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$zegedi tisztviselők a háziorvosi rendszer mellett. 
— Rendkívüli közgyűlésre készülnek zz orvosok. — 

A Szegedi Orvos Egyesület az orvosok 
anyagi (helyzetének javítása céljából •jelent-
kezett a közönség előtt. A szegedi orvosok 

-úgyis mint egyesület, úgyis mint egyeseik, a 
i özönség előtt szimpatikusak voltak, hiszen 
nem ártot tak egymásnak. M á r mint a közötte 
t g és orvosok. Tudtunkal a szegedi orvosok 
.igen. jól érezték magukat Szegeden. Hia lete-
k'Ptdíek, nem kívánkoztak innen el és nem 
is emlékezünk arra, hogy évtizedek ó t a 
•egyetlen egy orvos is elhagyta volna Szege-
set azért, mer t it t nem bir t megélni. (Megél-

j ü k és nem rosszul. 'Jól. Vannak sokan, akik 
.valóban jómódnak lettek. Nem ir igyeljük 
őket, Isten lá t j a lelkünket, — dolgoznak, fa-
padnak, 'megérdemlik az emberiség boldogu-
lása nevében is, hogy gyarapodjanak . A kö-
zönség 'mostoha pár tfogásáról nem panasz-
kodhatnak. Kvalifikációjuk,, tudásuk u t á n 
mindenüvé 'odaemelik őket, ahol a tisztelet és 
•k özbecsülés borostyán koszorú j a fonódik. És 
belemelegedtek a szegedi uricsaládokba ugy, 
hogy mint háziorvosok szinte családi tanács-
iadók, jóba rátok s ta lán ennél is többek let-
tek. Az időseblb orvosok hosszú évtizedek óta 
(gyógyítják, nevelik a családok tag ja i t , gyer-
•ímekeit és nem követélőik a. jókorátokkal 
Ézemfcen s a jóbarátolk megértők az orvossal 
.szemben. Az ilyen viszonyban levő háziorvos 
(ismeri a család minden ibuját-baját, anyagi 
helyzetét és jól tudja , hogy a családfőnek mi-
kor van módjában a tiszteletdíjat felemelni, 
a m i emelődik is anélkül, hogy az orvosnak 
•i zixányibah szólni 'kelljen. Hiszen ez kölesö-
•nös megegyezésen alapul és szinte toarátias 
.jellegű ügy. Minél több jó családja van az 
orvosnak, annál ismertebb lesz a neve, annál 
örvende^psebben gyarapszik a tudományát 
xnegbecsiUők tábora. Er re szüksége van min-
den orvosnak ós erre törekszik is mindegyik. 
•Az élet, a 'megélhetés követeli ezt meg. Te-
hát , bármennyi re ,/balkáni", avagy „kínai" 
ál lapotok uralkodnak is Szegeden, a régi jó 
és az orvosokra előnyös pa t r ia rká l i s viszo-
nyok képezték és fogják képezni nagyon so-
ká ig nálunk számukra az egzisztenciális ala-
pot. ' ; > 

Ágoston elindul. 
I r ta : B e r e z e g István. 

Ágoston művész volt. Sokat tanulit még, 
a semmiig eljutott és véletlenül lökte a sors 
a kis városiba, mint a nagy oceánjáinót a vihar 
egy csöndes, elfelejtett névbe. Lelfee érzésektől 
zsongott és 'agyában sejtelmek zakatoltak; 
környezetében csak 'mozgolódott, de élet-e va-
lahol messze, ismeretlen tájon küzködö-tt, } a 
hová a fantázia p-azanleényelmü. lufcsau&vo-
nata szállította. Aliig tudta, hogy mi történik, 
viele az em'berek között, söt -az -emlbereiket so-
káig észre seon vette. 

Egyszer, esős őszi nap volt, súlyosan, 
megbetegedett. Kis szobájában / a díványra 
ágyazlak neki az ablak , mellé- nnert látni 
akarta a szürke .eget, az ólomjárásiu, koui-op 
fefllhőkelt, valamit a világiból, jami a jólétben, a, 
balsorsban* kiüt-inynek és nagynak, innen és 
túlnan egyiformán világ. A h ideg szél hedudult, 
az aböaktáblán, meglengette a tépett függő-, 
nyökeit; zúgott, sziszegett, sirt. és panasza las-, 
,san elha.lfeult. Ágoston az esőverte, hűvös a'b-j 
liaktáblára szorította homlokát, és eltűnődött:., 
Lent a gyalogjáró mellett kis viaerecskék tör-
tettek előre. Eleinte -lassan, tétovázva iindíul-v 
lak U i t n a ' k , majd hirtelen erő buzgott fel ben : 
nőik és szinte szökeltek egy másfelé; majd ö-sz-
(szdbujftalk, körülrajongták egymást es sietve, 
rolhiantak u j egyesülés, u j boldogság elé. Az( 
erieioskékből -kis patakok lettek, Sisteregtek, ka-, 
varogtak, aztán monoton zúgással eltűntek a, 
csa torna vasrácsai között. 

Agcistoin az életére gondolt és szédülten a 

És itt kezdjük megérteni, hogy az Or-
vos Egyesület több t ag ja nem ért egyet az 
.•egyesület választmányával és nem az indít-
ványozókkal. Mi sém értünk velünk egyet. 
•A háziorvosi rendszert igenis fent kell tar-
tani" és ennek fentm tása az. orvosok érdéke. 
(Sőkszcr talán nem annyi ra anyagi, min t er-
kölcsi érdeke. Nem mondjuk, hogy honoráció-
Jiális szempontból, üzleti elveik alapján ka-
matoz ta tva a tudományt, nem lenne előnyö-
sebb az uj , indítványozott rendszer —• ámbár 
ezt is csak a prakszi-s bizonyítaná be- — még-

- -is azt hisszük, ihogy a közönség szimpatiája 
tbizonyos mértékiben el-fordr.lna az örvösök-
től. iEz pedig nem kívánatos. 
, A m i pedig a közönség fizetőképességé-
nek osztályozását illeti, ezt alig hisszük, 
hogy az Orvos Egyesület koinoily 'alapon vet-
te tervbe. Vegyünk csak egy példát. X. or-
vos elmegy Y. tisztviselőhöz, aki -beteg. Az 
•orvos Ibelép a tisztviselő lakásába és iazt lát ja, 
-hogy ott minden csinos, elegáns, ragyogó. I t t 
-okvetlen jómódot vél- az orvos a külszín után 
és honoráriumát a jómód után fogja kiróni, 
id'acáii annak, hogy talán a tisztviselő ,a leg-
nagyobb anyagi gondok között él és egyebe 
sincs, m i n t h kellemes otthona, amelyet áldo-
zatok á r á n szerzett meg. Az orvos tehát lépten-

nyomon a tévedések tojástáncát fogja járni, 
•me-rt 'viszont találni fog jómódú emberekét, 
--akik ordító szegényes környezetien szeretnek 
élni. Avagy nem marad más (hátra, mint az 
(osztályozás szigorú betartásának lehetősége 
-miatt -Szeged lakóinak telekkönyvi ós adó-
fizetési lapjai t az orvosok számára k i í rn i és 
iazt, 1 mint konoráilási kiskátét használni. 
Ugyebár , ez a viceesizü fejtegetés komolyta-
l annak és az ügyhöz nem méltó hangúnak 
tűnik fel. Pedig a példák komolyak és a terv 
,az Orvos Egyesület ál tal ily alapon keresztül 
nem vihető. Nem, mert az igazságosság reális 
a l a p j á r a nem építhető. •• 

Az u j honoráciék ismét a középosztályt 
fogják súj tani leginkább és ezek között a 
fixfizetésü m a g á n és köza-lkalmlazottakat, a 
'kiknél tudnivaló, hogy az intelligenciáiknál 
fogva a külső látszat fenn ta r tásá ra mindig 

párnára hajtotta a fej-ét. Valahol hárfáztak ét? | 
mélabús- hangok sirám a rtadült a szóbába. El: | 
feledt, fá jó érzések éleditek ú j r a és összeölel-] 
kez-tek a mély akkordokkal. Kötnüllengték â  
bútorokat és felkúsztak a megkopott festésű, 
fehér foltokkai tarkázott falon. Aztán meg-, 
nyugodtak hirtelen, de egyep tárgyiak tová'bl) 
rezonáltak. Ág-oston remegjve f igyelt és ugy 
látta, hogy a csorba cslerépivázában a kr-izan'té? 
mfu-m bűnbánóan hajladozik; >a szerecsen vi-
gyorgó ábrázata felett a homályos tükör még, 
jobban elsápad és az óra ingája meglassítja, 
gépies mozgását-, és cél nélkül támolyog. A 
gondolatok hirtelen lángra gyúltak -benne és* 
a hamu lelkére hul lot t -és elborította azt a 
bánat langyos kérgével. 

Hónapokig halálos beteg volt Ágoston 
és tavaszkor hagyta -el iaz ágyat. Kiment sé-( 
tálni a napra és ugy érezte, mintha bőrének, 
poru-sai feszültek volna és mohón szívták vol-
na mlagulkba a verőfénylt. Az akác tódí tó illa-, 
ta egyenest éléibe jött; vad szeretkezéssel a% 
arcába csapott az orbán, a fülén, száján és sze-
mén keresztül az agyában tombolt. A házak, 
v-akitóau világítóit tak, Coszforpszkált-ak és- né-
ha ugy tetszett Ágostonnak, mintha örömük-
ben táncot roptak volna és fejükön a zsindely-
tető hetyke kalpag módjára félre csapódnék, 
Aztán figyelni kezdte az embereket. Mindenki^ 
régi isimerősnek, kedvesnek és jónak tűnt fel 
előtte. Ugy érezte, hogy mindenkihez leun^ 
egy meleg biztató szava; a szivükhöz beszélne, 
és mindjár t bizalmasak volnának vele. Ki-, 
kérdezné a bajaikat és megjh a Ugatná életük, 

töblb lesz fordítva, mint amennyit szabad 
lenne. Ezt azonban nem lehet tőlük voszné-
ven venni. Ez -a kissé túlköltekezés lelkiszük-
ség, amelyet az orvos külső után iát ugyan, 
•de valójában, mint a szegénység takaróját 
fél nem -ismeri. Most már, h a egy ilyen csa-
ládban-, mondjuk, öt-hat gyermek sorozatosan 
megbetegedik, a tisztviselő egész évi fizetése 
sem lenne elegendő az orvos dotálására. 

A közönség tisztába van azzal, hogy a 
íftíkozédö drágaság -az orvosokat épen ugy 
sú j t j a , mint bármelyik a tudomány után élő 
alanyát ennek az államnak. Bizonyos ujabb e 
-részről jövő megterhelés ellen nem is zárkóz-
hatok e-I, azonban -azt hisszük, ihogy az Or-
vos Egyesület, a régi. -rendszer fel-forgatása 
nélkül is meg -fogja találni azt az utat, amely 
a szereteten és emberbarát i magasztos tűzé-
sen át, a szivekhez és anyagi érdekekhez he-
lyesen vezet. 

Több családos tisztviselő. 

A következő sorokat kaptuk még ebben 
az ügyiben: A Szegedi Orvos Egyesület éppen 
azon tagjai, akik háziorvosi funkciót teljesí-
tenek, nem azonosíthatják m a g u k a t az egye-
sület évzáró közgyűlésén- előkészületlenül föl-
vetett és meglepetésszerűen, az ő akaratuk el-
lenére-' hozott- határozattal , mely az eddig 
fennálló és a közönségnél begyökerezett házi-
orvosi rendszert megszünteti. Tudomásunk 
v a n róla, hogy érre való tekintettel, az egye-
sület kehelében mozgalom indult meg, misze-
r in t a fennt jelzett határozat hatályon kiéül 
helyeztessék és igy az egyesület belső válsága 
elkerülhető legyen. 

( ^ Í B l f a J ^ F l í s l i l j l l E l i ] ® ® ® ® ® ® ^ ' 

Hölgyek figyelmébe! 
Velour- és bársony-tnodellek, nemez- és 
gyászkalapofe, fátyol, szallag és toltüzékek-
ben nagy választék. Alakitások és díszíté-
sek jutányos árban, úgyszintén s z ő r m e , 
sapka é s garnitúra aíakiíasekaf vállal . 

Rózsa i m r é n é , női kalap divatéra; e 

Deák Ferencz-u. és Oroszlán-u. sarok. 

meséjét, amelyben a tanulságok szomorú, zen-
gő -sirámok. És aztán vigasztalná őket; meg-
mutatná nekik az egyenes, helyes irányi, a, 
mely olyan közel van, hogy legtöbben azért 
nem látják. Szeretetet, bitet öntene beléj-ük f-s 
azok is oly könnyen boldogok lehetnének. 

Egy régi bará t ja jött vele szembe. Ezt 
mindjár t karon-fogta és beszélni kezdett: a jö-
vőről, terveiről, hatalmas, u j célokról magya-
rázott. Elmondta, hogy eddig még semmit sem. 
tett, nem is gondolkodott komoly szép mun-
kákon, amit az ember mindig másokért csinál, 
és magát os-ak megőrli, lenyűgözi benne. Ed-
dig öntudatlanul kóválygott, de ennek már 
vége... vége. Neki mindenkihez köze vian mos t , 
neki mindenki ba ja fá-j, neki már az élet nem 
egyéni kicsinyes harc, hanem fenséges játék, 
végtelen megújhodás. 

A barát először fölényesen, aztán kétke-
dőn, később kellemes csalódással, végül pedig; 
ébredező fanatizmussal bámult, Ágostonra és, 
miikor elváltak, azt érezte, hogy erős-, tapadó, 
forró kéz szorítja tenyerét, amelynek titkos 
fluidraima végigfut egész testén. 

Ágoston -élete asszonyával találkozott. 
Még öntudatosan nem gondolt, sem,mire, hin-
ni pedig nem birt semmit, mert az elői tél etet 
nem isimerte, de egyszerre vakító világossá-
got látott fellobbanni -maga körül. Azok a té-
toiva sejtelmek, amelyek eddig néha nyomasz-
tólag borultak kedélylére, egyszerre harmo-
nikus erőre kapták, felrázták álmatag tetspé-
(lésétől és a forradalom extázisávial lelki ér-
tékeit démoni célok le-birására serkentették. 


