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A vasúti egészségügyi szolgálat megszervezésének gondolata már a magánvasút-társaságok 
indulásakor felvetıdött. A pályaépítések során naponta történtek kisebb-nagyobb balesetek, de 
a súlyosabb és a halálos kimenetelőek sem voltak ritkák. Az okok között gyakori szereplı volt 
az ittasság, fegyelmezetlenség, a biztonsági szabályok be nem tartása, a már mőködı 
pályaszakaszokon kisiklások, pályarongálások és vonatütközések is elıfordultak. A gyakori 
balesetek miatt az építtetık nem egyszer külföldön toborozott munkásokat alkalmaztak. A 
korabeli sajtó hemzsegett a vasúti balesetektıl, de gyakori volt a panasz a fegyelmezetlenül 
viselkedı utasokra is. Az utazások során mind gyakoribbá váló sérülések, balesetek miatt a 
magánvasút-társaságok személyszállító vonataikra orvosokat és borbély-sebészeket 
szerzıdtettek. 

Richter Miksa, a Délivasút Társaság orvosa vasúttársaságának járatain a személyzet 
számára mentıtáskákat rendszeresített.2 Az 1932. évi államosításáig üzemelı társaság a MÁV 
elsısegélynyújtó rendeleteinek mintájára 1890-ben jelentette meg az ’Utasítás a magyar 
vasutakon való mentı-szolgálat tárgyában’ c. könyvét. A kisnyomtatvány elsı fejezetében, „A 
végrehajtó szolgálat személyzete számára érvényes határozmányok”-ban ismertette a vasúti 
elsısegélynyújtás mentıfelszereléseit (mentıtáskák és mentıszekrények tartalma, 
rögzitıeszközök, kötszerek, gyógyszerek) és a vasúti alkalmazottak szolgálati teendıit baleset 
bekövetkeztekor. Második fejezete, az „Utasítás balesetek alkalmával az orvos megérkeztéig 
nyújtandó elsı segély tárgyában” a nyílt pályán alkalmazandó elsısegélynyújtást ismerteti.3 

Az elsı magyarországi mentı- és üzem-egészségügyi szolgálatot Csatáry Lajos, 
miniszteri tanácsos, a Magyar Királyi Államvasutak Egészségügyi Osztályának elsı fıorvosa 
szervezte meg. Személyében a MÁV 1870-tıl kiépülı pályaorvosi hálózatának és majdani 
vasúti mentıszolgálatának (mentıvagonok) megalapítóját tiszteljük. Pályaorvosok, 
„vonalorvosok” alkalmazása már a magánvasút-társaságok gyakorlatából ismert, de e hálózat 
országos kiépítése és feladatainak kiterjesztése Csatáry munkásságát dicséri.4 

A fı vonalakon 30, a vicinálisokon 50 kilométerenként pályaorvosi ügyelet állt 
készenlétben a sínpályán vagy annak közelében történı baleset riasztásához. Feladataik közé 
tartozott a hirtelen megbetegedések, rosszullétek, sérülések ellátása, továbbá a vasút 
kötelékébe jelentkezık alkalmassági vizsgálata. Ezenfelül, a vasúti alkalmazottak és 
családtagjaik ingyenes gyógykezelése, s az ahhoz szükséges gyógyszerek megrendelése, a 

                                                 
1 Forrás: Debrıdi Gábor: Mentés a síneken (1882–1931). = Communicationes de Historia Artis Medicinae – 

Orvostörténeti Közlemények. Vol. 196–197. (2006) pp. 147–164. (Részlet: pp. 148–151.) 
2 A közmunka és közlekedésügyi miniszter 1869. június 11-én jelentette meg 3589/1869. sz. miniszteri rendeletét, 

melyben állami felügyeletet rendelt el a magánvasút-társaságoknál, ellenırizte és körrendeleteivel 
szabályozta a mentıszereket és a betegellátást. Az ellenırzés joga az egészségügy akkori felügyeleti szervéé, 
a Belügyminisztériumé lett, az ellenırzést Hollán Adolf osztálytanácsos koordinálta. 

3 Az ’Utasítás a magyar vasurakon való mentı-szolgálat tárgyában’ c. egészségügyi utasítás tartalmában és 
terjedelmében tökéletesen megegyezett a MÁV dolgozói számára kiadott ’4. szám utasítás a magyar 
vasutakon való mentı szolgálat tárgyában’ c. egészségügyi utasítással. 

4 A MÁV engedélyével sokan közülük szerény jövedelmük kiegészítésére magánpraxist is folytattak. 



vasúti mentıszerek biztosítása és ellenırzése, de ugyanık végezték a vasútkísérık, 
mozdonyvezetık és egyéb vasúti dolgozók elsısegély oktatását is.5 És végül, de nem 
utolsósorban közegészségügyi, járványügyi feladatokat is elláttak, vasúti alkalmazottak és 
családtagjaik himlı elleni védıoltását, éttermek, illemhelyek ellenırzését is végezték.6 
Számuk a vasúti pályahossz növekedésével együtt folyamatosan nıtt, 1881-ben, az öt 
felállított vasúti üzletvezetıség állományában 93 pályaorvos állt alkalmazásában.7 

A vasútüzemben résztvevı valamennyi dolgozó számára íródott ’4. szám utasítás a 
magyar vasutakon való mentı szolgálat tárgyában’ Csatáry a vasúti mentıeszközök, 
sürgısségi kötszeres mentıtáskák és mentıszekrények tartalmát ismerteti, majd leírja a 
vasútállomásokon és a nyílt pályán fellépı balesetek ellátásának szabályait. A 4. számú 
utasítás második fejezete, a „Balesetek alkalmával az orvos megérkezéséig nyújtandó segély” 
tíz pontban foglalja össze bizonyos sérülés- és betegségtípusok eseteiben alkalmazandó elsı 
teendıket. Gyakorlati oktatásának célja baleset esetén a gyors és szakszerő betegellátás, a 
megfelelı helyzetfelismerés és magatartás kialakítása volt. Ugyanis a pályaorvos 
megérkezéséig vagy az orvossal rendelkezı vasútállomásra való megérkezésig a vasúti 
személyzetnek elsısegélyben kellett tudnia részesíteni az utazás során megsérült, rosszul lett 
utasokat. 

Utasítása rögzítette a sérült (törött, leszakadt, kificamodott) végtagok sebellátását, 
rögzítését és nyugalomba helyezését. Görcsök, hasmenés, fulladás, mérgezés, újraélesztés 
(levegıbefúvásos technika!), vérzéscsillapítás, forrázás, fagyás, nıgyógyászati esetek és 
szülésvezetéssel kapcsolatos tanácsadás szerepel elsısegély-oktatásának középpontjában. A 
Csatáry által javasolt levegıbefúvásos technika a maga korában még ritkaságnak számító – a 
levegıbefúvást csak az 1950-es évek második felétıl kezdték el alkalmazni – 
levegıbefúvásos, mellkasi kompressziókkal kombinált módszert írja elı: 
 

„Egy egyén a lehetıségéhez képest sok levegıt szí magába, azután rögtön a 
tetszhalottnak elızıleg tisztára mosott szájához hajlik és a beszíts levegıt több 
huzamban abba fújja, ezalatt azonban a betegnek orrát be kell fogni. A légnek a 
betegbe fújása elıtt annak melle elölrıl hátrafelé összenyomandó, azután pedig a 
légzés közben megint szabadon eresztendı.”8 

 
Külön figyelmet fordított az állomásokon és a kalauz-kocsikban elhelyezett 

mentıfelszerelések készenlétben tartására: 
 

                                                 
5 A pályaorvosokat tömegoktató munkaijukban a BÖME orvosai segítették, akik nemcsak a vidéki üzemek és 

gyárak munkásait, hanem az országot járva a MÁV vidéki üzletvezetıségeinek dolgozóit is oktatták. 
6 Baleset, rosszullét esetén, ha a pályaorvos nem volt elérhetı a vasút felhatalmazta az állomásfınököket, hogy 

riaszthatják a legközelebbi orvost is, a fuvarozási költséget és az orvos tiszteletdíját kifizethetik a helyszínen, 
nyugta ellenében. 

7 A MÁV elsı üzletvezetıségei Budapesten, Miskolcon, Szolnokon, Kolozsvárott és Zágrábban alakultak meg, az 
elsı világháborús összeomlás, majd Trianon után az új országhatárokon belül maradt üzletvezetıségek 
Miskolc, Debrecen, Szeged, Pécs, Szombathely, Budapest központokban üzemeltek tovább. 

8 4. szám utasítás a magyar vasutakon való mentı szolgálat tárgyában. Bp., [é. n.] Légrády testvérek. pp. 28–29. 



„A mentıeszközök mindenkor szabályszerő állapotban tartandók fenn. Gond 
fordítandó arra, hogy a mentıszekrényekben és mentıtáskákban a kellékek mindenkor 
jó állapotban és teljes számmal legyenek meg; mely czélból minden egyes szekrény és 
táska évenkint legalább kétszer pályaorvosilag lesz megvizsgálva. A mentıszekrények 
vagy táskák tartalmának mindenkori igénybevétele után az elhasznált tárgyak azonnal 
pótlandók…”9 

 
Az üzemi elsısegély-oktatáson és mentésszervezésen túl speciális mentéstechnikai 

felszereléseket rendszeresített. Az elsırangú állomásokon, az ún. mozdonyállomásokon nagy 
és kis mentıszekrényeket, nagy mentıtáskákat, fedett és nyitott hordágyakat helyeztetett el, a 
kis mentıtáskákat a személyvonatok kalauz-kocsijaiban rendszeresítette.10 A nagy 
mentıszekrényekben sebészeti mőszertálcát, leszakadt végtagok csonkítására használt 
eszközöket, kötszereket és rögzítıeszközöket helyeztek el. A kis mentıszekrény tartalma – 
mely méretébıl kifolyólag már hordozható volt – megegyezett nagyobb testvérével, csupán 
felszerelésének mennyiségében volt némi eltérés. A nagy és kis mentıtáska sebészeti 
eszközöket nem, kizárólag kötözı- és rögzítıeszközöket tartalmazott. 

Az üzletvezetıségek 100 korona erejéig maguk pótolhatták táskáik és 
mentıszekrényeik felszereléseit az állomásaikhoz legközelebb esı gyógyszertárakból. A 
romlandó felszerelések (sterilizált kötszerek, gyógyszerek) ellenırzése és folyamatos cseréje 
nagy hangsúlyt kapott.11 

A Csatáry által üzembe helyezett vasúti mentıkocsi megjelenése elıtt is volt rá eset, 
hogy balesetkor azonnali segítségnyújtásra szorultak sérültek, így 1877. február 10-én Péchy 
Tamás közmunka és közlekedésügyi miniszter 953. számú utasításával a Magyar 
Királyságban egységes vasúti jelzési utasítás született. Az utasítás I. fejezetének „Átmeneti 
vonaljelzés villanyos harangjelzı készülékekkel” c. rendelkezéseinek 6. pontja értelmében a 
bajba jutott szerelvény mozdonyáról a következı hangjelzést kellett leadni a legközelebbi 
állomás felé: „Mozdony jöjjön munkásokkal”: öt, majd egy harangütés egyenlı idıközönként 
háromszor ismételve hangzott el 1890. március 1-jei hatállyal Baross Gábor – immáron 
kereskedelemügyi miniszterként – a belügyminiszter hozzájárulásával elrendelte az 1877. 
február 10-én kelt 953. számú jelzési utasítás 6. pontjának kiegészítését. Nyílt vasúti pályán 
történt balesetkor az 1890. évi 671. számú rendelet értelmében a vasúti személyzet módosított 
harangjel adásával volt köteles értesíteni a szerelvényhez legközelebbi állomást. A módosított 
jelzési utasítás: öt, majd két harangütésre módosult, melyet egyenlı idıközönként háromszor 
szólaltattak meg. 
 

                                                 
9 Uo. p. 5. 
10 Az egészségügyi felszerelések ellenırzésével a pályaorvosokat és állomásfınököket bízta meg (évente min. 

egyszer), az egészségügyi rendszer feletti fıfeügyeletet az Egészségügyi Osztály fınöke gyakorolta. 
11 Figyelmeztetésekre adott okot, hogy a pályaorvosok a mentıszekrények és táskák felszereléseit a 

betegsegélyezı pénztári tagok gyógykezelésekor is igénybe vették. Sıt, elıfordult, hogy az állomásszemélyzet 
a kétségkívül impozáns mérető, nagy mentıszekrényt könyvtartó állványnak használta vagy az ellenırzés 
során eldugott, nehezen megközelíthetı helyrıl került elı. Utóbbi esetek ellenére a személyzet valamennyi 
kisebb-nagyobb vasúti állomáson fegyelmezetten és lelkiismeretesen felügyelte a helyi mentıfelszerelését. 



„Hogy a vonalon történt baleset alkalmával a szomszéd állomást értesíteni lehessen 
arról, miszerint emberek oly mértékben sérültek meg, hogy orvosokra és mentı-
eszközökre van szükség, egy új harangjel rendszeresíttetik, mely azt jelenti, hogy »a 
segélymozdony jöjjön orvosokkal, mentı-szekrények- és hordágyakkal«. Ez a jel 
nemcsak az esetben adandó le, ha a vonat közlekedésénél a továbbhaladást 
akadályozó baleset történt, hanem akkor is midın az alkalmazottakat oly baleset éri, 
mely az orvosi segély és mentı eszközöknek lehetı gyors alkalmazását teszi 
szükségessé.”12  

                                                 
12 A kereskedelmi m. kir. ministernek a m. kir. belügyminister hozzájárulásával, 1890. évi márczius hó l-én 671 

szám alatt kelt rendeletével kiadott szabályzat a vasúti mentıszolgálat tárgyában. Baross Gábor. In: Vasúti 
és Közlekedési Közlöny 21 (1890) No. 27. p. 291. 


