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A 1848-as szabadságharc változatos, élményekben gazdag résztvevıje, majd ezt követıen a 
századfordulóig terjedı mozgalmas idıszaknak egyik ismert egészségpolitikusa volt Csatáry 
(Grósz) Lajos. 

1832. november 16-án született Nagyváradon. Grósz Frigyes, híres nagyváradi 
szemész fia volt. Gimnáziumi tanulmányait 1847-ben fejezte be szülıvárosában. 1848-ban a 
Bécsi Egyetemre orvosnövendéknek iratkozott be. Az 1848-as forradalom kitörése után 
Bécsben az akadémiai légióban kezdettıl fogva élénk tevékenységet fejtett ki. Amikor 
azonban hazájának szabadságát veszélyeztetettnek látta, 1848 szeptemberében hazasietett 
Nagyváradra és az ott megalakult 27-ik honvédzászlóaljba állott be közlegénynek. Részt vett 
az erdélyi hadjáratban. A csucsai ütközet után hadnagynak, 1849 februárjában fıhadnagynak 
és június 5-én századosnak nevezték ki. Ilyen rangban védte századával a teregovai szorost 
augusztus 21-én, 22-én és 23-án. A szászkai ütközetben megsebesült, utoljára a mehádiai 
vashídnál csatázott. 

A szabadságharc leverése után a magyar honvédek kezébıl kiesett a fegyver. Az egész 
országban a féktelen reakció jutott uralomra. A csaták és a politikai élet hısei hontalanokká 
vagy mártírokká váltak. Csatáry (Grósz) Lajos is augusztus 23-a és 24-e között, éjjel egész 
századával együtt török földre menekült. A 17 éves fiatalembert századosi rangjának 
meghagyásával a török hadseregbe vették fel. A hatodik arab ezredbe osztották be, majd 
ırnagynak (kolaszi) nevezték ki.  

A török szolgálatba szegıdött Csatáry (Grósz) elıbb Göcsük Achmed bej 
parancsnoksága alatt Monasztirban állomásozott, 1850-ben Damaszkuszba helyezték át. Az 
1851. évet Szalonikiben töltötte. Itt ismerkedett meg az osztrák fıkonzullal, Steindl du 
Plesztenet-tal. Ennek közbenjárására és atyja – Grósz Frigyes – kérésére királyi kegyelemben 
részesült. Visszatérhetett hazájába. 

Röviddel utána Bécsbe ment, hogy orvosi tanulmányait folytassa és befejezze. 1855 
decemberében elnyerte az orvostudori, a sebész-, a szülész- és a szemészmesteri oklevelet. 
Nagyváradra tért vissza, ahol 1857-tıl 1868-ig törvényszéki és Bihar megyei fıorvosként 
mőködött. Ez a feladatkör azonban nem elégítette ki, Pestre jött és 1868-ban a fıvárosban 
telepedett le. Ettıl kezdve részt vett minden olyan megmozdulásban, amely mind itthon, mind 
külföldön az egészségügy fejlıdését szolgálta. 

1859-tıl 1868-ig a Nagyváradi Jogakadémián, 1868-tól pedig a Pesti Egyetem jogi 
karán a törvényszéki orvostan magántanáraként adott elı, miután „hamisított tápszerek 
vizsgálatának taná”-ból magántanárrá képesítették. 1870-ben az Államvasutak fıorvosa lett. 

A legtöbb európai nyelven beszélt. Számos külföldi kongresszuson és kiállításon 
képviselte küldöttként a magyar egészségügyet: 1876-ban Brüsszelben rendezett 
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„közegészség- és élet-mentésügyi kiállítás”-on Haynald Lajos kalocsai érsek elıkészítı 
bizottsági elnök javaslatára, majd 1886-ban a nemzetközi egészségügyi együttmőködést 
Bécsben tárgyaló külügyminisztériumi konferencián. Több külföldi és hazai tudományos 
egyesület tiszteletbeli, levelezı vagy rendes tagja volt. A VIII. nemzetközi közegészségügyi 
és demográfiai kongresszuson (1894) a közlekedés-egészségügyi szakosztály elnöke volt. 
Érdemei elismeréséül számos megtiszteltetésben és kitüntetésben is részesült. 

Irodalmi mőködése fıleg vasútegészségügyi és törvényszéki orvostani témákra terjedt 
ki. Fıbb munkái: „Törvényszéki orvostan” (Nagyvárad, 1858); „Orvosi rendırség” (Budapest 
1863); „Orvosi kalauz” (Budapest, 1872); „A törvényszéki orvosi tudomány kézikönyve” 
(Budapest, 1873). Az „Orvosi rendırség” címő munkájáról a Pesti Egyetem orvosi kara 
(Jedlik Ányos rektor, Stockinger Tamás dékán, Jendrassik Jenı jegyzı) mondott részletes és 
kedvezı bírálatot (1863. november 30.). 

Régi 48-as bajtársaival sohasem szakította meg a kapcsolatot. A Honvédmenház 
felügyelı bizottságának volt a tagja. Egykori honvéd bajtársai körében nagy tiszteletben állott. 
Részt vett 1868-ban az Országos Közegészségi Tanács megalakítására összehívott 
értekezleten és ekkor rendes tagja lett. Ugyanekkor jegyzıvé választották. Számos, a Tanács 
által kiküldött bizottságban jegyzıként mőködött közre. 

Több nem-tanácsi bizottságban, tárgyaláson is buzgón tevékenykedett az Országos 
Közegészségi Tanács képviseletében. Azok a következı tervezeteket készítették el: országos 
kórház létesítése (1869); a rendırorvosok hivatalos ügykörének megállapítása (1881); a 
Vallás- és Közoktatásügyi Minisztériumban a Josephinum helyreállításának az elıkészítése 
(1884); az 1885-ös kiállítás szervezése (1884); a Belügyminisztériumban: gyermek-
menedékház szervezése (1886); az állategészségügyi törvényjavaslat minisztériumi bizottsági 
elıkészítése (1886); a Földmővelés-, Ipar- és Kereskedelemügyi Minisztériumban a mővaj és 
egyéb idevonható hamisítványok forgalomba hozatalának megakadályozása (1888); tanácsi 
képviselet a berlini X. orvosi nemzetközi kongresszuson (1890); a millenniumi kiállítás, az 
1893-i római és az 1894-i budapesti nemzetközi közegészségügyi és demográfiai kongresszus 
szervezése. 

Számos indítványt tett a Tanácsban, pl.: a vérlebocsátással kapcsolatos visszaélések 
megszüntetése (1876). Javasolta, hívja fel a Tanács a Belügyminisztérium figyelmét az 
Oroszországban kiütött pestisjárvány veszélyeinek elhárítására, a szükséges 
óvórendszabályok életbe léptetésére (1879. január 16.), továbbá, hogy az Amerikából 
behozott „fonalócz”-cal fertızött sertéshús kitiltásához (1879. január 2.), nemkülönben a 
külföldrıl himlıoltóanyag behozatalának eltiltásához (1881) milyen fontos közegészségügyi 
érdek főzıdik. 

Több tervezetet dolgozott ki, pl. a Tanács felhívására Patrubány Gergellyel a pesti 
törvényszék börtöneinek és kórházainak a megvizsgálása (siralmas állapotok voltak, a rabok 
egy részét Balassagyarmatra kellett szállítani, 1873). Fodor Józseffel és Patrubány Gergellyel 
közösen „utasítás a hullaszállítások miképpeni eszközlésére” (1875). A fıvárosi vízvezeték 
közegészségügyi hiányainak megszüntetése (1882); Tormay Bélával az amerikai sertéshús 
behozatalának a megtiltása (1882); egészségügyi felügyelık kinevezése (1884); a tisztiorvosi 
vizsgákra nem kötelezett hatósági orvosoknak Budapesten és Kolozsváron négyhetes 
tanfolyam elvégzésének lehetıvé tétele (1892). 



Szakértıként mőködött közre Patrubány Gergellyel együtt annak a javaslatnak 
elıkészítésében, amely az amerikai sertéstermékek behozatalának az eltiltására vonatkozott 
(1881). 

A közegészségügy rendezésérıl szóló törvényjavaslat-tervezet tanácsi elıadója volt. 
… „Buzgó és ernyedetlen munkásságáért” az Országos Közegészségi Tanács elismerését 
fejezte ki és a belügyminiszternek figyelmébe ajánlotta (1870. december 20.). 

Az Országos Közegészségi Tanácsnak a megalakulástól 25 esztendın át megszakítás 
nélkül a jegyzıje volt. Ettıl a tisztségétıl 1893-ban vált meg. Már régebben MÁV nyugdíjas 
fıorvosa volt, amikor 1907. november 6-án meghalt. Temetésén a minisztériumok és az 
Országos Közegészségi Tanács képviselıin kívül ott voltak az Öreg honvédek és a 
Honvédegyletek Országos Egyesületének egész vezetısége is. 
 

* 
 

Sokat foglalkozott vasúti-, hajózási- és közlekedés-egészségüggyel. Szóval és tollal 
szívósan harcolt a nagyon elmaradott vasútegészségügyi szolgálat megjavításáért és a 
közlekedés-egészségügy hiányosságainak a megszüntetéséért. 

Javaslatait azonban az érdekelt fıhatóságok kevés megértésben és támogatásban 
részesítették. Ez vonatkozott azokra a javaslatokra is, amelyek az 1885. évi országos orvosi és 
közegészségügyi kongresszuson hangzottak el. Ezekben a következıkre hívta fel a figyelmet:  

 
„...1. A vasúti és hajózási építkezéseknek úgy mint a szállító eszközöknek – 
vagonoknak és hajóknak – egészségügyi feltételeire; 
2. azon mentıeszközöknek készletben és készen tartására, melyek rögtöni betegülések s 
balesetek alkalmával használhatók; 
3. a vasúti és hajózási vállalatoknál alkalmazott személyzet szolgálati viszonyaira és 
4. kellı számú és szélirányosan elhelyezett szakértıi orvosi személyzet alkalmazására 
nézve, mely elıforduló szükség eseteiben az utasoknak, rendszerint pedig a vasúti és 
hajózási szolgálatban alkalmazottaknak segélyt nyújtson, s ezen kívül az 
igazgatóságok által megkövetelt vizsgálatokat teljesítse...”. 

 
Gyakoriak voltak a fıvárosban a lóvonatú vasút által okozott balesetek. Csatáry 

(Grósz) a legtekintélyesebb napilapokban sem mulasztotta cl a sőrőn elıforduló balesetekre a 
közvélemény figyelmének a felhívását. Azok megelızésére Flór Ferencnek, Pest város 
érdemes tisztifıorvosának, a Rókus kórház igazgatójának halálos kimenetelő balesete (1875. 
július 7.) alkalmából a Pesti Naplóban részletes javaslatokat is tett. A következıket írta: 

 
„...eljöttnek látjuk az idıt, melyben tekintettel a lóvonatra vasúti kocsik által elıidézett 
számos balesetekre a közönség legszentebb érdekében felszólaljunk azon hiányok 
ellen, melyeknek elhárítása a veszélyt tetemesen csökkentvén a fizetı közönség által 
jogosan és sürgetıleg megkivánhatók: 

1-ör. Köteleztessenek a lóvonatú vasúti kocsik minden kanyarodó és népes 
helyeken lépésben közlekedni. 

2-or. Láttassanak el a lovak erısebb hangú csengıkkel, a kocsik pedig erısebb 
hangú trombitákkal. 



3-or. A vasúti sínek módosíttassanak olyformán. hogy azok a kövezet színe felett 
ki ne álljanak, ezek okozták úgy a jelen, mint elıbbi számos szerencsétlenséget, ezek 
teszik egyszersmind veszélyessé egyéb kocsiknak a vasúti síneken keresztül menetét; 
alkottassanak tehát a sínek úgy, mint azok Bécsben készülnek, hol semmi kiállást nem. 
észlelhetni. 

4-er. Lóvonatú vasút szegfelelı jó kövezet nélkül örökös veszély, javíttassék tehát 
sürgetıleg és mindenütt a kövezet ott, ahol a vasúti kocsik közlekednek. 

5-ör. Ha már felszálló és álló helyek vannak kitőzve, Úgy szigorúan büntessenek 
azok, kik az álló helyeken meg nem állanak, hanem – mint azt mindennap látom – 
sebesen haladván, a felszállni kivánókat utánuk való futásra és ugrálásra kényszerítik. 

6-or. Semmi szín alatt se engedtessék meg, hogy lóvonatú kocsik lassú ügetésnél 
– trabnál – sebesebben haladjanak. 

Ha valaki tapasztalta, mily veszélyes a Sahara pusztáin honos por felhıket 
felkavaró és mindenkit elvakító szélben Pest utczáin a kocsikat kikerülni, 
méltányolandja e rendszabály szükségét. 

7-szer. A kocsikra ne vétessék fel több utas, mint mennyi ülıhely van, sikeresen 
eleje vétetik ez által az útközben folytonosan fel- és leugrásból eredı veszélynek, és 
még ezenfelül a zsebmetszık fényes keresete is jótékonyan csorbíttatik. 

8-szor. Távolíttassanak el a „Kerepesi út”-on levı 14. számú ház mellett 
felhalmozott építési anyagok, melyek a vasúti sínektıl csak két lépésnyi távolságban 
lévén, a kikerülést kellı idıben majd nem lehetetlenné teszik. 

9-er. Utasíttassék a társulat, hogy minden kocsiján oly félredobó készletet 
alkalmazzon, mely a kerék alá jutást lehetetlenné teszi. 

Azt hiszem, kötelessége a hatóságnak megkívánni a lóvonatú vasúti társulattól, 
hogy minden oly veszélyt, melynek elhárítása lehetséges, a közönségtıl távol tartson és 
azon meggyızıdésemben vagyok, hogy ezt a társulat Úgy a közbiztonság, mint saját 
érdekében szívesen megteendi, még akkor is, ha ennek folytán a divídenda néhány 
fillérrel talán kevesbedik...” 

 
Élete és munkássága elsısorban mégis az Országos Közegészségi Tanács elsı 

negyedszázados mőködésével és történetével forrt össze. Ennek nagyobb, jelentısebb része 
volt orvostársadalmi és közéleti tevékenysége. Meg is írta az Országos Közegészségi Tanács 
25 éves (1868–1893) történetét. Évenként a Tanács mőködésérıl, a megalakulás esztendejétıl 
kezdıdıleg hosszú idın át, részletes jelentéseket készített. 

Ezekbıl világosan magunk elé idézhetjük a kiegyezés utáni Magyarország 
legfontosabb egészségpolitikai célkitőzéseit, törekvéseit. Az évi jelentésekben rögzített, 
megoldásra váró feladatok, javaslatok nemcsak az ország akkori egészségügyi helyzetét 
tükrözik, hanem azt a nagy hozzáértést és lelkesedést is, amely az Országos Közegészségi 
Tanács tagjait a magyar egészségügy múlt századbeli „hısi korszakában” jellemezték. Csatáry 
(Grósz) Lajos egyéb érdemein kívül az Országos Közegészségi Tanácsban 25 éven át betöltött 
jegyzıi tisztségével is kitörölhetetlenül beírta nevét a magyar egészségügy történetének színes 
lapjaira. 


