat, az újpesti sorkötelesek között is sok egyesü-
leti sportoló volt. Értelmiségi háttér a többségre nem volt 
jellemző. Emlékezetemben zömök termetű, kemény arcú 
srácok jelennek meg. Másnap jöttek a budai hegyvidéki 

gimnazisták. Orvostársammal egyetértésben jegyeztük 
meg, hogy mennyivel nagyobb az átlagos testmagassá-
guk, mint az előző napiaknak. Többségükben ápolt külse-
jű, jó tartású és értelmes tekintetű fiúk voltak, kevésnek 
volt egészségi gondja. Mindez így is volt várható, na de 
hogy ennyire?

Voltak tematikus szeánszok is. Az egyik nap a parla-
menti díszőrség állományának feltöltésére kellett kon-
centrálni. A bizottságba beült egy e tárgyban szakosított 
tiszt, nekünk meg az (is) volt a feladatunk, hogy jelezzük, 
ha olyan daliás termetű, jó arcú, egészséges legényre aka-
dunk, aki semmire egyébre nem jó, ami a sereg számára 
hasznosítható. Ja, és büntetlen előéletű is legyen. Kínos 
lenne, ha valamely állami ünnepen valaki a bámész 
tömegben felkiáltana: „az a gazember lopta el a bicikli-
met!”. A válogatás hozama siralmasan alacsony volt, a 
„szép lehet, de okos nem” kritérium sehogy nem akart 
érvényesülni.

Egy másik alkalommal rendőrtoborzás volt a kampány-
téma. A bizottság állandó rendőrének, aki egy szerény 
fiatal srác volt, nem tudom milyen rendfokozatban, az 
volt a feladata, hogy szúrjon ki olyan embert, akinek 
nincs szakképzettsége, de egészséges, és próbálja rábe-
szélni, hogy jelentkezzen rendőrnek. Végül lecsapott egy 
eléggé semmilyen fiúra. Agitálta, gyúrta, ecsetelt, kecseg-
tetett, de a gyerek sehogyan nem akart ráállni. „De hát én 
nem szeretek verekedni”. „Jaj, verekedni nem is kell, csak 
verni!” –csattant a riposzt. Az ilyesmit megjegyzi az 
ember. Hogy mi lett az epizód vége, azt viszont már nem 
tudom.


