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Debrıdi Gábor 

 

Betegszállítási eljárások a mentéstörténet tükrében 1870-tıl
1
 

 

 

Az 1870. április 20-án keltezett kormányrendelet utasított az elsısegélynyújtás 

újjászervezésére, s a segélynyújtásban használatos mentıeszközök beszerzését a császárváros 

hatáskörébe utalta. A betegellátás szakmai színvonalát a kerületi rendırorvosok biztosították.2 

A rendır-mentık segélyoktatása és vizsgáztatása a városi tiszti fıorvos feladata lett. Az 

elsısegélynyújtáson kívül a betegszállítást is ık végezték, a halottszállítást egy nyolcfıs, 

külön egyenruhás városi alakulat látta el, a rendırök csupán a halottszállítás kíséretét 

biztosították. A rendır-mentık munkájának hatékonyságát dicséri az a tény, hogy tíz évvel 

késıbb, 1880-ban már 2084 esetben nyújtottak elsısegélyt a nyílt utcán, 134 öngyilkost 

mentettek meg, s 82 esetben kísérték a városi halottszállítókat. Az elsı osztrák 

mentıegyesületet egy máig emlékezetes tragédia hívta életre. 1881. december 8-án leégett a 

bécsi Ringtheater, s a tragédia mentési kudarcain okulva alapította meg Jaromir Mundy 

(1822–1894), a bécsi máltai lovagrend fıorvosa a Bécsi Önkéntes Mentı Egyesületet (Wiener 

Freiwillige Rettungs-Gessellschaft).3 Az egyesület – köszönhetıen a széles körő társadalmi 

támogatottságnak – két év múlva már 500 mőködı tagot számlált, félévente közel ötszáz 

esetben vonult ki elsısegélynyújtáshoz és látott el betegszállítást. 

A Magyar Királyságban a szakmailag és szervezetileg középkori alapokon nyugvó 

sebészcéh-rendszerre az 1872-ben életbelépı ipartörvény mérte a végsı csapást. Az uralkodó 

által 1872. február 27-én szentesített VIII. tc. IV. fejezete és 83. §-a törölte el a magyarországi 

céhrendszert. Elvileg elhárult az akadály a balesetet szenvedettek modern, tudományos 

gyógyeljárásokat követı szakellátása elıl. Az akadémiai medicina feladata lett, hogy ellássa 

az iparosodó Magyarország lakosságának sürgısségi betegellátását. Az elsısegélynyújtás 

ügyében négy évvel késıbb, 1876-ban született törvényi szabályozás. A közegészségügy 

rendezésére hivatott, a korabeli egészségügyet általánosan érintı XIV. tc. V. fejezetének – 

„Segélynyújtás balesetek alkalmával” – paragrafusai részletes leírást adtak a megszervezendı 

                                                 
1 Az 1945 elıtti szakirodalmi forrásokból: 
Flór Ferenc: A tetszholtak felélesztésökrıl szóló tanítás. Pesten, 1835. Esztergami k. Beimel Jósef bet. XVI, 205, 

1 p. 
Kresz Géza: Elsısegély rögtöni baleseteknél az orvos megérkezéséig. Utasitás a vörös kereszt egyletek, 

rendırség, hatósági és községi közegek, vasuti, tüzoltó- és gyári személyzet, valamint mindazok számára, kik 
baleseteknél az elsısegélyt nyujtják. Bp., 1885. Grill K. biz. 61 p.,1 t. 

Kresz Géza: A mentés és elsısegély szervezése a fıvárosban. Bp., 1885. Szerzı. 25 p. 
Kresz Géza: A Budapesti Önkéntes Mentı-Egyesület 1887–1893. Bp., 1894. Pesti Könyvny. 47, [1] p. 
A budapesti önkéntes mentıegyesület története. 1887. évi május hónap 8. – 1897. évi május hónap 8. Az 

egyesület évtizedes jubileumának emlékére a választmány megbizásából írta Strihó Gyula. Bp., 1897. Pesti 
könyvny. r.-társ. VIII, 344 p. 

A Budapesti Önkéntes Mentı Egyesület alapszabályai. Bp., 1907. Pesti könyvny. r.-társ.  
2 Az ausztriai példát jó ötven évvel megelızték az Angliában, Franciaországban, Hollandiában és Belgiumban 

mőködı mentıállomások. 
3 Mundy, a fejvesztett kapkodást látva határozta el egy jól szervezett, egységesen kiképzett és felszerelt 

mentıegyesület megalakítását. A bécsi Ringtheater égése volt Európa legnagyobb színháztőz-katasztrófája. 
A becslések szerint közel ezer ember égett halálra az ablaktalan épületben. 
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mentésügyrıl és az elsısegély-oktatásáról. A 41. § írja elı – amit Flór Ferenc már 1835-ben 

megfogalmazott – a mentıintézmények alapításának törvényi kötelezettségét:  

 

„A hatóság intézkedik, hogy népesebb városokban mentıintézetek állíttassanak, 

melyek a szükséges mentıeszközökkel és gyógyszerekkel ellátandók…”4 

 

A haladó szellemő törvényi szabályozás ellenére egyetlen város sem érezte annak 

igényét, hogy a 41. § elıírásának megfelelıen mentıintézményt állítson fel, így a 

közterületen, lakáson és üzemben történt helyszíni rosszullétek, hirtelen halál és egyéb 

balesetetek ellátása továbbra is megoldatlan maradt. A városok a törvény 141. §-ának d) 

bekezdésére mutogattak. Ez a bekezdés ugyanis a „Közegészségügyi szolgálat a községeknél” 

címmel a fıvárosban, a nagyobb városokban és községekben rendırorvosi feladattá tette az 

elsısegélynyújtást: 

 

„…a község vagy közegészségi kör területén tartózkodó élet- vagy testi biztonságát és 

egészségét veszélyeztetı eseteknél, különösen hirtelen életveszélyeknél rögtön eljár. E 

teendıket nagy és kis községekben a biró és községi (kör-) jegyzı, rendezett tanácsu 

városokban a rendırkapitány, törvényhatósági joggal felruházott városokban a 

kapitánysági közegek, Budapesten pedig a fıvárosi rendırség végzi.”5 

 

A mentés kötelezettsége – az osztrák példát követve – a rendırség hatáskörébe került, 

amely szakmai szemszögbıl nézve nem éppen a legszerencsésebb döntések közé tartozott, 

hisz a rendıröknek sem gyakorlati, sem elméleti kiképzése nem volt a tevékenységi 

profiljuktól teljesen eltérı egészségügyi szolgáltatásra. A kerületi kapitányságokat és 

laktanyákat mentıszekrényekkel, hordágyakkal és hordkosarakkal szerelték fel. Rendırorvos 

szállt ki a baleseti helyszínre, kísérete többnyire elıállított ırizetes személyekbıl állt. A hazai 

rendır-mentı gyakorlatban a helyszíni „ellátást” követıen, a személyzet zárt, fedeles 

hordágyon szállította el a beteget a legközelebbi kórházba. A helyzet tarthatatlanságáról 

ekképpen emlékezik egy szemtanú Debrecenben:  

 

„A vasúti állomás elıtti kertben egy napszámos öngyilkossági szándékkal több helyen 

mellbeszúrta magát, majd felvágta ereit (…) segíteni senki sem tudott, orvost nem 

lehetett kapni (…) Végre valakinek eszébe jutott, hogy a rendırségnek van egy 

zöldszínő vászonnal borított fedett hordágya (…) negyedórák múlnak el, míg végre 

megérkezett a hordágy két tolonc és két utcán fogott munkanélküli vállán, betették (…) 

rágombolták a fedelet és elindultak (…) mire a szomorú menet két rendır által kísérve 

megérkezett a meglehetıs távol lévı közkórházba, már nincs kin segíteni…”6 

 

Látva a tarthatatlan helyzetet – és a johanniták 1881. évi londoni, kensingtonkerti 

mentési bemutatóját a Nemzetközi Higiéniai Kongresszuson – Kresz Géza (1846–1901), 
                                                 
4 Magyar törvénytár 1875–1876. évi törvényczikkek. Bp., 1896. Franklin-Társulat. p. 370. 
5 Uo. pp. 387–388. 
6 Cselkó László (szerk.): Jubileumi emlékkönyv a szervezett magyar mentés centenáriumán. Bp., 1987. OMM. p. 

11. 
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Budapest V. kerületének tisztiorvosa, a Budapesti Önkéntes Mentı Egyesület késıbbi 

alapítója a mentésügy szervezése felé fordult. Kresz elsı elképzelését a bécsi példa nyomán 

alakította ki. Az 1885-ben megjelent ’A mentés és elsı segély szervezése a fıvárosban’ c. 

könyvében a magyarországi elsısegélynyújtás teljes kudarcáról értekezik:7 

 

„…két piszkos, ronda fegyenczet, tolonczot, vagy kerítenek két csavargót, a ki éppen 

közelben ácsorgott, a legjobb esetben két targonczást, azok aztán szép csendesen oda 

ballagnak a szerencsétlenség színhelyére; ezen egész idı alatt pedig a sérült ott 

kínlódik egy sereg bámészkodó csoport közepén, a kik között nem akad vagy egy is, ki 

a szenvedı betegnek csak a fejét képes volna [megtámasztani], a nélkül, hogy újabb 

fájdalmakat okozzon neki (…) aztán az a két avatatlan ember összerángatva, 

összetörve, sok kínlódás után beleteszi, szerencse, ha bele nem ejti, a beteget a 

kosárba…” 

 

Az idézetbıl nemcsak a mentés minden szakmai alapot nélkülözı, teljes 

szervezetlenségére, hanem az esetlegesen segíteni akaró társadalom egészségkultúrájának 

hiányosságaira is fény derül.8 A Kresz által javasolt kiépítendı rendszerben a Bécsi Önkéntes 

Mentı Egyesület alakulása elıtti metódust alkalmazva, a rendır-mentık adták volna az új 

egészségügyi szolgálat személyzetét. A mentés tárgyi (mentıfogatok, hordágyak, 

hordkosarak, mentıszekrények) és infrastrukturális hátterét az 1876. évi közegészségügyi 

törvényre hivatkozva a fıváros biztosította volna. A fıvárosban mentıállomás-hálózatot 

kívánt kiépíteni, mely kerületenként 1–2 mentıházzal rendelkezett volna. Kétfıs 

személyzetük szállította illetve fogadta volna a kerületi mentıállomásokon a sérülteket és a 

halottakat. Elképzelése szerint a közterületeken és a lakásokon talált betegeket, valamint a 

halottakat nem a végleges ellátást nyújtó közkórházakba és magánklinikákra, hanem a kerületi 

mentıházakba szállították volna. 

Késıbb, az állomáshálózat majdani bıvítésével ún. központi mentıházat állítottak volna 

fel Budapesten, amelynek hat fıs személyzete egy rendırorvos irányítása alatt látta volna el a 

kerületi mentıházakból orvosi ellátás végett ide szállított betegeket. A kerületi mentıházból 

telefonon riasztották volna a központi mentıházat. Az ellátott betegeket vagy a fıvárosi 

egészségügyi hatóság vagy magánvállalkozók szállították volna tovább a gyógyintézetekbe, a 

halottakat pedig a halottasházakba. A központi mentıház mobilitását egy- és kétfogatú 

mentıkocsik biztosították volna. 

A Budapesti Önkéntes Mentı Egyesület (BÖME) alakuló közgyőlését 1887. május 8-ra 

hívták össze, melynek elnökéül gróf Andrássy Aladárt (1827–1903) választották, alelnökül 

pedig Gelléri Szabó Jánost és Gebhardt Lajost (egyben az igazgató-bizottság elnöke és 

Budapest tiszti fıorvosa). Az egyesület titkára Strihó Gyula országgyőlési gyorsíró lett, Dr. 

Kresz Gézát az igazgató-bizottság igazgatójává választották. 

 

 

                                                 
7 Kresz Géza: A mentés és elsı segély szervezése a fıvárosban. Bp., 1885. Athenaeum. p. 5. 
8 A hiányosságokat látva, az 1887-ben megalakuló Budapesti Önkéntes Mentı Egyesület egyik elsı lépése a 

széles körő elsısegélynyújtó tömegoktatás elindítása volt. 


