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Száz é ve halt meg Kresz Gé za,
a f városi ment k szervezeté nek alapí tóia

l9al, április lj-é n a pesti lap1k aliq pár solas hí ú en tudat-
ták| h\qu elhunal Kresz cé za ,\ hal|ttról a le7löbb ú jságí ló
. <ak 0 ana,t ú 4a| szuk>Pq?snek kb7Öl,,i |aaú  a BÖ\Ál . a Bu
dapesli Óhkóktes Ment eE).]süIet alapí Iója volt, nemesenber
é s hiráló hazaí i, a ,leftzst d6ze", ahagq egaikük í ogalnazott.

Nos, a ,,nemzet dí sze" valójában ,elsó generácjós"
magyar volt, Apja, aki mé g Karl K/pssnek í rta nevé t
testvé ré Vel egyú tt a XIX. század els  é veiben kö]tözött
Magyarorszá€ra Magdeburgból - azaz, ha hinni lehet
a közvé lekedé snek; jnkább a katonatoborzás el l
szöktek el. l829-ben már sebé szké nt találkozhatunk
Vele, Boltia a Belváros egyik legforgalmasabb pont-
ián a mai Kossuth Laios utca lege]eié n volt, Nem té -
vedé s: valóban boltról szó]nak a források, A sebé szet
ekkoriban iavaré szt kí vül esett az orvosi tudományok
kóré n ü€yes, ám többé -kevé sbé  ké pzetlen, azaz nem
elmé leti ké pzettsé g , inkább gyakorlati szakemberek
vé gezté k. Persze nem iöbbórás mú té teket Vé geztek
lhaté kony é rzé stelení té s hiányában nem is leheteit
volna) sokkal inkább törött csontok, ficamok he]yre-
té telé b l, s persze számos foghú zásból álh össze az
üzletkör, ]óllehet egy-egy ,,jó kez " mesternek komoly
hí re támadt, s messzi földr l is el]ártak hozzá kezelé -
sé rt, a legtöbb sebé szm helyt (fölté ve, hogy a mester
é pp nem másjk foglalkozását, a borbé jyságot ú zte)
leginkább a kjhallatszó jajcatásról lehetett fölismerni

A Kress család - kószónhet en az apa szaké í telmé -
nek é s Pest gyarapodásának né hány é V alatt a 1egte"
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kjnté lyesebb po]gárok közé  küZdötte föl magát, Karl
Kress csakhamar a Pesti sebé sz Borbé ly é s Fürd s
czé h cé hmesteí e lett, A famí lia együtt magyarosodott
a f várossal ami leginkább a gyelmekek nevé ben kó-
Vethet  nyomon a hatodiknak, utolsónak született fjú
a ceyza Kress nevet kapta, de e]s  isko]aj bizonyí tvá-
nyán már a Kresz Gé za felirat állott,

A bizonyí tvány küls re csakugyán csinos Volt - ám
tartalma aligha örvendeztette meg Kresz sebé szmes-
teft Az atyának akit id közben a Magyar Termé szet,
Vl/>c"lokT;í  

"5d8d ld€-dcá\ol t.,/tel Teg 5lgv eg.
soí bá került a kor neves owosajval, nem kevesebbet
kellelt tudomásul Vennie minthogy fia latinból é s fi-
zikábóI ,,Ungenücend" azaz megbukott, . s a bai
nem iáí  egyedüI né hány é V mú lva a deré k pesti pia-
risták vé gleg megelé gelté k aZ ifiú  diákcsí nyeit kicsap-
ták  t jnté zmé nyükb l. Kresz Cé za Vé gül, ha nem is
könnyen, az evangé likUs gimnáziUmban fejezte be ta-
nulmányáit s csakhamar áz oNosegyetem ifjú  medi-
kusai közt ]ehetett viszondátni,

Ebben az idóben Kresz a pesti flata]ság kózkedvelt,
bohé m alakia Vo]t, Né pszer sé gé t növelte, ho€y az
addig csak a pórné p gyermekiáté kának tartott korcso-
lyát szé les körben igyekezett megismeftetni fu l8ó9-
ben általa é letre hí vott Budapesti Korcsolyázó E€ylel
igen szigorú  viselkedé si szabályokat í rt el  tagjainak,
lgy \dnlVd el " ldryo <zülól, aggodal-nat, e, a reg-
botránkozók kifogásait,

Ké t é wel ké s bb Kresz Cé za ké zbe kapta doklori ok-
levelé t, ú iabb ké t é v eltelté vel, l873-ban pedig a szé -
kesf város szo]gálatába lé pett, s aZ akkori V kerület. a
Lipótváros tlsztiorvosa lett, A közszolcálatba lé pé s -
mely ké tsé gkí vú l ran€emelkedé st is jelentett számára
ecyütt iáft azzal, ho€y a rneggazdagodással biztató ma-
eánrendelé sekr l le kellett rnondania A dönté s moti
vümail nem ismeriük, de aligha ké lsé ges, ho€y a huma-
nitásnak dónt  szerepe volt benne, csakú gy, mint be-
kapcsolódásában a szabadk m ves mozgalomba

Kresz a közegé szsé gügy egyik irányí tójaké nt hamar
átlátta, hogy f leg ké t terület ad okot a fejfáiásra, a

iálván}veszé ly é s az é ]e]miszerek hamisí tása
családok ké nyszerültek pince- é s padlás]akásokban

mechú Zódni udvarj kalyibákban kunyhókban lakni, Ez
a né pbetegsé gek addig sosem látott terjedé sé vel jáft
együtt: a ,,morbus hUngaricus", a magyar betegsé gnek
nevezett tbc b ven aratott Budapesten is, A hatóság or,
\o." non <ol,dl ieheié r á l"k;,nyomo,or é - d .zé ,
gé nysé gen aligha segí thetett Az l88ó-os koleraiáNány
idejé n is mindössze a feft tlení té st rendelhette el Bu-
dapesten azonban, szemben a nyugat-európai f Város-
okk-l tlypn cé  ü p. -la<Lrr |ól b.V"l- l1lelreny'P né rr



Voh. Ezé rt a járVány levonultáVal
Kresz Gé Za minden köVet megmoz-
gatott az inté Zmé nyes megoldásé rt:
röpií atol í rt, szabadk m Ves társa-
it, a pest-budai társadalmi é ]et el -
kelósé geit gy zködte, Hat é Vé be ke-
rült, de gyózött: l892-ben a Gyáli
ú ton megnyí lt a Fellóllenit  lnté El,
oyakorlati haszna az els  Világhá-
ború  alatt mutatkozott meg] ióIle-
het a frontról a kolera é s a tí fusz is
bekerült az orszáeba, a városban
mé gsem tört ki naeyobb iáruány. ,

A Világvárossá csepered  Buda-
pest ellátását a szatócsboltok mel-
lett a piacokí a naponta beülazó
kofák biztosí tották lóllehet a vá-
roshatáron a fináncok mecállí tot,
ták  ket é s porté káikat megvámol,
ták, azok Valódiságát sokáig nem-
igen lehetett ellen rizni, A baj
nem csupán az Volt, hogy a lejet, a
tejfölt é s a tejszí nt ví zzel hí eí tolták
é s liszitel sú rí tetté k] neme€yszer ugyanis egé szsé gre
káros, sót egyenesen mé rgez  anyagokkal ,,pótolták
ki" az áí Llt Kresz ahogy azt ielenté sé ben í rta - ,,a töP
Vé ny telies szigoráVal fölvé rtezve é s semmi panasztól,
iaiszótól é s fogadkozástól meg nem hattatva" lé pett
föl ellenük, kiállí tásokat rendezett a,,közönsé g okulá,
sára é s a gonosztettesek elrettenté sé re", illetve ké t
brosú rát is megjelentett, A termé kek között a Vaj Volt
a le€gyakoribb,,áldozat", hamisí tására,iisznóBí ll,
gipszet sú lypálot, kré tát gabonalisztet; sóVí zt, mar-
hafaggyrlt, ürüzsí rt, m vajat (margarint) é s burgonya-
pé pet" hásználtak, A legtóbb ,,pótanya€gal" (már ak-
kor is) a bon hí gí tották: ósszesen ölvenkett t emlí tett
meg á lista A sör eseté ben tiltott máté riaké nt szere-
pelt a ,,kukoricza,€rí z" js,

Hivatalos feladatain tú l kí esz Gé zá kezdett l é rdek,
l dé ssel fordult a menté sücy felé  is Indí ltatása f-.I l
aligha lehet ké tsé günk: apia sebé szm he]yé ben a leg-
gyakrabban megforduló páciensek Utcai é s otthonj
balesetek áldozatai voltak, akik nemegyszer csak na-
pokkal a szerencsé Llensé € ulán kerültek ápolásra
Könnyen Iehet, hogy kí niaik látványa, s aZ, hoey sokuk
halálát vagy é ppen csonkulását meg lehetelt Volna
e] zni, ké sztette a gimnazistát, hogy az egyetemen or-
Voslást tanulion; s ké s bb, hatósági orvoské nt a men-
té sügy megoldását sürgesse

Ment egyletek külföldön már ió ideje lé teztek, s
,880 bdr Pe"te,l is negrrd tl' d zerv.zkedé \ - dn ./
e€yesületalapí tást cé lzó é nekez]etek csakhamar abba
is maradtak, AZ l88l,es londoni ment kiállí tás ta-
pasztalataj ú jra a köZé rdeklódé s rivaldafé nyé be állí -
tották a menté st A dónt  lóké st azonban a bé csi Rin€
57í rl "/ töbo <Záz \d d os ;ldo/dLoL |,övé ,P|ó é gP.. et
a bé csi ment k ezt köVet  megalapí tása adta meg] o]y
sok más ügyhöz hasonlóan most js a társf Város iránt
é rzett iri€ysé g kerekedett felü] a f Városiak - minde,
nekel tt lakaré kosságból fakadó - konzervativizmu,

sán, Ennek köszönhet en l887-ben Kresz - miután
tankönyvet í rl Elsós.rilu rögtöhi óIefuesú luben cí mme| s\-
kerrelgy zte meg a f Város tanácsát a ment szervezet
szüksé gessé gé r l. Pedig ellenz j kezdett ] voltak, fur,
csá módon é pp aZ orvosok között, Az alapí tó é rveit,
melyek nemcsak a Budapesti Önké ntes Ment  E€ye-
sület szüksé gessé gé t é s cé lszer sé gé t hangsú lyozták,
lesöpóí é k s t szemé lyé ben tárnadlák me€ mond-
ván, hogy egyesületi elnóksé ge é s a liszti olvosi hiVa-
tal összefé rhetetlen, kresz azonban inkább városi hi-
Vataláról mondott ]e, s folytatta a rr]ent k szeNezé sé t,
számos orvostanhallgatót é 5 fiatal orvosi nyert meg
az önké nt vállalt feladatnak köztük a ké sóbbi hí res
Karánai sándan is, Mindennapi me€é lheté sé t a villa,
mosvasú t owosaké nt biztosí totta - e]viselve a róplap,
ol01 ló,|é .lief- lgá/I.1ár vddd,, hog) a tz"mo- g"zo-
lás az   ,,b nös hanyagsága" miatt köVetkezik be

Kresz az ellene indí tott hadjárattal mit sem tör dve
szervezte továbbá az önké ntes ment ket, condosko,
dott á §zemé lyzet folyamatos ké pzé sé r ], ennek szolgá,
latában önálló lapot (Ment k Lapja)alapí tott, Ü€yb!Z-
ga]ma azonban, ha lehet, csak tovább tüzelte ellenfele-
it, akik jobb hí ján, magyarságában támadták mec. Az
1885-ös országos Kiállí táson Való té nykedé sé é ft, az
egé szsé gügyi pavilon belendezé sé é rt elismeré süI Kresz
cé zát 1885-ben a kií ályi kegy az önké ny idejé n alapí tott
Feí enc ]óZsef Lovacrend ta€iáVá emelte Utolsó é Vei-
ben, amié rt a kilüntelé sl elfogádta, hazafiatlansággal
Vádolták Né mi elé gté tellel szolgálhatotl, hogy halála
é  dll nÁgy l-óláppál, BUdápP-I közberi;l"c"ra neme.j
cí met kapott S ióllehet az indok a f város feileszté se
volt - pontosabban a Rózsadomb parcelláásában Va]ó
ré szvé te], amire a ,,szeml he€yi" el né V is utalt á cí -
mer dí szí tmé nyé be odakerült a ment e€yesülel ielvé -
nye is, a zöld szegé ly  pjros koron€, benne a hármasha-
]ommal é s a kett skereszttel

Hámoí i pé tet
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Az l889-90,ben é pitett ment állomás Pesten, a Ma.kó ut.ában


