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I) GUUO

TISZTELT HALLGATÓSÁG!
Amidőn arra vállalkozóin, liogy a világháború harmadik esztendejél>en előadást tarfsak a füdővész leküzdéséről, fölvetődik előttem
a kérdés: érdemes-e e cél eléréséért dolgozni?
Érdemes-e általában az emberek egészségére,
liosszu életére, a gyermekek megmentésére, a
jövő nemzedékek javára és boldogságára törekedni? Érdemes-e, mialatt a háború milliószámra pusztítja az egészséges embereket, a
férfiak színe-javát s mikor nem is vagyunk
bizonyosak, hogy a jövő nemzedék nem azért
nő-e esak fel, hogy szintén véres áldozata le r
gyen a jövendő évtizedek iizéreinek és politikusainak? Valóban gondolkodni lehet a fölött,
nem jobb-e az emberiséget szomorú sorsára
bizni, mint valami öngyilkos-jelöltet és semmit
sem tenni a megmentésére? És mégis azt mon
doni: félre ezekkel a gondolatokkal! Hisz nem
az emberek a roszak és ostobák, hanem az intézmények. szokások és törvények azok, amelyek
lehetőivé teszik az emberek testi és szellemi
elnyomását és ezek alapján a vérengző háborúkat s amelyeket lerombolni és ezek romjain a
jövő társadalomnak, az egészséges, boldog,
megértő emberek társadalmának alapjait le-

rakni minden becsületes és lelkes ember legszentebb kötelessége. Ennek az átérzése tétre
nekem is kötelességemmé, liogy amikor a rettenetes em'berpusztitásban különösen időszerűvé vált a betegségek leküzdésére, a közegészségügy megjavítására való törekvés: én is szót
kérjek és szerény erőmlhöz képest hozzájáruljak
a legnagyobb és legveszedelmesebb emberpusztitó, a tüdővész leküzdésének legalább
helybeli irányi tásálhpz. Annál inkább szükségesnek tartom ebbeli felszólalásomat, mert a
szegedi tiidövészellenes szövetség megalaku
lása alkalmából a tüdővész leküzdésének teljesen uj irányát akarom kijelölni, mely homlokegyenest ellenkezik a Magyarországon és jórészt másutt is eddig követett módoktól és
irányoktól.
A tüdő vész-kérdésben tk. mindenki érdekelve van, hisz alig van család, ahova e betegség még he nem fészkelte magát. Magyarországon minden hatodik ember tüdőrv észben
hal meg. De ez csak az országos átlag, mert
az Alföldön pusztít a legnagyobb mértékben.De nem csak az szenived e betegségben, aki
nyilvánvalóan tüdővészes. A tüdővész a legalattomosahh betegség, amelynek támadását
csak kevesen kerülik el, s ragadós csirája a*
emberek legnagyobb részét megfertőzi és ha
nem is hozza létre minden áldozatánál a halálos sorvadást, mint lappangó betegség is éveken és évtizedeken, sőt egész életen át tartó
betegeskedést s ezzel együtt a szenvedések egész
sorozatát s a munkaképesség csökkenését okozhatja.
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Ma már minden féligmeddig miiveit ember tudja, hogy a tű (lövészt egy végtelen kicsiny, csak ezerszeres nagyítással látható élőlény: a tuberkulózis, magyarul giimőkór baci llutsa okozza, téhát fertőző betegség. A bacillusok óriási mennyiségben tenyésznek a
beteg tüdejében vagy más gümőkóros testrészében, ahonnan a beteg váladékkal, főleg
a köpettel kerülnek a ifolszinre. Az ilyen köpet
minden kis részecskéje milliószámra tartalmazhat élő, ifertőze bacillusokat, melyeket
nagy ellentálló képességük jellemez. A direkt
napfény ugyan elég gyorsan elöli őket, de
sötétebb helyen, beszáradt állapotban évekig is
megtartják é'etképességüket. Egy tiidövészes
ember lakása éveken át egész sereg uj lakó
fertőzésének lehet okozója. De nemcsak a köpettel: a köhögéssel is kirepülnek bacillusok
a levegőbe s így a köhögés tüdőbeteg állandó
[veszélyeztetője marad környezetének, családjának, miihelybeli vagy hivataltársainak egyaránt. Különösen nagy számú és különösen
fertőzőképes bacillust tartalmazhat a köpet a
tüdővész kezdetén, amikor még többnyire sem
a beteg, sem környezete nincs tudatában betegségének és igy annál inkább válhatik a fertőzés közveti tőjévé. A betegség előrehaladottabb
szakában a tüdőben számtalan fekély és kisejpb-tfiágyobb, hídba ököl nagyságú üregek
keletkeznek, amelyek óriási mennyiségben termelik a baeillusokkal telt váladékot, s az
ilyen, utolsó évét leélő tüdővészes beteg naponta 2—3, sőt 4 deci mennyiségű köpetet ürít,
amellyel mindent, amivel érintkezik, rníbázx-
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tát, fehérneműjét, ágyneműjét, szobájának padlóját és .falait megfertőzi és rettenes "szér-euesétlenségének öntudatlan terjesztőjeként valóságos élő forrása a tüdővészes fertőzésnek.
Soha egy tüdővészes anélkül meg nem- hal,
hogy maga helyébe egy csomó utódot, szenvedéseinek ¡folytatóit ne állitaná. Könnyen
érthető, hogy minél kisebb területen, minél
több emberrel érintkezik a tüdőbeteg ember,
annál nagyobb áldozatainak száma; tehát niiífél több gyermeke van, minél zsúfoltabb lakásban él, minél zsúfoltabb műhelyben vagy hivatalban dolgozik.
A zsúfolt lakások valósággal melegágyai
a-fertőzésnek, ami természetes is, hisz a nagy
számmal, közelről érintkező emberek nemcsak
közvetlenül fertőzik egymást, de köpeteik a
padlózaton, falakon, bútorokon stb. szinte
állandóan képezik a fertőzés forrását.
Nemcsak a nagy városok proletárjai élnek összezsúfolva. Ugyanez az eset falvakban,
tanyákon, aíhol parasztok vagy uradalmi cselédek hihetetlen zsúfoltságban élnek, ínég
akkor is egyetlen szobában, ha különíben több
szoba áll is a család rendelkezésére. Hozzájárul
a fertőzés veszélyéhez az egyének tudatlansága, hisz a betegséget nem is fertőzésnek,
hanem
meghűlésnek]
„iOug"-nak
(hidegviaivásnak s más efféléknek tulajdonítják, a föhlreköpés káros szokása, .a szellőzéstől való irtózás stb. Mindez magyarázza az Alöld nagy
fertözöttségét.
. . ,1
Csaknem olyan mértékben, mint a la;kás• 'viszonyokkal »összefügg a tndővészfertőjsés a

*

*
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müeiyviszonyokkal is.- A munkások egymást
.fertőzik, nevezetesen ott, hol a földre köpnek
és szárazon söpörnek. A száraz söpréstől . a
•padlón beszáradt köpet milliárdnyi bacillusa
a levegőbe röpül s onnan egyenesen a légutakba jut. Egy ilyen mii helyfertőzés konkrét
példája a következő észlelet (Cornet):
Egy
29 éves, egészséges esztergályosról van szó,
kinek szülei, nagyszülei is egészségesek, családjukban soba tüdővész nem volt. A műhelyben, hol 1887-től 1892-ig dolgozott, egy munkás
tüdőyészben .meghalt 1889-ben, kivel ő sokat
dolgozott együtt. Ez évben ő is vérköpést kapott. 1891-ben már a mester is tüdővészes lett,
kinek családjában szintén sohasem volt tüdővész és a következő évben a 4 éve ott dolgozó
inas is tüdővészt kapott. Megjegyzendő, hogy
az a miühely ugyan nagy és szellős, azonban
a földre köpnek és szárazon söpörnek.
" A családban való fertőzöttség oly gyakori;
hogy mostanáig- íöntartotta magát a tiidövész
öröklésének a hite. Ma már ez a kérdés tisztára akadémikus jellegű, gyakorlati jelentősége az átprök lésnek nincsen. - A tüdővészes
apa vagy anya azonban sorra fertőzi gyermekeit, akik vagy még a gyermekkorban,
vagy a serdülés után, többnyire pedig felnőttkorukban pusztulnak el tüdővészben. Rétté?
ueíes az ilyen tüdővészes-család sorsa. Orvosi
gyakorlatomban nap-nap után találkozom ezekkel a szerencsétlen tüdőtvészes szülőkkel, akik
akár szegénységük, akár tudatlanságuk miatt,
akár közegészségügyi intézményeink bibe tétlen ás- szégyenletes elmaradottsága és biánvos-
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sága miatt együtt élnek, illetőleg kénytelenek
együtt élni gyermekeikkel. Hosszú évek szenvedései után meghal a beteg. A gyermeked
már ekkor sápadtak, soványak, betegesek.
15—18 éves korban egyik a másik után kezű el
köhögni, vért köpni, leromlani. Talán sikerűi
egyik-másiknak tovább húzni a betegség lappangását: annál rosszabb reá nézve. A halál
angyala ott lebeg 'fölötte s akkor bontogatja
szárnyait, mikor már a leányból anya, a fiúból pályavégzett ember s talán szintén családapa lett, hogy nemzedékről nemzedékre vigye
át emberirtó csiráját. Emlékszem a sok közül
egy ilyen tragédiára: egy 36 éves férfiihez hivattak, kit a tüdővész végső stádiuma már hónapok óta az ágyíhoz kötött s aki a betegségszövődményei: bélgümőkór és gégesorvadás
miatt hihetetlenül szenvedett. 70 éves anyja
ápolta, ö maga is már beteg köhögős. Férje
házassága első éve óta köhögött; 12 gyermeke
volt, s az apa akkor halt megtudó vészben, miket
az utolsó gyermek egy éves volt. Mind a 12
gyermeke felnőtt s valamennyi a serdülés után
kezdett el köhögni. Egyik-másik néhány évi:
többnyire azonban 8—10 évi betegség é s szenvedések kapcsán egymás után pusztultak el
tüdövészben, néhány leánya családanya koréban apró gyermekek, tüdő vészjelöltek visszahagyásával. Most van a sor utolsó, 12-ik gyermekén. A szerencsétlen anya régigszjenvedt*
férje és valamennyi gyermeke la&su halál:
tüsájátj ő maga is immár tüdőbetegen, asztmásan várja a szabadító halált..
- r• - A tüdővész esak egyik, mindenesetre lege
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gyakoribb megnyilvánulási alakja a güniö kórnak. Sokan pusztulnak el, különösen a gyermekkorban gümőkóros agy hártyagyull adásban; a. skrofulozis nem egyéb, mint a nyirokmirigyek tuberkulózisa. A osont és izületi gumókor a leggyakoribb oka a nyomorékságnak:
sántaságnak, púpnak,
végtagzsugorodásnak.
Maga a tüdővész néha rohamos aíah:bán lép
föl, mikor is már 2—3—4 hónap alatt halálos,
gyakrabban azonban pár évig, leg.öbbnyir©
á—6—8 évig tartó betegség után vezet halálhoz. Rettenetes az ilyen idült tüdővészes szenvedése. Folytonosan visszatérő lázak gyötrik,
gyakori hideglelések, mindenféle fájdalmak,
időnként nagy legyengülés, melyek hónapokig
az ágyhoz kötik, különféle szövődmények keletkeznek, melyek közül legkeservesebb a gége
kifekélyesedése (gégesorvadás); a beteg elreked, nehezen tud nyelni, kinzó éhség é,j
szomjúság gyötri, de minden nyelést egy-egy
fuldoklási, köhögési rohammal kell megfizetnie. A belek gyakori kifekélyesedése miatt
folytonos hasmenés teszi az állapotot még elviselhetetlenebbé. E sok szenvedés mellett Is
a legtöbb tüdővészes beteg görcsösen ragaszkodik az élethez, családja az ápolásban a végsőkig kimerül és persze közben az egész környezet fertőződik, mig végre a beteg csont és
bőrig lesoványodva, szavakkal vissza nem adható szenvedések után meghal.
.Gyakran előfordul, hogy* a beteg évekre is
annyira is megjavul, hogy munkaképesség®
helyreáll és látszólag egészséges, köpete azonban ekkor is nagy számmal tartalmazhat ba-
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cillusokat. Az ilyen baoilluslliordozók különösen veszedelmesek, mert gyanutlanul fürjük
őket környezetünkben, az illető maga sincs
tudatában közveszélyes voltával, mialatt folytonos terjesztője lehet betegségének.
Ámbár a tüdővész inkább a felnőtt kor
betegsége, niaga a fertőzés a legtöbb esetben
már a gyermekkorban megtörténik. A gyermek különösen hajlamos erre s az alkalom
bőven megvan reá, főleg tüdővészes szüleikkel való szoros érintkezésben. Gyakoriságára
nézve hivatkozom Hamburger bécsi orvos statisztikájára, aki a bécsi gyermekklinikán végzett 617 olyan boncolás közül, hol nem a tuberkulózis okozta a halált:
1
éves korban
44%-bari
2
éves korban
.17*%-ban
3—4 éves korban
30%-ban
5—6 éves korban
34%-ban
11—14 éves korban
53%-ban la'ált tuberkulózist, mint mellékes leletet. Ezzel az eredménnyel teljesen összevág egy másik bécsi
orvos, Pirquet vizsgálata, aki 613, látszólag
egészséges gyermek közül egy általa fölfedezett vizsgálati módszer (a tuberkulin bőrreakciója) segítségével
1
éves korban
3%-ban
2—4 éves korban
13%-han
4—6 éves korban
17%-ban
6—10 éves korban
35%-ban
10—12 éves korban 55%-ban állapított meg
tuberkulózist.
12—14 éves korig tehát a gyermekek felénél több fertőződik a bacillussal anélkül, hogy
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egyelőre giimőkórosaknak látszanának. A betegség lappangó állapotban van. csak a test
belsejében, főleg a tüdők körül lévő nyirokmirigyekbe fészkelték be magukat a bacillusok, aJliol évekig is elmaradnak különösebb
veszedelem nélkül; időnként belekerülnek n
vérbe s elegendő bármely ok, mely egyikmásik testrész vagy az egész szervezet elleniálló képességét csökkenti, pl. ütés, nagyobb
meghűlés, valamely fertőző betegség stb., hog\
a giimőkóros betegség már a gyermekkorban
kifejlődjék a 1 egkülöm bözőbb alakban, egysze;
mint esigolyaszú, vagy csipő, térd, lábizületi
betegség, máskor mint hashártya vagy mellhártyatuberkulosis, avagy a rohamosan halállal végződő agyhártyagyulladás stb. A legtöbb
e.- etben azonban a fertőzés az egész gyermekkorban lappangó állapotban marad s csak x
serdülés alatt vagy még inkább a serdülés uíáT
megy át éhből a stádiumból nyilvánvaló giimőkórha, többnyire tüdővészhe.
A gümőkór nagy elterjedtségére igen szomorú tapasztalatot volt alkalmam szerezni
l'ékés Vármegyében mult év április havában,
aujikor a 18 évesek sorozását eszközöltem. Az
erősen leszállított katonamértéket meg nem ütő
50'k legnagyobbrésze lappangó vagy nyilvánvaló gümőkór miatt volt használhat! annak
minősítendő ós bizony a besorozottaknak még
igen jelentékeny része, bár „alkalnias"-nak
minősíttetett, véleményem szerint szintén nem
volt mentes ezen betegségtől.
, . Ha. már a gyermekek felénél bekövetkezik
ít giimőkóros fertőzés, ugy nem lehet csudál-
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kőznünk, hogy végeredményében alig van ember, aki ezen a fertőzésen ,át nem esett .volna.
A boncasztal tapasztalatai alapján a felnőtt
emberek legalább 80%-ánál a gümőkóros fertőzöttség kimutatható. Hogy van az mégis, hogy
csak minden 6-ik ember hal meg tüdővészben,
vagyis 100 közül csak 17?
A felelet első pillanatra eléggé egyszerit,
a gümőkór az esetek nagyobb részében magától meggyógyul. Kevésbé egyszerű azonban a
felelet arra a kérdésre: miért gyógyul meg
az egyiknél és miért nem gyógyul meg a másiknál?
E kérdés vizsgálatánál két tényezővel kell
megismerkednünk, egyik az ellentálló képesség (immunitás), másik a gümőkórra való hajlamosság (dispositio). E tényezők földerítésére
jórészt csak a legújabb vizsgálatok vetettek
világosságot s minthogy e kérdés megismerését
alapvető fontosságúnak tartom a tüdővész leküzdésének irányításában, engedjék meg, Ihogy
némi tudományos fejtegetésl>e bocsátkozhassam.
Mint minden fertőző betegségnél, ugy a
gümőkórnál is a szervezet bizonyos fokú védekezést fejt ki a behatoló fertőző anyag ez
esetben a tuberkulózis bacillusai ellen. A sejtek, nevezetesen a vérsejtek bizonyos anyagokat fejlesztenek, amelyek a bacillusok végnélküli elszaporodását akadályozzák, esetleg a
már elszaporodott baeillusokat el is pusztítják, az általuk termelt mérgeket pedig bizonyos ellenméreg termelésével megkötik. Minél
egészségesebb a szervezet, főképen a vér, minél kevesebb bacillus hatol a szervezetbe és a.
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behatolás vagyis a fertőzés minél ritkábban
történik, annál inkább képesek ezek a védekező
erők annyira kifejlődni, hogy a betegséget kiküszöböljék. Fontos tényező a veleszületett
immunitás is, mely bizonyos mértékben mindenkinél megvan, kinek elődei, több nemzedéken át már tuberkulosisban szenvedtek. Ezek
a védőanyagok (immuntestek) ugyanis átöröklődnek s igy az ilyeneknél a betegség jobbindiulatu formában mutatkozik, vagyis tovább
marad lappangó állapotban, lassabban terjed
és hajlamosabb a megállapodásra és gyógyu.-lásra. Másrészt ezek hiánya magyarázza meg.
hogy ha olyan családban fordul elő a tüdővész, amelyekben eddig nem volt, az többnyire
rosszindulatú, rohamosabb jellegű, aránylag
gyorsan halálra vezető. Szintúgy van ez olyan
néptörzseknél is, amelyeket eddig a gümőkór
megkímélt s amelyeket a behurcolt tiidővész
rövidesen kipusztít.
A gyermekkorban, vagy a kár későbben elszenvedett ¡fertőzés minél tovább marád lappangó állapotban, annál inkább kiválthatja a
szervezet védekezését és ezen védőanyagok és
a bacillusok között v á l s á g o s liarc folyik le, a
melynek kimenetelétől függ az egyén sorsa.
Minden ujabb fertőzés és minden olyan körülmény, mely a .szervezet ellentálló képességét
csökkenti, a bacillusok romboló munkáját segíti elő, inig végre a szervezet kimerül, nem
tudja az immuntesteket tovább termelni s a
tüdővész lesz úrrá fölötte. Ez a küzdelem
évekig és évtizedekig is eltart a tiidővész kifejlődéséig.
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A szervezet az immuntestek következtében
túlérzékennyé válik azokkal a mérgekkel széniben, melyeket a benne levő bacillusok terűiéinek, miáltal a legkülömbözőbb beteges tünetek
fejlődnek ki. Gyermekeknél igen gyakráu
fejlődési zavarok hívhatják (fel figyelmünket
a lappangó gümőkórra. Az eddig rendesen fejlődő gyermek súlynövekedésben elmarad. sőt
lefogy, egészséges arcszíne romlik, izmai elvékonyodnak, csontjai meglágyulnak, viszont
12—13 éves korban hirtelen kezd feltűnően nőni,
de mellkasa keskeny marad és lapos, bőre
halavány, hajlamos mindenféle hurutokra, hőemelkedésekre. Az ilyen gyermekek többnyire
idegesek, agyuk izgalma folytán élénk szelleműek (és igy többnyire „jó tanulók''), gyakran
szervednek .'fejfájásban, orrvérzésben, sz'ívdobogáshan. Étvágyuk rossz, (hajlamosak hasmenésre vagy székszorulásra,
nyugtalanul
alusznak stb. stb. Nevezetesek a serdülés mindenféle zavarai; ez többnyire igen elhúzódik,
a szokásos súlynövekedés alig akar bekövetkezni, leányoknál a vérzés csak igen későn
és ritkán, csekély mértékben jelentkezik, avagy
e'ieukezoleg. tulkorán beáll, igen sok, többnyire nagy fájdalmaktól kisért stb. A mellett
a serdülő fin vagy leány szemlátomást megnyúlik, miközben mindinkább halványodik* és
betegeskedik és végre is kifejlődik az a kár»,
amelyet már régóta tüxlővészes testalkatnak
tekintenek.
A felnőttek lappangó gümőkórja még sokkal változatosabb alakot ö11; az idegrendszernek, vérkor'ngési emésztési szerveknek. Vér-
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mirigyeknek stb. olyan különféle működési
'¿avarait, beteges tüneteit válthatja ki, ¡hogy
ezeket önálló, ösmeretlen eredetű betegségeknek tartották, pl. vérszegénységnek, idegességnek, ideges szív vagy gyomorbajnak, anyagcserezavaroknak, rheumatismusnak, nemritkán
veleszületett alkati betegségnek stb., ¡holott a
legtöbb esetben nem egyebek, mint a gümőkóros mérgezés tünetei. Annak a harcnak az
eredményei ezek. melyet a bacillusok áz imru/untestekkel, vagyis a szervezetben kifejlődött védőanyagokkal vivnak, s minél inkább
immúnis a szervezet, annál méreg-érzéken yebbé vált s igy amilyen mértékben ellentáll a
bacillusok elszaporodásának, olyan mértékben
szenved is alatta. Ezzel szemben olyan esetekben, midőn a szervezet védekezése tökéletlen
és igy bizonyos fokú immunitás nem fejlődik
ki. a méreg-érzékenységi tünetek elmaradnak
s a betegség mindjárt a tüdővész tüneteivel:
köhögéssel, lázzal, vérköpéssel, bacillusok megjelenésével kezdődik.
Ezen szerzett és a már emiitett véleszületett
immunitáson kiviil egész sereg más tényező is
közreműködik ahoz, hogy a betegség mikor
i-u egy át lappangó állapotából tüdő vészbe, miijén lefolyású lesz a tüdőbaj és bogv sikerül-e
vagy nem azt megállapodásra, esetleg gyógyulásra birni. Az immunitással szemben áll u. i.
a betegségre való hajlamosság. Ez is leliet veleszületett és szerzett.
Talajdonképen minden gyermek és különösen azok, kik gümőkói mentes családból származnak, hajlamosak a tuberkulosisra. Az egész-
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s^ges gyermek azonban, csekély fokú fertőzés
esetén megszerezheti magának a későbbi, nagyobb fertőzés leküzdéséhez szükséges immunitást. Különösen hajlamosalinak kell azonban
tekintenünk azou egyéneket, akiknek sejtjei"
immuntest termelésére egyenesen képtelenek,
avagy ezen képességük jelentékenyen meg
csökkent és igy tulajdonképen egy szervezeti
defektussal bírnak, s ezek az alkoholisták leszármazottai. Amit Prof. Laitinen finn íhygienikus erre vonatkozólag több mint 600 állatkísérletével exact módon is bebizonyított, azt
saját vizsgálataim s a mindennapi élet. tapasztalatai is teljes mértékben igazolják. Alkoholisták gyermekein a gümőkórfertőzés ne'ni,
vagy alig váltja ki a jelzett immunitási tüneteket, amelyek t-k. a szervezet védekezésének
.jelenségei, a betegség mindjárt tüdővész alakjában vagy a gumókor más súlyos megnyilvánulásában jelentkezik.
Az ilyen betegeken még a betegség kezdeti
állapotában is többnyire a. legkitűnőbb viszonyok ellenére sem állitható meg a baj terjedése, mert a szervezet képtelen a gyógyuláshoz szükséges immunitást kifejleszteni. Ezeíi
alapon érthető Prof. Bunge idevonatkozó vizsgálatainak eredménye, mely szerint mig a kivétesen ivó apák gyermekeinek csak 8%-á,
addig a rendszeresen ivó apák gyermekeinek
16, az iszákos apák gyermekeinek 22%-a szenved tuberkulosisban; és megérthetjük azt is,
hogy a tüdővész terjedése mindenütt lépést
tart az alkoholismus fokozódásával. í g y pl.
Havre-ban és Roueu-ban, hol évenként 14 liter
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absolut alkohol jut egy-egy lélekre, 100.000 lakos közül tüdővészben meghal évenként 522,
mialatt Toulouse-ban, ahol csak 2 liter az alkoholfogyasztás, meghal 195.
Ezen veleszületett disposicio mellett egész
serege a külső behatásoknak okozhat tüdövészre való hajlamosságot és gyöngítheti, sőt
teljesen tönkreteheti az immunitást, az ellentállóképességet. Kifejleszti ezen hajlamosságot
mindaz a körülmény, amit általában rossz
egészségügyi viszonyoknak nevezünk. í g y elsősorban a rossz lakásviszonyok: zsúfolt és igy
rossz levegőjű, nem szellőzött lakások, különösen a nedves lakások, a tiszta levegő és a napvilág hiánya, a tökéletlen táplálkozás, a túlfeszített munka és kevés pihenés, gondok stb.,
szóval mindazok a körülmények, amelyek a
nyomor állandó velejárói s amelyek ma még
az emberiség nagyobbik felének szomorú, igaz
ságtalan osztályrészét képezik. A harctér óriási
fáradalmai, a nagy nélkülözések, testi és lelki
szenvedések magyarázzák meg a hárcrakelt
seregnél rendkívül gyakori tüdővész megbetegedéseket; a katonák lappangó gümőkórja a
megfogyatkozott ellentállókópesség folytán tüdővészbe megy át, amelynek óriási számmal
esnek áldozatul. Nagyobb meghűlések is csökkentik az immunitást, nemkülönben bizonyos
fertőző betegségek, különösen a kanyaró, szamár-hurut, influenza. A terhesség feltűnően
fokozza a tüdővészre való hajlamot, nemkülömben az iszákosság. Utóbbira vonatkozólag csak
egyetlen statisztikai adatot említek: Berlinben
a korcsmárosok és vendéglősök között, akik
2
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pedig anyagilag elég jó viszonyok között élnek, a tüdővész halálozás 45%, mialatt a berlini átlag mindössze 15%.
Amilyen mértékben csökken az ellentállóképesség akár a folytonos fertőzések, akár a
rossz egészségügyi viszonyok, akár egyéb, az
immunitást megszüntető okok következtében,
olyan mértékben tünedeznek el a szervezet védekezésének tünetei s adnak helyet a tüdővész
tüneteinek s igy a lappangó, a környezetre
nézve ártalmatlan gümőkórból fertőző betegség válik, mely környezetét állandó veszedelemmel fenyegeti.
Ezeknek előrebocsátása után lássuk azokat
a módokat, amelyek a tüdővész céltudatos leküzdésének alapjait képezik. Két irányban kell
figyelmünket kiterjeszteni; először: védekeznünk kell a bacillus, vagyis a fertőzés ellen,
másodszor: az immunitás csökkenése ellen.
A bacillus ellen való védekezésnek egyik
első és fontos kelléke a köpési tilalom keresztül
vitele. Külföldön számos helyen, különösen
Németországban a kopási tilalmat már szigo
ruau ellenőrzik nyilvános épületekben, állomás
helyeken, vasúti kocsikban, de ugyanezt meg
kell cselekedni bérházakban, sőt az utcán is.
Utóbbit teljes sikerrel meghonosították ugyszólva az összes tiidővész-gyógyfhelyeken és
semmi különös akadálya nincs annak,, hogy
ezt nálunk is, legalább a városokban, behozzák." Ahogy nem ütközünk meg a nyilvános
illemhelyeken, épugy hozzászoknék^ a közönség
a nyilvános köpőcsészékhez is, valamint ahoz,
hogy mindenki a köpetét az állandóan magánál hordott köpőcsészébe üritse.
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Minél több helyen kell köpési tilalmat és
rövid magyarázatot tartalmazó figyelmeztető
táblácskákat elhelyezni.
E tilalomnak, melyet utcákon és nyilvános helyeken szigorú rendőri ellenőrzés mellett,
keresztülvihetünk, kétségkívül nagy nevelő hatása is volna a lakásban szerteköpködő betegek számára.
Minden városnak pontos nyilvántartást kell
vezetni a tüdővészesekről s ellenőrizni, hogy
van-e köpcsészéjiik. Szegényeknél erről természetesen maga a hatóság gondoskodjék.
Be kell hozni a kötekező lakás- és ágynemüfertőtlenitést tüdővészesek elköltözése és elhalálozásakor. Ez a szokás is megvan minden
tüdővész gyógyhelyen s hogv mennyire szükséges, azt Cornet egy észlelete megvilágíthatja,
amely szerint egy uj és egészséges lakásban,
hol két tüdővészes megJiaH, 12 év alatt még
többen laktak s ezek közül 12-en haltak meg
tiidővészlien.
Hogy a céltudatos védekezés szempontjából
mii ven jelentősége van egy egészséges lakáspolitikának, arra nézve teljesen elegendő, ha
Budanest idevágó lakásviszonyaira utalok.
Budapesten 273.000 ember lakik harmadvagv negyedmagával és 290 000 ember négynél
többedmagával egy szobában. Vagyis zsúfolva
lakik 563.000 ember és ezek közül botrányos
zsúfoltságban. szobánként 10-nél többedmagával lakik 15.000 ember.
„Akinek valamikor alkalma volt megismerni ezeket az állapotokat, — mondja dr. Piklcr.
a fővárosi statisztikai hivatal aligazgatója, —
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az tudja, hogy mennyire kultúra-, erkölcs- és
egészségellenesek azok a lakások, hogyan szorulnak itt össze férfiak és nők, gyermekek és
felnőttek, fiuk és leányok. 8—10—15 évesek,
egy-egy kis rossz levegőjű és szennyes szobában. sőt néha 4—5—6-ával egy-egy ágyban, és
a rájuk ható mindenféle testi és erkölcsi fertőzés milyen hamar betegiti és mételyezi meg
őket. Aki látta, az sohasem felejti el ezt a
képet."
Azonban vidéki nagyobb városokban sem
sokkal jobbak a viszonyok. í g y pl. Szegeden is
óriási számmal vannak szük ós zsúfolt pincelakások; magának a Nagykörútnak minden
második háza pincelakással ékeskedik, melynek
padlója akárhányszor több, mint 2 méterrel is
az utca nivója alatt fekszik. Ezzel szemben
'semmi uyomát sem találni egészséges munkáslakásoknak, vagy bármilyen más lakáspolitikának.
A legfontosabb és eddig mégis a legellia-uyagoltabb tényezője a tüdővész leküzdésének
az hol ál ás elve.
Pedig minden fertőző betegség kiirtásában
ezzel érik el a legnagyobb eredményt. Elég, ba
a kolerajárványra utalok. Az izolálás elvének
gyönyörű eredményét láthatjuk az állattuberkulosis leküzdésénél Dániában, ahogy 1893 óta
a tuberkulosisra reagáló, tehát gümőkórral
fertőzött teheneket elkülönítik; a borjakat részint sterilizált tejjel,, részint egészséges tehenek tejével nevelik fel s igy sikerült az erősen
fertőzött tehenészetet a giunőkórtól pár évalati
teljesen mentesíteni.

2i
Nagyon tanulságos, hogy mialatt Angliában és Skótországban részint jó lakáspolitika,
részint számos tüdő vész intézet alapítása következtében a tüdővész évről-évre ^csökken, azalatt Írországban, ahol rossz lakásviszonyok
vannak s más intézkedés sem történt, a tüdővész még mindig emelkedik.
A szanatóriumi rendszer, mmt e nqpbeteg
ség leküzdésének eszköze nem vált, de nem is
válhatott be. A leküzdésben összehasonlíthatatlanul fontosabb a fertőzés megakadályozása,
mint a gyógyítás, sőt az utóbbi, amennyiben
nagy anyagi áldozatok árán eszközöltetik,
mint éppen a szanatóriumok segítségével, tulajdonképen nem is jöhet számításba. Vájjon
mi eredménye lehet annak, ha mi a kezdődő
és.könnyű eseteket drága pénzen elkülönítjük,
mialatt a súlyos és nagyon fertőző betegek
szabadon Fertőzhetik családtagjaikat, műhelytársaikat.
.Különben is a kezdődő és könnyű eseteket,
akik ma a szanatórium lakóit képezik, auibulanter, jórészt hivatásuk teljesítése közben
kevés kivétellel éjpeii ugy gyógykezelhetjük,
sőt meg is gyógyíthatjuk, mint azt a szanatórium drága pénzen cselekszi.
A szanatóriumi gyógyítás azonban ina már
a tüdővész leküzdés olyan varázsszava, hogy
közelebbről is szemügyre kell vennünk e kérdést, ha egy ilyen elfogadott és divatos módszer értékében kételkedni bátorkodjunk. Tekintsük pl. Németországot, amelynek eredménye
a Íüdővész-leküdzés terén igazán meglepő, hisz
az utolsó 25—30 év alatt a tüdővész elhalálozás
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a felére redukálódott. A szanatórium hivei
lelkesen mutatnak erre, mint Németország több
mint 100 szanatóriumának fényes eredményére.
Beszéljenek azonban a számok, a „Ceirtralkomitó" statisztikai adatai.
1910-beu 11,262 giimőkórost kezeltek a népszanaloriumokban, ezeknek 51%-a kezdődő és
könnyű eset. Teljesen gyógyultan hagyta el a
szanatóriumokat 6%, jelentékenyen gyógyultan 12%. A betegek 10%-a, összesen 16;000 beteg
volt baciihisköpő, ezek 20%-ában vagyis 3,200
esetben a köpetből a bacillusok eltűntek. A
népszanatoriumok évi költsége volt 17.416.000
márka és igy minden egyes meggyógyított,
tüdő 7364 márkába, minden egyes javult tüdő
2324 márkába és minden bacillusmentesitett
köpet 1910 márkába került. Uymódon évi 17
millió márka költségből Németország 800,000
fertőző tüdővészes beteg gőzül 0-4% lett a környezetére veszélytelenné. Vájjon elhihető e.
hogy ha 800.000 tüdő vészes beteg közül évente
41 ezret, akiknek úgyis csak a kisebbik fele fertőző, néhány hónapra internálnak és rettenetes
anyagi áldozat árán évente néhány ezret meggyógyítanak, hogy ez valami számba vehetőt
jelentene a tüdővész-leküzdés terén?
E számok nyíltan és világosan hirdetik
minden logikus embernek, hogy a németorszgi tüdővész statisztika nagyszerű javulásának a szanatóriumokhoz semmi köze.. A
mi Németországot oly fényes eredményhez
juttatta, az a németség hatalmas kultúrája,
közegészségügyének páratlan
föllendülése,
nagyszabású szociálpolitikája. Csupa olyan
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tényező, aani nálunk nincs és belátható időn
belül nem is lesz!
Hasonlítsuk csak össze pl. Berlin ra
gyogó tisztaságát, lakásviszonj*ait, közélelmezését, nagyszerű fásitását, perifériájának
kertvárosait a mi Budapestünk szennyével,
zsúfolt lakásaival, élelmiszer
uzsoráival,
mocskos külvárosaival stb. és rögtön megállapíthatjuk, miért hal meg Budapesten
minden 100.000 ember közül évente 419 tüdővészben, Berlinben pedig csak 214. Ha tehát
Németország szanatóriumokat csinál, ugy
egyszerűen luxust üz, amelyet az a gazdag
ország megengedhet magának, de nekünk, a
pénzben, kulturában, közegészségügyben elmaradt szegény magyaroknak már előre
megáll j-t! kell kiáltanunk a pazarlás ellen.
Nem azért pazarlás, minthogyha a legnagyobb áldozat is sok volna a tüdővész leküzdésére, de igenis azért, mert az erre rendelkezésre álló nagyon is kevés garasainkat a
leküzdés szempontjából sokkalta gyümölcsözőbb módon kell felhasználnunk.
P e d i g a magyar tüdővészellenes mozgalom lelkes megteremtői és vezetői egyenesen
a németeket igyekeztek utánozni szanatóriumok alapításával. Lelkesedésükben azt hitték, hogy elegendő egyesek kitartó buzgalma
és agitáeiója, a közönségnek általuk ébresztgetett emberbaráti érzése ahhoz, hogy egy
ngy közegészségügyüleg, mint scciális é-s kulturális téren tökéletesen elhanyagolt országban szanatóriumok alapításával
eredmény?
lehessen elérni.
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;Be kell mutatnom vázlatosan azt a közegészségügyi keretet, amelybe ez a. mozgalom semmikép sem volt beleilleszthető.
Az 1910. évi belügyminiszteri jelentés
szerint <M O. lakossága 20.806,487 ember
kiknek egészségére 5578 orvos ügyel föl.
Ezeknek 42%-a a törvényhatósági városokban működik ahol átlag ezer emberre jut
egy-egy orvos. ,A vidéken azonban egy orvo»
már csak 6000 emberre juthat. Vannak ellenben vidékek, nagy területek, melyek teljesen
orvos nélkül szűkölködnek, hisz több, mint
200 orvosi kör, ezernél több község állandóan
nélkülözi az orvost. Nem lehet csodálkozni a
I). ii. miniszteri jelentés azon szomorú adatán, h o g y 1010-ben az összes halottaknak csak
54%-ában állapította meg orvos a halálokot.
De ez csak az átlag; egyes vidékeken még
sokkal rosszabb viszonyok vannak. í g y plHorvó t -iSz 1 a von országba n a. betegeknek csak
21 %-a, Szolnok-.Dobok a-, Aranyos-, Torda-,
Huny ad- és Kolozs-vár megyékben még 20
%-a sem részesült orvosi kezelésben. Ilyen
viszonyok mellett, bele kell törődnünk abba a
lesújtó ténybe is, hogy
Magyarországon
1909-ben 243.000 gyermek halt meg 5 éven
alul, amihez természetesen a lakosság kulturális elmaradottsága is hozzájárul, liiszen
hazánk lakosságának 13%-a analfabéta. .
Hogy állniuk kórházak tekintetében? Budapesten és néhány más városban vannak
már modern intézetek is, de ezek nem képesek a szükségletet kielégiteni és igy állandóan zsúfoltak, a betegek nagy részét hely-
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sziike m i a t t fel sem vehetik. A legtöbb városban azonban v a g y teljesen hiányzik ez a
.nélkülözhetetlen közegészségügyi intézrnény,
vagy a legszomorúbb, legelhanyagoltabb állapotban leledzik; elég, ha a szegedi, nagyváradi, temesvári, kecskeméti k ó r h á z a k péld á i r a utalok.
A legtöbb kórházban a legelemibb higiénikus szabályokat sem lehet betartani ós
például sok helyen a tüdővészesek
együtt
fekiisznek más betegekkel és igy akárhányan
a kórházban szerzik meg az eddig elkerült
gümőkóros fertőzést. Hozzájárul a kórházi
nyomerusághoz az ápolási díj. amelyet mindenkin irgalmatlanul behajtanak, hacsak
egyáltalában behajtható.
Lakáspolitikának egész hazánkban alig
található valami kis nyoma. Ha hoztak is
valamelyes szabályrendeleteket, törvényeket
e téren, azokat alig v a g y nem is alkalmazzák. Egészséges munkáslakásokról
országszerte alig gondoskodnak, ami nem is csodálható, hisz a munkásoknak sem a törvényhatóságokban, sem a parlamentben semmi
beleszólásuk sincs saját ügyük intézésébe.
Magam láttam egy dunántúli százezer holdam
birtokon, gróf Festeíick Tasziló hitbizományában, h o g y az uradalmi cselédek hihetetlenül összezsúfolva kénytelenek élni; egyetlen szobában négy családot, 36 személyt is
találtam.
(Műhelyviszonyaink a legelhanyagoltabbak; higiénikus intézkedések betartása, mun-
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kásegészségügyi intézmények létesítése
nagyobbára csak a munkaadó belátására vannak bizva. Láttam varrodákat, hol szük szellőz-etlen szobában 10—20-an serdülő, sőt serdületlen leányok napi 10—15 órát dolgoznak.
Ki védi meg ezeket a fertőzéstől! És ki
védi meg egyéb sötét, piszkos műhelyek elhanyagolt munkásait!
Az alkoholizmus leküzdésére
irányuló
mozgalom állami vagy hatósági
támogatás
hiján csak u g y teng-leng. A z állam m é g a
korcsmák vasárnapi bezárásáról sem akar
hallani és egyes törvényihatóságoknak, vágyvármegyéknek ebbeli spontán határozatát a
mindenkori belügyminiszterek
egymásután
megsemm isitik.
De minek részletezni tovább! Minek rámutatni még például a köztisztaság fejletlen
állapotára, mely a legtöbb városban és faluhelyen még teljesen ismeretlen intézmény!
Hisz nagy városokban is, hol aszfaltozott, utcákat teremtett a fejlődés, nedves felmosás
helyett, amely a közegészségügynek ma m á i
egyik legelemibb szabálya, igen sok helyen,
Szegeden is szárazon söpörnek és igy a száraz söprésre, a giimőkóros fertőzés egyik jelentős tényezőjére egyenesen a hatóság nyújt
a lakosoknak példát. Teljesen elegendő, ha
csak arra az adatra utalok, hogy Magyarországon Liebermann professzor
megáll.-pitása szerint az állam évente
hárcmszoi
annyit ad ki lótenyésztésre, mjnt közegészségügyre.
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V a j o n hogyan illeszkedjenek ilyen keretbe szanatórium-egyesületek és vajon
lehetne-e remélni a tüdővész leküzdését belátható időn belül ezen államilag b támogatott
társadalmi mozgalmaktól, m é g akkor is, ha
20 é v szakadatlan küzdelmét nem is csupán
néhány szanatórium jelezné, hanem a szanatóriumok jóval nagyobb száma hirdetné is az
állam és társadalom áldozatkészségét? Valóban nem volna remélhető! Az a néhány ezer
giimőkóros, kik évente a szanatóriumokban
való több havi iníernlsuk után többé-kevésbbé m e g g y ó g y u l n a k — hisz tudjuk, hogy ez.
a g y ó g y u l á s is többnyire problematikus —
semmit sem jelent a tüdővészesek félmilliót,
kitevő óriási számához viszonyítva. K ü l ö n ben sem mondok ujat, mikor megállapító n,
h o g y a tüdővész leküzdésében a szanatérinIIL
rendszer nem vált be. Németország m e g e n gedhette magának ezt a fényűzést, m i n t e g y
betetőzését nagyszerű
szcciál higiéniai és
egyéb idevágó intézkedéseinek. Nálunk az inban egészen m á s útra kell terelni a tüdővé-zellenes küzdelmet.
(Mindenek előtt kifejezést adok azon bitfogásomnak, hogy a hüdővész
leküzdése,
mint általában a közegészség megteremtése.,
nem képezheti a társadalom föladatát. A társadalmi működés, főképen minálunk, egy kisebb v a g y nagyobbszabásu
jótékonykodást
akció keretein alig képes tulmenni. Tüdővészel lenes .egyesületeink :külőmben is magukon viselik a jótékonykodási működések minden jellegzetességét, kezdve a főherceg v é d -
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nököktől a szanatcrium-sorsjegyekig, jótékonysági báláktól a „csak e g y virágszálat!"
eimü mozgalomig. S 'ami egyenesen káros
-ezen társadalmi mozgalmakban az, hogy egy
egészségesebb, céltudatosabb működés, gyökeresebb beavatkozás élőt terelte el a figyelmet.
Sajnos, azt a köziegészségügyi, sceiális és
kulturális alapot, melyet Németország tudott
a maga tüdővészellenes küzdelméhez megteremteni, mi egyhamar meg nem szerezhetjük.
De kötelességünk abban az irányban befolyásolnunk a köztudatot, h o g y az államnak
egyik legfontosabb kötelessége a közegészs é g ü g y rendezése, mindenekelőtt a közegészségügy államosítása»
A z első nagy föladat, mely az államra és
a városokra vár, hogy ibár a legnagyobb áldozatok árán is, a tüdővészesek izolálásáról
gondcskadjanak. A ¡főfigyelmet itt nem —
miként eddig történt — a kezdődő esetekre
kell fordítani, hanem azokra a nagy betegekre, akik a tüdővész végső stádiumában már
egyébbel sem törődhetnek, minthogy maguk
helyébe e g y csomó uj tüdővószest állítsanak.
Az a hetvenezer honfitársunk, ki többnyire
fiatalon v a g y életük delén évről-évre elpusztul, veszedelmes elsősorban, hisz ők a fertőzés
legfőbb és állandó forrásai. Drága szanatóriumok helyett tehát nagyszámú é s olcsó tüdőkórházakról kell gondoskodni, hogy ezek
a nagybeteg és erősen fertőző tüdővészesek
'elhelyezhetők legyenek, akiknek elentékeny
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része már úgyis munkaképtelen és környezetüknek csak terhére van. Ahol annak szüksége feníforog, a tüdővészes ép ugy kényszeríthető legyen kórházba való felvételre, mint
ahogy azt a scarlát, cholera és más ragályos
betegeknél megszoktuk. Minden ilyen kórház
a tiüdővész leküzdésének egy-egy tudományos
és közigazgatási centrumát képezze és éléreesakis a tuberkulosis kérdésben képzett és lelkes orvos állítandó.
Az államnak kiképzett tüdővész-speciálistákról kell gondoskodni, kiket épen ugy, mint
az állami trachoma-orvosokat, kiküldenének
községekbe, vármegyékbe s akik körzetükben
nyilvántartják a tüdővészeseket, gondoskodnak az elrendelt higiénikus szabályok (izolálás, köpőcsésze, lakásfertőtlenitós stb.) betartásáról, a nép kellő felvilágosításáról s a
kezdődő és lappangó esetek speciális gyógykezeléséről. Az utóbbiak közül pl. a Spenglerféle „Immunkörper" valósággal hivatva van
arra, hogy a tömegikezelés oéljait szolgálja s
gyógyító hatása nemcsak eléri, de a legtöbb
esetben tul is haladja a szanatóriumok hatását, ami melett a betegek rendes hivatásukat
is folytathatják. Ilyen alapon egész csomó
rendelő intézet volna szerte az országban
máris fölállítható a mai dispensaire-ek
helyett, amelyek jelen formájukban jórészt
szintén jótékonysági intézmények.
A dispensaire-ek rendszerével a francia
és belga ilynemű intézményeket utánozzuk,,
mi'ként a szanatóriumok alapításúval a né-

m eteket. Elfelejtjük azonban, hogy ugy Franciaországban, mint Belgiumban nagy összegek, milliók állottak évenként ezen intézetek
rendelkezésére és igy azoknak
módjukban
volt a szükséges profilaktikns intézkedéseken
kivül a rászoruló betegeket anyagilag is segíteni. A mi évi 5 v a g y 10 ezer koronával
rendelkező dispensaire-einkben e csekély őszszegek kizárólag a profilaxisra és a betegek
gyógykezelésére volnának fordítandók, sem
.mint a tüdővész leküzdése avagy megelőzése
szempontjából ú g y i s teljesen céltalan jóték nykodásra.
A tüdővészleküzdésnek ezen általános
körvonalozása után rátérek annak a tárgyalására, hogyan vélem e problémát [Szegeden
megoldani. (Előre bocsátom, hogy nem toldozást-foltozást értek ez alatt, hanem gyökeres
megoldást, a tüdővésznek Szegedről való teljes és végleges (kiirtását.
Másfélév előtt egy beadvánnyal fordul- •
tani Szeged város tanácsához, amelyben előterjesztettem erre vonatkozó javaslataimat és
ismertettem azokat a módokat, amelyek segitségével, aránylag csekély anyagi áldozatok
árán, a tüdővész Szeged város lakossága köréből meggyőződésem szerint 20 év alatt teljesen kiirtható. Javaslatom főbb szempontjai
a következők:
Mindenekelőtt a ¡fertőző tüdővészesek izolálására megfelelő tüdő vészkórházról kell
gondoskodni. Erre vonatkozó javaslatom jelenleg a következő stádiumban van. Rendéi-
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kezesre áll a kb. 300 ezer koronát kitevő Oltványi-féle kórházalap, amelyet a temesvári
•püspökség hajlandó az alapítandó tüdővész
(kórház javára átengedni. A város felajánlott
a Leendő uj kórház telkéből 5 holdnyi területet ós 150.000 koronát s várja az állam megfelelő és kilátásba helyezett hozzájárulását.
Amennyiben ez kellő mértékben megtörténik, ugy a város legegészségesebb pontján
e g y kb. 200 beteget magába fogadó tüdővészkórház fog létesülni, mely a szegedi tüdővészleküzdés alapját képezendi. Ez annál is inkább égetően szükséges, mert hisz Szegeden
még minidig hiányzik a közegészségügy gerince, a 10 év óta vajúdó modern közkórház,
amelyet szűkkeblűség, hozzánemértés és kicsinyes szempontok megszületésében sikeresen megakadályoztak s igy ma szinte lehetetlen egy-egy tüdővészest kórházi ápolásban
részesíteni. Holott nem is egyesekről, hanem
százakról és százakról van szó, mindazon
n a g y beteg tüdő vészesekről, avagy nem is
épen ágyhoz kötött, de erősen fertőző betegekről, akik a fertőzés veszedelme nélkül otthonunkban m e g nem hagyhatók.
Miként, általában a kórház, de természetesen nem az olyasféle szomorú kórház, mint
a szegedi ispotály, hanem egy nagy, mcdern,
mindennel fölszerelt és minden beteget. ellátni tudó gygyintézet képezheti az alapját
e g y város közegészségügyének és peóig nemcsak a betegségek leküzdésének, hanem azok
megelőzésének és az ehhez szükséges inegfe-
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lelő orvosi kari megteremtésének .is: ugy' céltudatos és eredményiss tüdővészleküzdés á
tüdővészkórház nélkül meg nem indulhat.
Ennek az intézetnek azonban olyannak kell
lennie, amelybe a betegek önként is szívesen
menjenek, sőt oda kívánkozzanak, ép ugy,
mint manapság a szanatóriumokba, hogy a
gyógykezelés, ápolás és ellátás tökéletességé
még a legnagyobb betegben is a g y ó g y u l á s
reményét keltse föl. Ilyen kórházban, melyet
ha ugy tetszik, szanatóriumnak is elnevez-,
hetünk, jómódú családok is szívesen elhelyezik tüdővészes hozzátartozóikat, s ezeknek
nagyobb ápolási dijaiból a szegényebbek ápolási költségei is jórészt fedezhetők.
A fertőző tüdővészesek izolálása mellett
ép oly figyelem fordítandó a még gyógyítható esetek, főképen a lappangó giimőkórosak meggyógyitására. Magyarországon van
ilyen gyógyítást igénylő gümőkóros legalább"
is é g y millió. Ezeket nem lehet ám szanatóriumiul küldeni, de még azzal a szokványos
utasítással sem meggyógyítani, hogy jól táplálkozzék, pihenjen és menjen levegőváltozásra. Ezeket az embereket m e g kell és legnagyobbrészt meg is Lehet- g y ó g y í t a n i munkájuk, hivatásuk teljesítése közben épen u g y ,
mint ahogy meg tudjuk gyógyítani a vérbajt;
és nem akkor látunk a gyógyításhoz, mikor
e betegség miatt az illető gutaütést, vagy
agylágyulást, v a g y gerincagysorvadást kapott. A gümőkór az esetek túlnyomó n a g y
részében évekig és évtizedekig lappangó ál-
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la pótban marad és ez idő alatti számtalan
keserves megnyilvánulásával szinte fölkínálja magát a gyógyításra. A különféle tuber>
kulinok, de még inkább a Sgen.qler-íéle
ImmunkörpcT nemi „szérum" nemcsak egyes betegek gyógyítására, de a tömegkezelós számára is ideálisan alkalmas, csak helyesen
kell alkalmazni tudni. 9 év óta 6000-nél több
gümőkórcs beteget kezeltem, nagyobbrészt
hosszabb ideig, ambulanter ezzel a specifikummal és tapasztalataimat a következőkben
foglalhatom össze:
1. A gyermekkor lappangó tuberkulózisa
kivétel nélkül, a már kifejlődött tüdővész és
egyéb szerveik tuberkulózisa az esetek legnagyobb részben tökéletesen meggyógyítható,
2. A gyógyulás annál gyorsabb és biztosabb, minél hamarabb látunk a kezeléshez és
annál nehezebb, minél közelebb áll a gyermek a serdüléshez. A serdülés éveiben és a
serdülés után megnyilvánuló tüdőbajnál válik á ife'ladat a legnehezebbé.
3. Felnőttek lappangó vagy kezdődő tuberkuíesisa is többnyire teljesen meggyógyítható, föltéve, hegy a kezelés elég hosszú ideig
és ismételten történik. Kivételt képeznek alkoholisták utódai, kiknél a tuberkulózis, még
a kezdeti stádiumban is, többnyire gyógyíthatatlan.
4. Minél inkább ment át a betegség fertőző éüdővészbe, annál kevésbbé számithatunk gyógyulásra, de azért kitartó kezeléssel igen sok esetben sikerül a bacillusok el-
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t ü n t e t é s e s i.gy a fertőző állapot m e g s z ü n t e tése, sőt nem r i t k á n a b e t e g t e l j e s m e g g y ó g y í t á s a is, f ő l e g h a a beteget h y g i e n i k i i s vis z o n y o k közé h e l y e z h e t j Lik.
N e m hallgatLatom el, hogy hivatalos köreink ós tudományos fórumaink semmit s e m
akarnak tudni sem ezen specifikum értékéről,
sem a vele elért eredményiekről. Másrészt,
mint 'kuriosumot fölemlítem, hogy a tömegkezelés céljára szolgáló általam kezdeményezett eljárást, amellyel Petruschki/,
dauzigi
professzornak e g y kisebb falut teljesen- tüdővószmentesiteni sikerült,, ma már általában
Petruschky-féle eljárásnak neveznek.
H o g a kezelésre reászoruló lakosság n a g y
tömegét ezen specifikus g y ó g y í t á s b a n részesíthessük, számos rendelőintézet fölállításáról kell gondoskodnunk. E g y e l ő r e a . város,
négy részének megfelelően a Belvárosban,
Alsóvárosban,
Felső városban és
Rókuspu
nyitandó m e g e g y - e g y ilyené intézet, mindegyik szakképzett orvos vezetése a l a t t . ' E z e n
intézetek ¡föladatai a következők:
1. A körletükbe tartozó összes lakások
•egészségügyi fölvételéről s a lakóknak a tuőővész szempontjából való nyilvántartásiiről
kell gondoskodni.
¡2. Meg kell áliapitani az összes tüdővészesekét, ezeket állandóan n y i l v á n t a r t a n i s a
fertőzés szempontjából ellenőrizni.
• 3. Gondoskodni kell a fertőző esetek elkülönítéséről, köpőcsészékről, a fehér nem iiek;
lakások fertőtLanitéséről, a betegek és hozzátartozóik kellő kitanitásáról.' ,
•
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4. A még gyógyítható tüdő vészesekét a
tüdővészések összes családtagjait,
valamint
iüindőn lappangó - gümőkórban
szenvedő
egyént specifikus gyógykezelés bén és állandó
ellenőrzésben kell részesíteni.
Látnivaló, hogy ezen intézeteknek hatalmas munkásságot kell kifejteni, mely ugy az
orvos, mint segédjének egész napi munkáját
igényli. Kevesebb, mint négy ilyen intézet
ezt a föladatot sikeresén el nem végezheti.
• E mellett azonban arra. is szükség van,
•hogy a gyengébb ellentállásu, avagy a rossz
lakásoktól ós folytonos zárt levegőn
való
foglalkozástól leromlott egyének,
valamint
minden, még gyógyítható • gümökórosok ellentálló képességének növeléséről gondoskodjunk, s igy a természetes immunitás csökkenését ezúton is megakadályozzuk. Ennek a
•célnak a légid oálisahban a napkura
felelmeg. A napsugár az az.éltető elem, az egészségnek azon legbiztosabb őrzője, amelyet az.
emberek tudatlansága és rossz -zokásai a
lakásaikból és életmódjukból minél jobban
kiküszöbölni igyekeznek. Holott az áldott
napsugár a legtökéletesebb .pusztítóéi a ba-ci Húsoknak, s a vérképzés elősegítése által
közvetve az immunanyagok
termelését isfokozza. Ezen természetes gyógyító hatást
igen céleszriten felhasználhatjuk. és elérhetjük azt, hogy az ellentálló képességnek a
nyári hónapokban szerzett fokozása a nálunlé
többnyire (Egészségtelen téli ki ima é s a. zárt
ablakok káros hatását valahogyan ellensúlyozza. A négy városrésznek
megfelelően
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négy nyilvános napkurázó'hely fölállítása
szükséges, melyek a rendelőintézetük kiegészítő részét képezendik.
.A tüdővészt előszeretettel nevezik hol
proletárbetegségnek, hol meg lakáshetegségnek. Mindkét elnevezés találó, hisz a szegénységgel járó nélkülözések és ©egészségtelen életmód a szervezetet állandóan hajlamosítják a fertőzés bofagadására, a zsúfolt,
nedves, sötét lakások pedig a legkitűnőbb
melegágyai a bacillusoknak. Angolország a
tü.'ővészleküzdés terén elért nagyszeiü eredményeit elsősorban egészséges munkáslakásokkal teremtette m e g és ha komolyan hozzá
akarunk látni a közegészségügy megjavításához és főképen a tüdővész kiirtásához,
ugy minden ember számára egészséges lakásról kell gondoskodni. Szeged az ő nedves,
sötét pincelakásaival igazán a legszomorúbb
képet nyújtja e téren. Vájjon nem kötelessége-e Szeged vezetőinek, hogy azok számára. kik e várost kezük munkájával
újjáteremtették, legalább is az egészségre és életre
veszélytelen
lakásokról
gondoskodjanak.
Nem is kell különösebb anyagi áldozat, csak
kellő jóakarat ahhoz, hogy uj városrészt teremtsünk, egy kis kertvárost, kétszobás lakásokaki, hisz a házbérek teljesen födözhetik
a költségek amortizációs kamatait. Egyelőre
2 szoba-konyhából s megfelelő mellékhelyiségekből álló legalább 500 családi ház volna
emelendő az e célra leginkább megfelelő helyen, a népliget mögötti városi bérföldeken.
Minden egyes ház 250 négyszögöl telken épül-
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ne s így mindegyik kerttel volna ellátva. 500
ilyen kertes házacska 78 kat. holdat, utcákkal
együtt kb. 85 hold földet igényelne. E kertváros hamarosan további fejlődésnek indulna es hogy mit jelentene egy ilyen egészséges munkásvárcsrész nem csupán a tiidővész leküzdése s általában a közegészségügy
szempontjából, hanem sociális és kulturális
tekintetben és az iparfejlődés tekintetében
is: azt nem kell külön kiemelnem. Ha már
egészséges lakásokról gondoskodtunk,
ugy
semmi akadálya sem Usz annak, hogy a hatóság lassanként az összes egészségtelen laksokat kitelepítse, megszüntesse.
Nagyon természetes, hogy e városrész,
környékén semmiféle szeszes ital kimérését
sem szabad megengedni és azonkívül is oda
kell törekedni, hogy ez az emberirtó méreg*
mely egyik legfőbb bűnös a tüdővész elterjedéseden és sok minden egyéb emberi nyomorúságban, Szeged városából lassanként kiküszöböl tessék.
Ezen főbb szempontokon
kivül egész,
sereg föl adat vár még megoldásra, melyek a
most megalakult tüdővészellenes
szövetségnek bőséges területet nyújtanak a működésre. A lakosság hiányos,
helyesebben
mondva: nem létező közegészségügyi nevelesét megfelelő felvilágosifásokkal kell pótolni,
a többek közt különösen abban az irányban,
hogy ne féljenek a naptól és levegőtől, hanem lakásaik ablakait és még inkább az iskolák, hivatalok, műhelyek ablakait minél
többet hagyják nyitva, nyitott ablak mellett
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dolgozzanak, tanítsanak, aludjanak. A zsúfolt, bűzös, zárt ablakú villanyosok, a fülledt
levegőjű hivatalok, azok a szigorúan zárt
ablakú iskolák, melyekben
gyermekeink
még az udvar élvezetétől is el vannak tiltva
és azok a hatalmas porfellegek, melyeket az
aszfaltos utcákon a száraz söpréssel a tüdőnkbe kergetnek: ezek a mai Szeged higiéniai gondolkodásának jellegzetes tükörképei.
. '
További föladatunk intézményileg bizto.sitani a gyermekek egészséges fejlődését és.
megakadályozni ellentálló képességük csökkenését. Szeged város hatalmas terei évtizedek óta hiába várják a rendezést és befásítást, holott a város ujjáteremtői bizonyára
nem szemétdomboknak és béka telepeknek
praedestinálták ezeket a pompás területeket'
Parkokká és gyermekjátszóterekké kell őket
sürgősen átalakítani és ezzel tk. rendelkező-.
síiknek átadni. ¡A már gümőkórban szenvedő,
gyermekek iskoláztatására erdei iskolákat
kell alapítani és üdülőtelepeket részesíteni..
»Meg kell akadályozni a X X . századnak a sok
közül egyik gyalázatát, a gyermekek testi
kizsákmányolását, amely gyárainkban, műhelyeinkben korlátlanul burjánzik, s amely
egyfelől az u. n. „jó konjunktúrának", másfelöl a tüdővészre való hajlamosságnak egyik
jeles bázisát képezi. Mindezen és hasonló intézkedéseknek szüksége benne él már Szeged
város gondolkodó polgárainak tudatába; számos, e tárgyakkal foglalkozó nyilvános elő-.adáson kiviil dr. [Regdon Károly
inditvá-
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nyaira utalok, amelyek pl. nyilvános köpőcsészék fölállítására, avagy
gyermekjátszóterek létesítésére vonatkoztak,
melyeket
azonban a tek. Tanács és ennélfogva a tek.
Közgyűlés minden alkalommal következetesen elutasított. Az a kérdés, mi kell inkább:
tü-dövészt protezsáló Tanács, v a g y egészséges
polgárság?
Tisztelt Hallgatóság! Majdnem 4 évtizede van annak, hogy Szegedet a Tisza árja
rombadöntötte. A veszedelem csak egyszer
sújtott rajta keresztül, m é g i s alig hogy a.
város ujjáépült, legfontosabb feladat volt
e g y hatalmas védgát építése, dacolni a Tisza,
hullámaival. A tüdővész évről-évre végigsujt
(Szeged lakosságán s minden évben
kiveti
reá rettenetes vér- és pénzadóját. Itt suhog
állandóan a fejünk fölött és gyermekeink
feje (fölött kegyetlen kaszája, amely nagyobb
és állandóbb veszedelemmel fenyeget bennünket a Tisza áradásánál. Mégis hol van a
gát, amelyet útjába emeltünk, hol van a legcsekélyebb áldozat, amelyet meghoztunk abból a célból, bogy e veszedelmet magunkról
és gyermekeinkről elháríthassuk?
Sehol
nins és soha nem is volt! A mi föladatunk
tehát, liogy elődeink szomorú kötelességmulasztását belyrepótoljuk. De ne játszunk az
idővél. Minden év, amellyel megkésünk, sok

