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Szegeden van az ország 
legmodernebb beíeggyógyiníézefe 

Sajíóbenmtafó a dr. Tólh-szanalóriumban 

1037. julius 30-tól augusztus 15-lg. 

1958 idegen rendszámú autó 

és autóbusz futoft be Szegedre, közülük beföldi 
rendszámú 1394, külföldi 564 volt. Hozzávetőleges 
számítás szerint 7832 utas érkezett autókon Sze-
gedre a szabadtéri játékok alatt. Az autóbuszokon 
érkezettek száma 2000-re tehető. A vizumkiren-
deltség adatai szerint a rendkívüli vízummentes-
sé 1883-an vették igénybe, ami a tav l ;i szám 

háromszorosát jelenti. Ebben a számban azonban 
nincsenek benne azok, akik szabályszerű vízum-
mal érkeztek az országba. 

Kitér a jelentés a szállók és magánlakások for-
galmára is. A szegedi szállók 178 szobája a já-
tékok idején majdnem mindig le volt foglalva; 
szállodai szabókban 395 személy lakott, magánla-
kásokban 542 szoba állt rendelkezésére, 1118 sze-
mély részére, 

A forgalom adatai szerint a Játékok Idején a 
villamosvasút 118 205 utast szállitott s nagy for-
galmat. bonyolítottak le az auók és • kocsik is. 
Minden adatot egybefoglalva azt állapítja meg a 
jelentés, hogy legalább 

25.000-re lehető azoknak az idegeneknek 
a száma, 

akik a szabadtéri játékok alatt Szegeden megfor-
dultak. 

A jegi/árusPásról szólva, me tf'l'ao'tia a jelentés, 
hogy a 11 előadásra eladott 47.497 darab jegy 
uldn a bruttó bevétel 115793 pengő 28 fillér volt. 

Végül vitéz Szabó Géza tanácsnok jelentésében 
a következőket mondja: 

Nem volna te'jes a beszámolóm, ha meg nem 
emlékeznék arról, — fejeződik be a jelentés, hogy 
Szeged városa mély hálával tartozikl dr. Glatt-
felder megyéspüspök urnák, aki lehetővé tette, 
hogy a játékokat ismét megrendezhessük a Dóm-
téren. Külön hálával kell megemlékeznem dr. 
Raskó Sándor prelátus úrról, akinek megértése 
nagy mértékben mozdította elő q játékok sikerét. 
Dc hálás köszöne illeti vitéz Mérag László tá-
bornok, vegvesdandárparancsnok urat. a beivőr- ' 
ség tisztikarát, akik meleg, támogató érdeklődést 
tanúsítottak mindvégig a játékok iránt. Köszönet-
tel kell megemlékezni dr. Buócz Béla főkapitány-
helyettes úrról, a szegedi rendőrkapitányság tisz-
tikaráról, amely példás szeretettel, buzgalommal 
lália el nagv feladatát. Meg kell emlékeznem arról 
a lelkes tevékenységről is, melyet a szegedi rend-
őrlegénység taPl'ai végeztek mindenkor nagv kö-
rültekintéssel és tapintattal, hiba nélkül kielé-
gítve a Szegedre érkező idegenek ezernyi kíván-
ságait. 

Vitéz dr. Szabó Géza jelentését most a polgár-
mester fogja áttanulmányozni s ezután a szabad-
téri játékok bizottsága elé kerül, 
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Tanítványok kiképzése. Olcső bénetr. , e. 

Bármily hihetetlenül hangzik is, ezúttal a 
betegeK gyúr sahnak voltak, mait az ujságirók. 
Nem várták meg a sajtóbemutatói és már 
hetekkel előbb csaünem zsúfolásig megtöltöt-
ték az uj Tóth-szanatóriumot. És valljuk be 
őszintén, ha nem is kínálták őket a sajtóbe-
mutató alkalmából likőrrel és szendvicsekkel, 
a figyelem mégis inkább feléjük fordult, mint 
felénk. Hol az egyik, hol a másik orvos tünt 
el a társaságból, hogy a betege után nézzen. 
Mert ez a ház nemcsak névszerinti de minden 
izében beteggyógyintézet és személyzetét el-
kezdve az igazgátótól a portásig, kizárólag 
egy szándék füti: enyhíteni a fájdalmat. Aki 
idejön gyógyulást keresni, az abban a biztos 
tudatban jön, hogy itt meggyógyítják. 

Elöljáróban — ahogy megindulunk a helyi-
ségek megtekintésére — arra figyelmeztet 
bennünket dr. T ó t h Jenő igazgató-főorvos, 
hogy voltaképpen ez a szanatórium nem uj, 
hanem csak megnagyobbított és tökéletesített 
folytatása a Dugonics-téri kis gyógyintézet-
nek. A szellem is a régi, hiszen épp annak 
tulajdonitható, hogy bővíteni kellett. Az az 
öt év előtt létesitett kis pár szobás szanató-
rium olyan nevet vivott ki magának, mond-
hatnánk karriert csinált, hogy az utóbbi idők-
ben már igen n'héz volt kiválogatni a felvé-
telre jelentkezőket és bizony akárhányan he-
tekig is váriak, — ha nem sürgős műtétről 
volt szó — amig sorra kerültek. A legnagyobb 
baj az volt, hogy a környékről egyre gyak-
rabban jelentkező betegeket is vissza kellett 
litasitani hely hiányában. Az u j szanatórium 
épitósc tehát úgyszólván kényszerhelyzetből 
fakadt. 

Itt azután érvényesülhetett dr. Tóth Jenő 
fantáziája. Amit az utóbbi években a technika 
a gyógyászat részére uiat produkált mindazt 
megszerezte. Tgv tehát az ui gyógyintézet 
olvan felszerelést kapott, amilvenne nem igen 
dicsekedhetik akár egy elsőrendű külföldi 
szanatórium is. Még az építésznek ís ehhez 
kellett alkalmazkodnia és az építőanyag meg-
választásánál is orvosi szempontok érvénye-
sültek. A műtőkben ragyognak a legtökélete-
sebb gépek és műszerek. Mert nem egy, de 
három műtő is áll a betegek, illetőleg az or-
vosok rendelkezésére. 

A Tóth-szanatórium ugyanis nemcsak a be-
tegeknek, de az orvosoknak is szanatóriuma. 
Ide nyugodtan viheti betegét akármelyik or-
vos, akár műtétre, akár gyógykezelésre és 
nem kell attól tartania, hogy betegét elidege 
nilik tőle. És bár a szanatórium orvosgárdá-
ja a legkitűnőbb, — a legmesszebhmenően 
respektálták a kollegiális etikát. Ennek ter-
mészetes következménye, hogv a beteg itt ma-
ga ielöli ki az orvost, amelyikkel kezeltetni 
kiván ia magát. 

Akik a sajtóhemufatón megielentünk, elől-
iáróhrm megtuduik, hogv az Ízléses Tisza La-
jos-köru'i nalotaszerü szanatóriumot S z i -
v e s s v Tibor építész tervezte. A háromeme-
letes éofllet 200 négyszögméternvi területen 
énült. A háztető lapos, valószínűleg abból a z 
elgondolásból kondulva. hogv azt később na-
pozónak rendezik be. 

Maga Tóth Jenő. a házigazda vezet bennün-
ket végig a pompás helyiségeken és természe-
tesen elsősorban a saiót működési területét: a 
műtőket mutat ia he a kiváló sebész-főorvos, 
akinek nem egv bravúros operációiéról tudnak 
a városban. Ezek az első emeleten vannak el-
helyezve és pedig számszerint Bárom. Az első. 
a kisetib az usvnevezeft szeptikus műtő. ahol 
a külső sérű'^sek folvtán előálló operációkat 
vé"rik. A másik a nagv műtő, amelvhen a 
csillogó fehér falokon kivül egv vílp"itógép 
hivia fel a figyelmet, amdven lemriabb kül-
földi szanatóriumnak is diszére válna. 

Aműlőkben egyébként ugyancsak teliesha-
táskörrel. helyesebben az igazgatóval karölt-
ve tevékenykedik dr. F e u e r Fgon sebész-
főorvos is. akit több évtizedes kórhári és ma. 
gánnrakszis után a legkiválóbb sebészek közé 
soroznak a szakkörök és betegek egyaránt. 

Ugyancsak az első emeleten van elhe-
lyezve a szülő-műtő, ahol éppen az ünnepé-
lyes alkalomra való tekintet nélkül készül dr. 

K i s s Menyhért főorvos egy u.j honpolgárt a 
világra segíteni. Minden műtőnek megvan a 
maga sterilizátora, külön helyisége, ahol az 
orvosok bemosakodnak és ami a legfontosabb: 
minden műtőnek külön műszerkészlete, ugy, 
hogy nem kell az egyikből a másikba vinni 
a műszereket, ami minden fertőzési lehetősé-
get kizár ugyan, de óriási költségtöbbletet je-
lent. Olyan sorozatok csillognak, ezekből a drá-

j ga rozsdamentes fémből készült műszerekből 
egy-egy szekrényben, amennyi egy műszer-
kescskedő raktárán sem található. 

Természetes, hogy minden műtőhöz külön 
fürdőszoba, W . C. tartozik sőt külön fehér -
nemüraktár is, amelyekben egy-egy betegre 
10—10 garnitúra van elkészítve. A földszinten 
nyert elhelyezést a laboratórium, amelyben dr. 
L o v a s László, a belgyógyászati klinika volt 
asszisztense végzi ugy a bakteorológiai, mint 
a kémiai vizsgálatokaj. 

A Tóth-szanatóriumba tette át dr. E g á r i 
Ernő, az ismert szegedi röntgenológus is mű-
ködési területét, aminthogy — mint most 
megállapítottuk — abszolút megbízható mó-
don magánházban nagyon is nehéz az ilyen 
felszerelés zavartalan elhelyezése és ellenőr-
zése. Ennek a helyiségnek falai valamilyen 
speciális anvaggal vannak hurkolva, amelyek 
kizárják a külső villamáram hatását a finom, 
érzékenv gépekre és műszerekre. Még az ajtók 
is ólomlemezzel vannak bélelve, hogv a ke-
zelés sikerességét biztosítsák. Itt azután nyu-
godt biztonsággal lehet végezni a felületi és 
mclvbesuffárzásokit. mindenféle diagnosztikai 
vizsgálatokat és átvilágítást. Tartozéka termé-
szetesen a röntgenlahoratóriumnak a sötét-
kamara. ahol a röntgenfelvételeket nyomban 
elő is hiviák. 

I Ugyancsak földszinten van dr. K a r á -
c s o n y Aladár e. m. tanár urológiai sebésze-
ti rendelője, ahol mint laikusok legjobban egy 
abnormisan magas operációs széket bámultunk 
meg. A kitűnő orvos-tanár főként vese- és 
hólyagbántalmakat specializálja és az ujabban 
nagyon is gyakori prostatamegbetegedéseketi 

Végül egy rövidhullámú gépet mutat be dr. 
j B á c s k a i Sándor, amellvel a kiütéses és 
' gyulladásos betegeket kezeli kitűnő eredmény-

nyel és az utóbbi évek legfrekventáltabb or-
vosi segédeszközét a sziv-kardiográfot. Ennek 
a szobának a falában egy sürü szövésű drót-
háló van befalazva, amely ugyancsak a külső 
villamosáram levezetését célozza. 

Csonka lenne a beszámoló, ha nem szólnánk 
dr. R e i c h Olgáról, a kitűnő belgyógyászról, 
aki a Tóth-szanatóriumnak fennállása óta 

orvosa és aki az időközben elszólított <jr. Tólh 
igazgatótól a kalauzolást átvette. Reich Olga 
ugyanis nemcsak a műtéteknél segédkező or-
vosa az intézetnek, de ő a felügyeleti hatósá-
ga is. ő tartja evidenciába a raktári keszle-
teket, ő rendel és vásárol és ő a személyzeti 
főnök, ami bizony ilyen nagy üzemben nem 
csekélység. 

Hogv megállapításaink mennyire helytállók, 
azt mi sem bizonyítja iobbnn, minthogy a vá-
ros hatósága és az egyházak reprezentánsai, a 
klinikák és egvéb orvosi intézetek vezetői mind 

i a legnagyobb elismeréssel gratuláltak dr. Tólh 
igazgató-főorvosnak szanatóriumához. 

Nem férhetünk ki részletesen a melléképü-
letben elhelyezett konvhára. a személyzeti la-
kásokra. kamrára, raktárakra, mosó- és va-
salók elviséeekre, amelvek mind távol a be-
tegellátástól lehetővé teszik, hogy a betegek 
abszolút nyugalomban és távol minden külső 
zaitól és befolyástól, várták gyógyulásukat. 
Ezt elömozditia az is. hogv a betegszobák 
berendezése mintasszeirü. világos, nawsütéses; 

hogv a közös Betegszobákban mindössze 4 ágv 
van, hogv a különszobák minden komforttal 
el vannak láiva hogv az ápolónők szobái is 
izlécecek és derűsek és hogv ar udvart most 
nark'rorzák A magunk részéről egvetlen hi-
bát fezedtiink fel az u i szantóriumban és ez 
az. hogv mindössze 25 beteg részére van férő-
hely. Attól tar'unk — miután már is csaknem 
ttliesen meglelt —, hogy rövidesen ismét elő-


