
Hercegnő, újító orvos, parancsnok, professzor, költő: Vera Ignatyeva Gedroitz 

Vera Ignatyeva Gedroitz hercegnő eloroszosodott litván arisztokrata családból származott. 

Gimnazista korában anarchista szervezkedésbe keveredett. A lausanne-i orvosi egyetemen orvosi 

diplomát szerzett 1898-ban. Az orosz-japán háborúban kórházvonat-parancsnokká nevezték ki. E 

feladatai ellátása közben – a kor sebészi felfogásával szemben - hasi sérülteket is operált. E háború 

után pedig a cári család gyermekeinek orvosa lett. Eközben összekülönbözött Raszputyinnal, a cári 

család „szent emberével”, akit egy ízben személyesen dobott ki a kórteremből.  Az 1917-es februári 

forradalom után katonaorvosként megsebesült Szibériában, ahonnan Kijevbe szállították. Itt le is 

telepedett, az egyetemen dolgozott tovább és Maria Noerodt grófnővel élt együtt. 1923-ban 

professzori kinevezést kapott. Verseket, önéletrajzot írt. 1932-ben halt meg, római katolikus kereszt 

jelzi a sírját.  

Milyen ellentmondások, rejtélyek kísérték pályafutását? Gyűjtsetek össze 6-7 érdekes kérdést! 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Rendezzétek logikus rendbe a történet- és információs valamint fogalomkártyákat, az elrendezés 

segítségével mutassátok be a történet összefüggéseit, és válaszoljatok minél több kérdésre! 

Mutassátok meg térképen a történet helyszíneit! 

Nézzetek utána a fogalomkártyákon látható fogalmak jelentésének is, és használjátok is őket! 

 

  



1876-ban született, Kijevben. 
Szüleinek jelentős birtoka volt. 
 

Az anarchista szervezkedés 
miatt az Ohrana látókörébe 
került, de társadalmi rangja 
megvédte a bajtól, de a 
rendőri felügyeletet nem 
kerülhette el. 

II. Miklós felesége, Alekszandra 
Fjodorovna is adományozott  
egy kórházvonatot. De Olga 
vagy Tatjana Nyikolajevna is 
adományozott katonavonatot. 

Nőként nem végezhetett 
egyetemi tanulmányokat 
Oroszországban, ezért Svájcba 
ment, ahol a Lausanne-i orvosi 
egyetemen folytatta 
tanulmányait. 

1900-ban visszatért 
Oroszországba, és az orosz-
japán háború kitörésekor 
sebészként egy kórházvonaton 
dolgozott. 

A hercegnők önkéntes 
műtősnői szolgálatot 
teljesítettek Vera Godroitz 
mellett. 

A Vöröskereszt vonatai a 
Bajkál-tótól keletre és 
nyugatra, valamint 
Mandzsúriában is működtek, 
ami hadműveleti terület volt. 

Volt egy külön műtővagon, egy 
másikban gyógyszertár, 
kötöző. A vonaton orvosok, 
orvostanhallgatók, nővérek, 
szakácsok és segédszemélyzet 
teljesített szolgálatot. 

Egy vonat kb. 230 sérült 
ellátására volt alkalmas. 

A haslövéseket az előző 
háborúk tapasztalatai alapján 
nem operálták, mert úgy 
vélekedtek, hogy operáció 
nélkül nagyobb eséllyel lehet 
túlélni, mint operációval. 

Vera 183 hasi sérültje közül 
senki nem halt meg. 

Veszélyt jelenthetett  a vonat 
közelsége a fronthoz – gyakran 
tüzérségi hatókörön belül. A 
nagy kockázatot növelte az 
orvosok és a szanitécek 
elvesztésének lehetősége. 

Vera a kor egyik leghíresebb 
sebésze mellett tanult 
Svájcban, és állásajánlatot is 
kapott. 

Verseskötetei jelentek meg, 
álnév alatt 1910-11-ben, 
novelláskötete 1918-ban. 
1930-ban kezdett egy 
önéletrajz megírásába. 

Jó kézügyességgel rendelkezett 
és nagyon férfias 
adottságokkal. 



Infó: Ukrajna területén 1917 és 
20 között heves polgárháború 
dúlt, a különböző hadseregek 
és hatalmi formációk sűrűn 
váltogatták egymást. 

Infó: 1921-28 között kiépült a 
kommunista hatalom  
Ukrajnában, de az elnyomó 
rendszer még nem 
bontakozott ki teljes 
mértékben. 

Infó: a 20-as évek végén a 
helyzet megváltozott 
Ukrajnában, modernizációba 
és erőltetett kolhozosításba 
kezdtek. 

Infó: ebben a korban sok orosz 
értelmiségi látogatott 
Lausanne-ba 

Infó: az arisztokraták a 
háborúk idején a hadisérültek 
önkéntes ápolásával fejezték ki 
szolidaritásukat az országgal. 
Kórházvonatokat 
adományoztak, amelyek 
mondern felszereléssel 
rendelkeztek. 

Infó: A XIX. század második fe-
lének fontos háborúi: az ameri-
kai polgárháború, a francia-né-
met háború, a búr háborúk 
(1880-81 és 1899-1902), a 
spanyol-amerikai háború(1898) 
statisztikája: operáció nélkül 
53%, operációval 78%-os 
halálozás. 

Infó: a magas halálozási arány 
oka hasi sérülteknél: a sérülés 
és a műtét közötti hosszú idő 
és a fertőzés. 

Infó: az ukrajnai kolhozosítás 
következményként 3 millió 
ember halt éhen Ukarjnában a 
30-as évek elején. 

 

Fogalom: Ohrana Fogalom: holodomor Fogalom: genfi konvenció 

 

  



A lehetséges kérdések: Hogyan végezhetett nőként orvosi egyetemet és lehetett a cári család orvosa 

abban a korban? Hogyan lehetett egy kórházvonat vezetője a háborúban? Hogyan sérülhetett meg 

orvosként? Hogyan lehetett egykori arisztokrataként a kommunista Szovjetunióban egyetemi 

professzor? Hogyan élhetett együtt egy nővel? Hogyan operálhatott hasi sérülteket a kor sebészi 

szokásai ellenére? Miért nem operáltak hasi sérülteket a fronton? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Forrás: Molnár F. Tamás: Szemben minden konvencióval. BBC History 2018. június 


