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,/Ha nem tetszik az orvo-
soknak: mondjanak le. Ka-
punk orvost, amennyi kell!" 
(Egy szegedi vezérférfin mon-
dása: 1915.) 

IJjra reformok: hallom a felzudulókat, 
IJjra a közegészségügy: látom a gúnyosan 
nevetőket. És a felzúdul óknak és a gúnyosan 
nevetőknek az ő nézőpontjaikból: igazuk van: 
Szegeden szívesen cserélik össze a közegész-
ségügyet az — orvosokkal. (A tanyákon pedig 
csakugyan egy a : kettő.) 

A gyermekhalandóság alapján megindult 
gyermekvédelmi akciónál is az volt a fontos, 
liogy: nem szabad a város szennyesét a világ 
előtt — mosni. Mert . . . még mindig (koirw 
milífóbíb, úribb dolog kivasalt frakkal takarni 
be a szennyes inget, mint ugyanazt az inget 
mások szemeláttára kimosni. Ez a második. 

És végül: ez a harmadik. Ugyancsak a 
gyermekvédelmi akció megindulásaikor mond 
ta egy kiváló és érdemekben gazdag orvos-
társam, liogy: ő nem tartja szükségesnek 
Szegeden a gyermekvédelmi akciót, mert 
Szegeiden a viszonyok: jók. 

Mindehhez pedig a szegedi mordistáknak 
kedveskedendő hozzá vehetem az általam nem 
túlságosan nagyrabeesi'ilt NéJkám tanárnak ós 
kormánybiztosnak legutóbbi cikkéből vett 
következőket: „a recordot azonban egy köz-
kórház tartja, (nem a szegedi ! !'), mely a 
32800'916. sz. hm. rendeletre azt válaszolta, 
hogy nem nyit rendeléseket a nemi betegek 
•számára, mert a nép nincsen hozzájuk szok-
va és szégyennek tartaná ilyeneken meg-
jelenni." ! ! 

Szóval: ezek az auspicininok a klasszi-
kus és ezek a tünetek az — orvosi nyelven. 

Amikor a szegedi egészségügy rendezésé-
ről irok, nem az eddig esetleg meglevő: ren-
dezetlenséget alkarom szóvátenni, nemx fogok 
adatokat hozni a régebbi és a mai közegész-
ségügyi viszonyokról. Az a szeretet vezet, me-
lyet az egészségügy ós Szeged városa iránt 
érzek akkor, amikor megírom, milyennek sze-
retném látni ia holnap békéje utáni Szeged 
egészségügyét. Nem a máról irok, de nem is 
a jövő századok zeneipartit aráját írom, sze-
retném hinni, hogy a: holnapot. A béke hol-
napját ugy, hogy a vissza jövőket már készen 
fogadják azok a közegészsegi intézkedések, 
melyek már a háború előtt is nagyban érez-
tették hiányukat s amelyeiket a háború sür-
gős és feltétlen végrehajtandó jelzéssel szig-
nált. 

Mert a háború mégis megtanította az em-
bereket arra, hogy az orvosok a legelsősorban 
társadalom-, állam-fenntartó elein. És arra 
hogy az orvosok jóLellátotitságától, jói-felké-
szültségétől, j ól -el k ii 1 ön i t ettségét ől függ leg-
elsősoriban is az emberek, az államok sorsa, 
A háború megcáfolta egy kissé a jelen sorok 
élé irott jelmondatot mondó szegedi vezér-
férfi nt is: nemcsak, hogy: ne mondjanak le 
az orvosok, de, ha lemondanak: nem kapunk 
helyettük mást. Mert kevés volt eddig is az 

-orvos, a háború sokat tett közülük tönkre és 
• a háború után uj, nagy jövőjük lesz az ország 
újjászervezésében, úgyhogy Szeged, ha to-
táhbra is szűklátókörű elbánásban részesíti 
őket, nagyon messze fog máradni kükiillő-
bugac mögött. 

Most nézzük csalk a kiiküllőbugaci kor-
orvos és a Szeged sz. k. város kerületi tiszti 

, orvosainak fizetését és jövedelmét. 
A.z orvosol: fizetése: A szegedi külterü-

leti tiszti orvosok* jövedelme ez: 2600 K alap-
fizetés, 800 K fuvar- és napidij, természet-
beni lakás, 500 korona állami traehomakeze-
lési jutalom. A fuvar- és napidíj 800 K. Eb-
ből: 400 K fuvar, 400 K napidij. Az összes 
fizetés tehát: 26004 4004-5004-920 lakbér (de 
ez természetben van inog) = 4420 K. A kü-
Iküllőhugaéi körrvosnak fizetése ez: 1600 K 
alapfizetés, 1000 K helyi pótlék, 600 K 'szé-

mélyi pótlék, 1000 K trachomakezelési díj. 
600 K lakbér. Ez egyenlő: 4800 K. 

A szegedi külterületi tiszti orvosnak van 
évi átlagban 280©—4000 K évi magánpraxisa. 
Vagyis a szegedi külterületi tiszti orvosnak 
•évi összjövedelme: 42004 4000 - legjobb eset. 
ben: 8200 korona. 

A kük üllőbugaci köorvosnak az állami 
illetőleg megyei fixumán kívül van 5 nagy-
birtokosa a) évi 400 K fixfizetéssel . 2000 IC. 
2 gyára á évi 150 K = 300 K. Munkáapénz-
tára évi 400 koronával. Ezenkivül van 3800— 
5000 K magánpraxisa. Összes jövedelme tehát 
csaknem a legkevésbbé jó esetben: 4800+ 
2000+ 300+400+500= 12.500 K. (Mindezek az 
adatok a békére vonatkozandó még.) 

Miből adódik ez a praxis-jövedelemtöbb-
let? A következőkből. 

1. A szegedi tanyákon a vizsgálat dija 
nappal: 80 fillér. Küküllőbugacon 1 korona. 

2. A szegedi tanyákon a vizsgálat dija éj-
jel: 1K 60 fill. Küküllőbugacon: 2 korona. 

3. A szegedi tanyákon a 7 éven aluli gyer-
mek vizsgálati dija nappal: 40 fillér . . . 20 
krajcár, éjjel: 80 fillér . . . 40 krajcár. Kükül-
lőbugacon nappal: 1 korona, éjjel: 2 korona. 

4. Ha az orvos a beteg lakására megy, 
keres a szegedi tanyán nappal: 2 koronát, 
éjjel: 4 koronát. 7 éven alóli .gyermeknél: 1, 
ill. 2 koronát, Küküllőbugacon nappal 2 ko-
ronát + a megfelelő távoság szerinti kilomé-
terpénzt. Tehát, ha a lakásától 10 km.-re vi-
szik, iákkor csalk a kilométerpénz egy nappali 
látogatásnál 20X 40 fill. = 8 korona. Vagyis 
egy 10 km.-es utért a kiiküllőbugaci köorvcs 
nappal 10 koronát kap, éjjel: 20 koronát. Fel-
nőttnél épugy, mint gyermeknél. A szegedi 
tanyáikon sokszor viszik az orvost 10—15 kim-
re, a tanyai utakat tekintve ez az odavissza: 
20—30 km. nt 1 teljes nap, vagy éj. 

Azonban be kell vallanunk, hogy ezzel 
szemben a betegek nagy százalékát Szegeden 
a tanyákon haldokolva kapjuk kézhez s igy. a 
velük való „munka" tényleg kevesebb . . . 

Az orvosok életkörülményei: szintén fon-
tosak. Ugyebár el méltóztatik gondolni, nyá-
jas olvasóm, hogyan él a szegedi tanyákon az 
orvos. Kükül lőbugaccn van egy patikus, egy 
állatorvos, egy postás, egy-lkét földbirtokos, 
egy jegyző, egy-két tanító és van lux kell: 
pap is. aki legalább kártyázni tud, ha már 
egyebet nem is. Szóval: van úgynevezett kul-
it urtársad alom. A szegedi tanyákon ? . . . 
Igen. A községben az orvos mindent megve-
het, vagy meghozathat a zsidó boltossal; a 
szegedi tanyáról, ha ugy fordul, 5 kiló krum-
pliért és 10 fillér ára mákért a városba kell 
beküldenie az orvosnak és húst csak sáltoros 
ünnepen evett, nemcsak most, a békében is. 
Ezzel szemben van legalább posta is a sze-
gedi tayán — lietenkint kétszer. Külön fizetés 
ellenében, havi 3 K-ért van nekem hetenként 
— négyszer. Szerdán esetleg megkapon a va-
sárnapi pesti hiriápokat . . . Sőt van a sze-
gedi tanyákon telefon is, de beszélni éven-
ként átlag 14—15 napon lehet rajta, a itöbbi 
350—351 napon csak villámhárítóul szolgál. 
A szegedi banyai orvos, mig ellátja magát 
fával» szénnel, élelemmel, inert a tanyán sem-
mit sem kap, ha nem kedves a néppel, elkölti 
utolsó fillérig az egész jövedelmét. Ruhára 
nem jut, de az legalább nem is kell neki ,. . . 
Ha nem kedves a néppel. Azt mondja a 
nyájas olvasó: legyen kedves a néppel. Csak-
hogy, nyájas olvasó, ez a kedvesség ilyene-
keit jelent: nem ragasztani ki vörös cédulát 
a vörhenyes házra, a halottat eltemettetni 
még halála napján és csakis délelőt/t, bizo-
nyítványt adni a 140 kilós nőnek, hogy a "tu-
berkulózis utolsó stádiumába él, soha se,m 
boncolni fel senkit, mert akkor fuccs a nép-
szerűségnek . . . Ugyebár, nyájas olvasó, ez 
kissé drágább élelmezési rendszer lenne: a lel-
kiismeretet, a meggyőződést, az etikai alapot, 
á hivatást árusitgátő. De degőlcsölib 'jól "jöve-

delmező: a lelkiismeretért kapsz .krumplit, a 
tudományos meggyőződésedért babot, az eti-
kai alapodért tejet és túrót, a hivatásodért: 
pénzt. Többet, mint az előirt 40 fillért. 

lEzek békebeli állapotok. A bábom a l a t t 
nem ment fel semminek sem az ára. Ellen-
ben méltányos, bogy az orvosi vizsgálat dija 
ma is 40 fillér legyen. És méltányos, hogy 
400 K legyen a fuvar, amikor egy 4 km-es 
utért 10 koronát fizetsz a legjobb esettan is. 

A háború alatt megmutatta igazi böesii-
letös, jó magyar ábrázatát a szögedi tanyai 
magyar. (Majdnem azt irtani: a magyar 
muzsik, mert mégis csak ez az igazi neve.) 
Gondolj, nyájas olvasó, arra a köztisztvise-
lőre, aki ez, általad már megismert, tanyai 
muzsik jóságára ós rokon-, vagy ellenszenvé-
re vagy utalva . . . Belőle és tőle élj meg . . . 

Ilyen fizetési, jövedelmi, megélósi kultu-
rális, társadalmi, szellemi helyzetben él a 
iSzeged szabad királyi város kerületi tiszti 
orvosa. Sok tudománnyal, sok erkölccsel, jó-
akarattal, türelemmel felszerelten. 

Kérdem: "lehet az ilyen orvostól, az igy 
ellátott, az ily helyzetben élő orvostól azt 
várni, hogy — közegészségügyet csináljon? 
Azaz, bocsánat: ezt nem kérdezem. 

•Budapest közegészségileg elsőrangúan 
megszervezett, mégis állandó veszélyben él a 
környék miatt, ahonnan minden járványt, 
mindén piszkot és hajt becipelnek. 

Ép ilyen viszonyban áll Szeged belterü-
lete a tanyával. A tanya a város állandó ve-
szedelme. Ha a tanya közegészségügyileg jól-
ellátott, a város közegészsége emelkedik. E 
viszony egyenes arányt mutat egymással. A 
legfőbb kérdés tehát a tanya közegészségé-
nek rendezése. • 

Példa. A tanyán van egy helyen tífusz. 
Amig a tanyai tífuszról a kerületi orvos tu-
domást szerez, a tífuszos helyről naponként a 
városiba hordott tejjel fél Szeged fertőződ-
hetik. Sőt azután is. Mert a kerületi orvos 
megállapítja a tífuszt, reáparancsol a ma-
gyarra, liogy nem szabad a tejet a városba 
vinni. Egyszer-kétszer ő is ellenőrzi, a rendőr 
is egyszer-kétszer, de ettől az ellenőrzéstől 
még bátran viheti be a tífuszos tejet a jó ta-
nyai muzsik a városba. Ögye mög a fene az 
urakat . . . mondi magáiban. 

Lehetne-e ezen segíteni? Nehezen, de: 
lehet. Először is minden tanyai kocsin, min-
den tejes-edényen rajta kell, hogy legye a tu-
lajdonos neve és lakása. Másodszor minden 
tífusz-esetről listájának kell lenni a vám-
házaknak'. A vámőr megnézi a kocsin levő 
nevet, a kannán levő nevet, belenéz a listába 
és szól: ezt a tejet pedig nem viheti be a vá-
rosba, előbb meg vizsgált a tik, van-e benne az 
a bizonyos bacillus. Ha a tej nem fertőzött 
helyről eredő, a klannára ragaszt egy cédulát: 
bemehet a piacra, ahol a rendőrorvos meg-
nézi: alkalmas-e közfogyasztásra. Rendőror-
vos. Az nincs. Legyen. 

A tanyákon pedig nem kell: tiszti orvos. 
A háború után úgyse lesz, mert az az orvos, 
akinek tiszti orvosi képzettsége is van, talál 
magának jobb helyet s a vezérférfiu meg fog 
eáifóltatni: nem lesz helyette más. Körorvos 
talán: igen. A tanyákon nem is kell aszfi or-
vos, csal: egy: a központokon. Amiatt pedig 
ne legyen praxisa, csak ellenőrző és admi-
nisztratív szerepe. Az vizsgálja az iskolákat, 
a boltokat etc. És legyen neki 2600 K fizetése. 
Esetleg: kevesebb és elég lesz . . . Ezzel 
szemtan igaz, hogy a tanyai tiszti orvos be-
kerülhet idővel a városba is s ekkor baj, ha 
nincs tiszti orvosi képesítése. Aki tehát be 
akar jutni, meg fogja szerezni azt, de a ta-
nyai orvostól megkövetelni még akikor sem 
kell majd. 

Hogy minden kerületi orvos mellé egész-
ségügyi övök, bábák, gyermekf< 1 iiqyelötfők 
kellenék, arról nem beszélek,, m 11 ez már 
Wolf főorvos és Szalay főkapitány biztos ke-
zében jó helyen van. . . • 


