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II becsületes orvosok nem üzletnek, 
hanem hivatásnak tekintik 

a gyógyító munkát 
Dr. Reich Olga SZTK főorvos és dr. Száva Lajos körzeti orvos 

nyilatkozata az orvosi etikáról 
Egy régóta lappangó, de annál súlyosabb kérdés meg-

oldásához látott hozzá a közvélemény és az orvostársada-
lom a közelmúltban. Közismert, hogy némely orvosok, 
hivatásukkal és a hozzájuk forduló betegek bizalmával 
visszaélve jogtalan anyagi előnyökre tettek és tesznek szert. 
A dolgozók anyagi erejét túlzottan igénybevevő, vagy 
meghaladó honoráriumokat kértek és kérnek magánbete-
gektől és biztosítottaktól egyaránt, s ezzel az egész or-
vosi kar tekintélyét és megbecsülését veszélyeztetik, s dol-
gozó embereket rövidítenek meg anyagiakkal. A közvé-
lemény felháborodással fogadja az ilyen orvosi eljáráso-
kat, s felháborodásában osztozik az orvosok becsületes 
többsége is. Éppen ezért napjainkban már több oldalról 
is folyik a küzdelem a kalmárszellem ellen — állami tá-
mogatással. Orvosi körökben ugyancsak sokasodnak az 
orvosi rendtartást sürgető és az orvosi etika követelmé-
nyeit szigorúan szem előtt tartó vélemények. Tanúság erre 
a munkatársunk által felkeresett két közismert és köz-
megbecsülésben álló szegedi orvos nyilatkozata is. 

I dolgozóknak joguk van a legmagasabb színvonalú 
betegellátásra . 

Dr. Reich Olga, az SZTK 
szegedi alközpontjának főor-
vosa a témával kapcsolatban 
a következőket mondotta: 

— A biztosított betegellátás 
az elmúlt években óriásit 
fejlődött — orvosilag is. A 
jelenleg még meglévő hiá-
nyosságok sem vonnak le 
ennek értékéből és egyálta-
lán nem indokolják a bete-
gek bizalmatlanságát, de 
jogcímet sem adnak az or-
vosnak külön honoráriumok 
felvételére. 1949 óta a száz 
biztosítottra eső rendelési 
óraszám megduplázódott, kö-
zel ötven százalékkal több 
orvos jut tízezer lakosra, a 
gyógyszerköltségek azóta 
megnégyszereződtek. A bizto-
sítottak gyógykezelésére az 
SZTK Szegeden 1949-ben 318 
milliót fordított, a múlt év-
ben pedig 420 millióra ugrott 
ez az összeg. Az egy bizto-
sítottra esö költségek 1957-
ben 180 százalékkal haladták 
meg az alapul vett 1949. évit. 

Ezek a számok egyöntetű-
en igazolják, hogy a dolgo-
zóknak joguk van, minden 
külön ellenszolgáltatás nél-
kül, a legmagasabb színvona-
lú betegellátásra — s köteles-
ségük, már joguknál fogva 
is, hogy ezt ne külön dotá-
cióval igényeljék. 

Az egyes orvosok gyakor-
latában kialakult helyzet az 
orvos és a beteg közös hi-
bájából eredt, mert a be-
tegek is rászoktatták az ar-
ra hajlamos orvosokat a jog-
talan honoráriumra, ahelyett, 
hogy bátran megkövetelték 
volna a legszínvonalasabb 
gyógyellátást, mint az SZTK 
által tisztességesen finanszí-
rozott és biztosított jogút. 

Betegellátási intézménye-
ink szervezésében is van 
azonban még hiba, s ez 
gyakran taszítja a beteget 
a külön honoráriumokért 
dolgozó orvosok felé. Sajnos, 
nincs meg az a pszichikai 
kapocs a túlzsúfoltság miatt, 
ami orvos és beteg között 
ideális volna. Ezért fontos 
lenne valahogyan megterem-
teni a modern háziorvosi in-
tézményt, kisebb körzetekkel. 
Ez a jövő feladata lehetne, 
s lényegesen hozzájárulna az 
egész probléma megnyug-
tató megoldásához. Azonban 
addig is kötelességének ér-
zi minden hivatásának élő 
orvos, hogy részt vegyen a 
helyenként megmutatkozó 
üzleti szellem visszaszerítá-
sában és az orvosi rendtar-
tás kidolgozásának, valamint 
az orvosi etika egyetemen 

történő oktatásának sürgeté-
sében. 

Orvosi gyűléseken is 
állandó téma az orvcsi 

etika számonkérése 
Dr. Száva Lajos körzeti or-

vos ugyancsak az ügy idő-
szerűségét és társadalmi fon-
tosságát hangsúlyozta, s 
nyilatkozatában az alábbia-
kat mondotta: 

— Az orvosi rendtartást 
már régen össze kellett vol-
na állítani, hiszen orvosi 
gyűléseken és összejöveteleken 
hosszú ideje állandó téma 
az orvosi etika szigorú szá-
monkérése és az előforduló 
visszaélések elítélése. Éppen 
ezért különös örömmel fo-
gadtam a Semmelweis Kór-
ház orvosainak felhívását és 
a Szegedi Orvostudományi 
Egyetem pártszervezetének 
és szakszervezetének a Dél-
magyarországban is megje-
lent nyilatkozatát, mely szá-
mos helyes, idevonatkozó el-
vi kérdést rögzít. 

Ugyancsak helyeselni tu-
dom azt a gondolatot, hogy 
Szegeden is orvosetikai bi-
zottságot hozzunk létre, 
amely kötelességszerűen vé-
gezné az ellenőrzést, s meg-
szüntetné az olyan eljáráso-
kat, mint az "ágyeladás* és 
a magánbetegek előnyben 
való részesítése a biztosítot-
takkal szemben. Tapaszta-
latból és betegeim elbeszé-
léséből tudom, hogy néhány 
szegedi orvos a dolgozók 
anyagi helyzetét figyelmen 
kívül hagyva magas honorá-
riumokat kért, s ezzel nem 
egy esetben megrendítette 
hosszabb-rövidebb időre a 
beteg családjának anyagi 
helyzetét és a kollegák iránti 
bizalmat. Az orvosetikai bi-
zottság tagjainak kijelölésé-
nél természetesen maguknak 
az orvosoknak kell gondos-
kodniok arról, hogy az ügy-
ben kompromittált szemé-
lyek abból kimaradjanak, 
különben ennek a bizottság-
nak nem lenne erkölcsi sú-
lya. 

Beszámoltunk róla, hogy Szegeden nagy érdeklődéssel fogadták Illés Béla Kossuth-
díjas író és Fodor József Kossuth-díjas költő látogatását. Az egyetemi irodalmi esten, 
az írókkal folytatott megbeszélésen és a szegedi fiatal írók, költők felolvasóestjén 
egyaránt szeretettel vették körül őket. Képünkön IUcs Béla egy könyvét dedikálja, 

mellette Fodor József 

Köszöntjük a szövetkezeti kisiparosok 
tanácskozását! 

A den alkalommal fon-
tos szerepet töltöttek 

be a kisipari szövetkezetek 
életében. Különösen nagyje-
lentőségű mai küldöttgyűlé-
sünk, mivel az ellenforrada-
lom utáni időszak nehézsé-
geivel eredményeivel és hiá-
nyosságaival foglalkozik. 

A küldöttgyűlés feladata, 
hogy figyelembevéve a párt-
és kormányhatározatokat, a 
mozgalom sajátosságainak 
megfelelően megszabja azt 
az utat, amelyen haladnunk 
kell. Megjelöli feladatainkat, 
melyek teljesítésével a kis-
ipari szövetkezeti mozgalom 
betölti rendeltetésszerű hi-
vatását. 

Az eddigi útunk sem volt 
könnyű. Az ellenforradalom, 
ha nem is tudta megakadá-
lyozni fejlődésünket, a mi 
mozgalmunkban is megtor-
panást idézett elő. Az esz-
mei és politikai zűrzavaron 
kívül közel tízmillió forin-
tos kárt okozott a kifizetett 
sztrájkpénzekkel, és a sztráj-
kok miatt kiesett termelés-
sel. 

Ettől eltekintve a mozga- zására, fuvar- és egyéb 
lom kiállta az ellenforrada- költségekkel való takarékos-
lom viharát, mindössze há- ságra. 
rom szövetkezet oszlott fel, t j atároznunk kell a szö-
de ezek is inkább gazdasági Q vetkezetek politikai, 
okokból, mint az ellenforra- tömegszervezeti, kul-
dalom hatására. A rövid turális és sportmunkájáról is. 
ideig tartó megtorpanás után A szövetkezeti bizottságok-
a párt és a kormány hatá- nak, a mozgalom valameny-
rozatainak nyomán fejlődés- nyi dolgozójának ügyévé kell 
nek indultak szövetkezete- tenniük az újító- és verseny-
ink, ú j szövetkezetek ala- mozgalmat. 
kultak és a termeléshez soha 
nem látott lendülettel fog-
tak hozzá. 

Ezerkilencszázötvenhat ok-

A küldöttgyűlés elítél és a 
választott szervei út ján meg-
akadályoz minden olyan to-

H H rekvést, amely a szövetkeze-
tóberében 77 szövetkezet t f c k fejlesztésében és terme-
dolgozott megyénk területén, lésében eltér a párt és a 
ma 88 szövetkezet javít, szol- kormány által megadott fel-
gáltat és készterméket állít adatunk végrehajtásától, 
elő, közvetlen vagy közvet- Ugyanakkor ki kell monda-
ve a lakosság számára. A 88 n ia> h o * y erkölcsi és anyagi 
szövetkezetben 5550 dolgozó erejével támogat minden 
találja meg becsületes meg- °lyan kezdeményezést, mely 
élhetését és járul hozzá a a szövetkezeti mozgalom 
megye lakosságának ellátá- eredeti hivatását, a lakos-
sához. 

Az elmúlt esztendőben 305 
ság javítási és szolgáltatási 
igényeinek kielégítését, na-

millió forint értékű javítást g y ? b b választékú termékek-
és szolgáltatást, valamint k e l . v a l

1
d . s l

eÍL á , í ! f a t ,^ é l o zf , a : 
készterméket hoztak létre 
szövetkezeteink. Ebből köz-
vetlen a lakosságnak 54 mil-

jjlió 700 ezer, a kereskedelem ' .P"} «»>vetKezeteK 10 eves 
tenek, hogy Gyula mégis csak pap lesz. Temesvárra uta- j ú t j án pedig 196 millió 300 Jubileumot ünnepelnek. Az 
zik rokonukhoz, Magyar Gábor kegyesrendi rendfőnök- "ezer forint értéket termel- TV . 1 0 e s z t e n d ő leküzdött 
höz, aki az ottani rendházban szívélyes örömmel fogadja "tünk. Sajnos, az exportter- R e h ézségei , elért eredmenyei 
az isten szolgájának készülő fiatalembert. "melésünk még nem számot- és meg fennálló hianyossa-

Néhány nap múlva, mikor a környezet megszokottá £tevő, alig éri el a kétmillió g a i Köteleznek bennünket 
válik számára, ijedten és döbbenten veszi észre a hason- Jforintot. • Közületeknek 54 a t T a : ho»r tanácskozásunk 
latosságot. -millió forint értékű terme- X. a l? b a n betöltse hivatását. 

= . - . lí Iilrneno/M hnn nn 4 n t̂r,ln-»ri . 

küldöttgyűlés olyan 
időben ül össze, ami-
kor a szocialista kis-

szövetkezetek 10 éves 

Ú R G Y Ö R G Y : 

juUa&z (fyuta ifftsápa 
(25.) 
Kezdődnek az érettségi vizsgálatok és Gyula mene-

kül a hazai siralomházból a Tisza csöndes part jára. Itt 
tanul és készül az utolsó középiskolai aktusra. 

Nemsokára kezébe nyomják a szegedi piarista gim-
názium érettségi bizonyítványát. 

Viszi haza és mutat ja a nagybetegnek, aki sápadtan 
fekszik ágyában, sűrű szakálla még sötétebbre árnyékolja 
arcát és fekete szemei révetegen keresik a mennyezet 
cirádáit, amit órákon keresztül bámul mereven. 

Másnap a Kass-kávéházban diákok és tanárok bol-
dog zsivajgással ülnek le a fehér asztal mellé, hogy ez-
zel a bankettel búcsút vegyenek az iskolától, a gyermek-
kortól, a gondtalan hancúrozások édes örömeitől és elin-
dul janak újabb tanulások, újabb küzdelmek felé. 

Juhász Gyula hiányzik. 
— Nem jön el — mondják az osztályfőnöknek —, 

meghalt az édesapja. 
Egy percre elhalkul a diákzsivaj, nem nevetnek a 

pelyhedző állú szájak. 
Arra a néma halottra gondolnak, aki ott fekszik 

kiterítve az Ipar utca 13. számú ház utcai szobájában és 
akinek koporsójánál egy kis család sírja most a fehér 
zsebkendőbe fáidalmát. 

A temetés után nehezen térnek magukhoz. Ügydön-

í».icSiiii m CBJ-Iiaxisu Siuxivracg, megint a leiaei 010 , i_ o v _ n móltö a m/waa-
imarobot és megint egy szerelmes kispap undorító kö- I tas t végeztünk, a közületek D a " ^ ^ a mozga 
zeledése. Fölébred előtte a múlt, Vác minden keserű- Szeszére vegzett munkák jó Hatarorata.ban le 
sége. A magiszter vörös szemhéját lát ja ugrálni a betűk jrésze is azonban közvetve a " o g y a 

között, mikor reggel előveszi az imakönyvet. Szinte hallja glakosság ellátását célozta, ^ftTé " a z r a h ^ t á x n k M * 
a hangját, mikor magához rendeli a homályos folyosón Jmint a tanácsi lakásátalakí-
reggeli kihallgatáson. Jtások, üzletberendezések, ú j 

Ki innen mennél előbb, míg nem késő! " k u t a k f ú r á s a é s í g y tovább' 
Ki innen, mielőtt leteszi az esküt, amit aztán meg " T > á r a felsorolás azt mu-

kell egy életen keresztül tartani! • £ > tótja, hogy a szövet-
kezeti termelés 

töltsék azt a hivatásukat, 
melyet a párt és a kormány 
a szocialista iparon belül a 
mozgalomnak szánt. 

HORVÁTH SÁNDOR 
KISZÖV-elnök 

ki na-
az i g y o b b r é s z e a lakosság cél-

• jaira kerül forgalomba, meg-
•sem lehetünk elégedettek. 
•Nem elegendő a szövetkezeti 

a "ipar azon tevékenysége, mely 

JUHASZ ILLÉS, a költő édesapja 

Ki innen a szűk szobák gondolatölő szorításából, 
innen a misztikumból a napfényre, a világosságra, 
életbe! 

Ki innen minél hamarabb és minél gyorsabban! 
Alig egy hónap múlva búcsú nélkül hagyja ott 

rendházat és édesanyja Szegedről ír ja meg Magyar G á - j a lakosság közvetlen javítási 
bornak, hogy Gyula nem való papnak, búskomorrá teszi "és szolgáltatási igényeinek 
a környezet. Mindig szigorú nagyapja megértéssel á l -£ kielégítését volna hívatva 
l í t ja maga elé a gyerekeket: £szolgálni. 

— A mai naptól kezdve nemcsak nagyapátok, hanem • A küldöttgyűlésnek hatá-
apátok is leszek. Mindannyian tanuljatok tovább, majd jrozataival ezen a helyzeten 
én vállalom a taníttatás! költségeket. Gyula Pestre megy "kell legelsősorban változtat-
az egyetemre, Ti pedig itt fogtok tovább tanulni. jnia . Olyan határozatokat kell 

Nagy örömet jelent a nagyapa elhatározása a szo- "hozni, hogy a szövetkezetek 
morú családnak. A kis nyugdíj a megélhetésben csak "szakítsanak 1 azzal a törek-
koldússorsot jelent a nagyapa segítsége nélkül. A Juhász- "vésükkel, hogy termelésüket 
család egyensúlya valahogy megmarad a régi keretek £a nagy szériájú sorozatgyár-
között, és csak szomorúságban gazdagodnak. J tásukra állítsák át. Erre is 

* Sszükség van, de csak olyan 
A költő ifjúkora ezzel lezárult. Dr György Jmértékben, hogy kiegészít-

életrajzi regénye tovább kíséri életútján a £ sük a gyáripar termelését. 
fiatal költőt, aki 1902 őszén a pesti egyetemre ke- £ a küldöttgyűlésnek hatá-
rülve indul el a magyar irodalom, költészet legma- £ r 0 zatot kell hoznia a szö-
gasabb ormaira. A lendületes, ígéretes egyetemi évek £Vetkezetek szakmai káderei-
után a nagy csalódás, a keserű száműzetés a magyar £ n e k és az egész szövetke-
végeken, vidéki kisvárosokban: ez jutott a nagy- £ z e t i tagság szakmai színvo-
müveltségű, szépreményű, fiatal magyar költőnek £ n a i á n a k emelésére Ezen be 
osztályrészül, aki már 1907-ben verset írt a Népsza- £ l ü l gondoskodni kell a szaki 
vában, közeledett a magyar munkássághoz:. S éyti- £ m a i utánpótlásról is. 
zedes hányattatás után, hazatérve szülővárosába, £ A küldöttgyűlésnek állást 
a győztes forradalmak híve lesz. Az ellenforradalom Skell foglalnia a takarékos-
idején sem törik meg, hanem — mint egyik 1925-ben £ s á g kérdéséhen is Rá k°ll 
írott cikkében bátran világgá hirdeti — vallja, vál- ! m u t a t n i azokra a területek-
lalja és állja a szolidaritást a magyar dolgozókkal, £ r e a h o l különösen nagy lo-
a szegedi munkásokkal. Ez a vallomás — amelynek jhetőség van a takarékosság-
unnyi szép költeményében is hangot adott — elköte- » r a Gondolunk itt az anyag-
lezte életművét a magyar munkásság sorsával, ez . g a l v a l ó takarékosságra a 
tette őt alakalmassá arra. hogy a legnagyobb magyar -pénzügyi eszközök gondos 
proletárköltö, József Attila mestere és előde lehetett, "felhasználására, a legmegfe 

( V é g e . ) Jlelőbb hitelformák alkalmai 

Ö r ö m után üröm 
Az elmúlt évben ú j 

helyiségekkel bővült a 
Gyufagyár bölcsödéje. 
Az ú j épületet a kis-
kunfélegyházi 5-ös szá-
mú Mélyépítő Vállalat 
szegedi kirendeltsége 
építette. Nagy volt az 
öröm az épület elké-
szültével. A kis lakók 
október 3-án birtokuk-
ba vették a szép helyi-
ségeket. Az öröm azon-
ban nem sokáig tartott. 
A gyerekek hónapok 
óta ismét összezsúfolva 
töltik napjaikat, mert 
januárban leszakadt a 
mennyezet. A vállalat 
dolgozói már három hó-
napja javítják az ösz-
szecsaoott munkát, de 
még mindig nem ké-
szültek el. A bölcsőde 
dolgozói és kis lakói 
szeretnék, ha felelős-
ségre vonná a Mélyépí-
tő Vállalat vezetősége 
a hanyag munka vég-
zőit és szeretnék. ha 
minél előbb birtokba 
vehetnék ismét és most 
már véglegesen az ú j 
termeket. 


