
A tuberculosis elleni küzdelem.*) 

Előadta: OKOLICSÁNYI KUTHY DEZSŐ. 

Egy nagy betegséggel és az ellene való védekezés kér- 
désével kell foglalkoznunk, mert hisz mind sűrűbben halljuk 
az ország közegészségügyének hivatott őreitől, kiváló orvosok- 
tól, hogy hazánknak éppúgy, mint az egész polgárosult embe- 
riségnek, egyetlen egy nagy népbetegsége van, amely öldök- 
lőbb minden más bajnál s amelyre szinte kevés ez a kifejezés, 
hogy betegség, hanem amelyre azt az elnevezést kell alkal- 
mazni, hogy: országos csapás. 

Isten ostora manapság minden nemzetre nézve a gümőkor, 
a tuberculozis és az ő leggyakoribb és legveszedelmesebb 
formája: a tüdővész, vagy amint népünk nevezi: száraz beteg- 
ség, sorvadás, hektika. Végig tizedeli az egész nemzetet alul- 
ról felfelé s felmegy a társadalom lajtorjáján. Bár legalul 
tenyészik a legerősebben, felvonul, hogy azok között is pusztít- 
son, akik idejekorán nem nyújtottak segédkezet a bántalom- 
jiak fészkében való elfojtására, nem siettek idejében segedel- 
mére a betegségben sínylődő szegénységnek. 

Nagy tanulság rejlik ebben s idézhetnők CARI.YLET, aki azt 
mondta, hogy az ily bajok a legcsattanosabban bizonyítják, 
hogy a társadalom tagjai, bármely osztályba tartozzanak is: 
testvérek. 

*) Ez a becses értekezés gyorsírói feljegyzés alapján került dr. Okolicsányi 
Kuthy Dezső úr szívességéből kezünkbe. Voltaképp annak az összefoglaló 
előadásnak kivonata, melyben az érdemes szerző a folyó év tavaszán 
a magyar országos női szövetségnek öt igen tanulságos és alapos elő- 
adását tömören összefoglalta. Annak főleg azokat a jelentős részleteit kö- 
zöljük, melyek e nagy népbetegséget társadalmi vonatkozásaiban tüntetik 
fel.    Szerk. 
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A gümőkor ellen nem is lehet egy tényezőnek hatásosan 
védekezni, hanem szükséges, hogy összefogjanak az állam és 
hatóságok egyfelől s a társadalom és annak minden eleme 
másfelől. Minden magasb fórumon s minden tűzhely körül 
meg kell indulni a védekezésnek az emberiség alattomos ellen- 
sége ellen. Míg ez nem következik be, addig egész eredményt 
soha sem fogunk elérhetni. 

Meggyőződésünk, hogy éppen a magyar nőn, a magyar 
anyán, a jó magyar háziasszonyon fordul meg nagyrészben 
ennek a kérdésnek jövendő megoldása nálunk és ezzel vannak 
kapcsolatban a nemzet jövőjének is jó vagy rossz kilátásai. Nem 
túlozunk, mikor ezt a kifejezést használjuk, mert az a nép, 
amely idejekorán megküzd e betegséggel, néhány rövid év- 
tized alatt túl fogja szárnyalni számban és erőben ma még 
vele egyenlő erejű versenytársait. 

A magyar nőhöz fordulunk tehát mi, aki lelke az ő ház- 
tűzhelyének, akinek keze munkáján, szelleme irányításán 
fordul meg a háznak egész belső élete és a magyar anyához, 
aki első és leghatalmasabb tanítója a jövendő nemzedéknek, 
az a tanító, aki már a gyermek lelkébe a szeretet szavával 
csepegteti belé az emberiség nagy ellenségének megtörésére 
vonatkozó óvó szabályokat. 

A gümőkort egy kicsiny baktérium, egy kis – magyarán 
mondva – »penész«-gomba, a gümőbacillus okozza, a mely- 
nek nagysága oly parányi, hogy ezerszeresen nagyítva lát- 
ható csak jól a mikroszkopium alatt is. Vastagsága nem éri 
el a milliméter ezredrészének felét, hossza pedig csak 2-4 
ezredmilliter. 

Ez a baktérium okozza a gümőkort, a tüdővészt, és pedig 
leggyakrabban úgy, hogy beleheljük. A beszáradt köpés, amely 
millió számra tartalmazza akárhányszor ezt a baktériumot, 
finom por alakjában a levegőbe kerül és a belehelés által 
a gégén, a légző csövön, a tüdőcsöveken keresztül a 
tüdőbe jut. 

Ha azután a baktérium megtelepedett a tüdőben, attól 
függ minden, hogy Vajjon az egyén, a kibe bejutott, hajlandó- 
sággal bír-e általában, vagy éppen akkor a gümőkőros meg- 
betegedésre? Ha igen,   akkor   kifejlődik   benne   a   gümőkór. 
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A gümőkór baktériuma ugyanis »sajtos« elhalálozást okoz a 
tüdőszövetben. 

így kezdődik a tüdőbarlang. A gége már sokkal kevésbbé 
hajlamos a gümőkórra, mint a tüdő, úgy hogy rendesen csak 
már súlyosabb tüdő vész által elgyengült egyének kapják meg 
a gége-gümőkórt, A bélcsatorna szintén nem igen hajlandó a 
gümőkórra, úgy, hogy felnőtt embernél átmegy rajta akár- 
hányszor a gümőkóros anyag, tehát a tüdővészbacillus, a 
nélkül, hogy bajt volna képes okozni. Olyan esetek, mikor 
egész nagy fekélyek jönnek létre a vastagbél alsórészén, vagy 
a vékony bélnek a vastégbélhez közel eső részein, rendesen 
már a tüdővész által elgyengült egyéneknél fordulnak elő. 

A vesében ellenben aránylag gyakran telepszik meg a 
bántalom. Sorvadásos barlangok képződnek a gümőkór által 
már teljesen elpusztult vesében is. Kis gyermekek, néha fel- 
nőttek is agyhártyagyulladást kapnak a gümős fertőzéstől. 
Ez a betegség kegyetlenül kioltja számos korán fertőzött 
kisded életét, a kit szegény tüdővészes anyja addig gondoz- 
gatott, míg a betegséget már az élet első heteiben és hónap- 
jaiban át nem adta neki. A csontokban szintén inkább a 
gyermekkorban fészkel meg a gümőkór. A csipőizület az a 
része csontrendszerünknek, amely aránylag gyakran beteg- 
szik meg gümőkórban. Az eredmény azután még kevésbbé 
súlyos esetekben is a sántaság, sőt a mankó. A baj oly for- 
mán kezdődik, hogy az ember szinte nem is hinné, micsoda 
komoly dolog készül. Eleinte csak egy kicsit biczeg az illető 
egyén, de fájdalmai nincsenek, utóbb már a betegség fájdal- 
mas is kezd lenni. Azután felhúzódik a láb s befelé fordul, 
és ha a baj, a mint sokszor megtörténik, évekig eltart, akkor 
a növendék egyénnél a nem használt végtag növésben is 
elmarad és azáltal meg is rövidül. A bőrt nem szereti a 
gümőkór bacillusa. Aránylag ritkán betegszik meg a bőr és 
akkor sem rosszindulatúan. Még az aránylag legrosszabb 
indulatú bőrtuberculozisok közé tartozik az u. n. bőrfarkas. 

A tüdővész a gümőkór leggyakoribb és legveszedelmesebb 
formája. Megjelenése kezdetben egészen lappangó, annyira, 
hogy nem is hinné az ember az illetőt betegnek. A jó húsban 
levő embernél ki is hinné, hogy az egyik tüdőcsúcsnak 
határozott   gümőkóros   megbetegedése forog  fenn,   melyet a 
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pontos orvosi vizsgálat már képes volt kimutatni. Szóval kez- 
detben a betegség lappangva fejlődik, alig érinti az egyén jó 
közérzetét, nem érinti a testnek tápláltságát. Ez veszedel- 
mes tulajdonsága a bajnak, mert a kezdetén, éppen a leg- 
gyógyíthatóbb szakában, így könnyen figyelmen kívül hagy- 
juk, szakértő orvoshoz nem megyünk vele és elhanyagoljuk. 

A múlt század végén Európában Oroszország és Ausztria 
jártak legelői a tüdővészhalálozásban, Magyarország és Franczia- 
ország következtek utánuk másodsorban, míg a többi népek 
aránylag sokkal kevésbbé voltak sújtva. A magyar székes főváros 
akkor a negyedik helyen állott a legerősebb tüdővész-pusz- 
títású világvárosok között s a viszonyok időközben, sajnos, 
alig változtak, mert még nem védekezünk a nagy népbetegség 
ellen egész erőnkkel, minden vonalon. Hogy ezt tehessük, 
nem elég a baj nyilvánulásait tudnunk, de ösmernünk kell a 
terjedésének módjait is. 

Kérdés tehát, hogyan terjed a tüdővész? Öröklődik-e ez 
a betegség? Egy szóval megfelel reá a mai tudomány: nem! 
Olyan ritka ugyanis az öröklődése, hogy az gyakorlati szem- 
pontból egyáltalán szóra sem érdemes. 

Ámde tudjuk, hogy ahhoz, hogy a ragályozás, a fer- 
tőzés betegséget hozhasson létre, szükséges bizonyos hajla- 
mosság a betegségre. És ez a hajlamosság már lehet öröklött. 
Jól megjegyezzük: nem következés, hogy a gümőkóros szülő 
gyermeke hajlamossággal szülessék a világra, csak előfor- 
dulhat. 

Fontosabb is a veleszületettnél a szerzett hajlam, amelyet 
előidézhetnek más betegségek, káros foglalkozások, káros 
szokások, azután a testnek túlerőltetése és természetesen min- 
denekfölött a szegénység. 

A betegségek közül, amelyek hajlamosítanak tuberculosisra, 
legjelentősebbek azok, amelyek hurutot okoznak a lélegzőszerv- 
ben, vagyis a légcsőben, tüdőcsövekben és a tüdőben. Az orrtól 
kezdve lefelé a levegővezető utak u. n. csilló hámmal vannak 
kibélelve. Ezek a csilló szőröcskék, amelyek a sejteknek a 
levegő felé tekintő végén ülnek, valósággal kiűzik a porsze- 
mecskéket, amelyek a levegővel belejutottak a lélegzőszervbe. 
Ha már most a hurut elpusztítja – amint hogy igen köny- 
nyen elpusztítja – ezeket a csillóhám-sejteket,   akkor   véde- 
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kező eszközeink egy fontos részétől fosztott meg egyidőre 
bennünket a katarusos baj. Ezért hajlamosít a szamár-hurut, 
a kanyaró, az influenza, a typhus annyira tuberculosisra, mert 
ezek a betegségek mind lélegzőcsövi és tüdőcsövi hurutokkal 
járnak. 

A káros foglalkozások közt legkárosabbak a porkép- 
ződéssel járó foglalkozások, a legveszedelmesebb az üvegkö- 
szörűsöknek és fémköszörűsöknek munkája, akiknek 80 szaza- 

léka betegszik meg gümőkórban; a kőfaragóké és a kefekö- 
tőké szintén nem valami nagyon egészséges foglalkozás, 
körülbelül 40 százaléka kap gümőkórt; ellenben már pl. a 
molnár foglalkozása kevésbbé ártalmas, pedig ő is sok 
port, csakhogy növényi port (lisztet) lélegzik be, s a növényi 
por már nem bántja úgy a tüdőt. A molnárok közül csak 
mintegy 10 százalék kap gümőkórt. Legkevésbbé sérti a 
városi lakók szerencséjére a tüdő szövetét, a tüdő épségét 
a szénpor. Ha egy köpés részletét nagyítva szemléljük, látni 
fogjuk, hogy az tele van szénporrészecskékkel. Ezeket mind 
kihajtották a csillóhám-sejtek a tüdőből. Tehát részben 
nagyon jól ki is tudjuk küszöbölni a szénport, de ami 
leülepszik  is a tüdőben véglegesen, az sem valami nagy 
ártalmunkra van. Mutatja ezt, hogy a szénbányászoknak 
összesen csak egy százaléka betegszik meg gümőkórban. 

A káros szokások közé tartozik többek közt a fűző viselése. 
A mellkas u. n. tartaléktereibe a tüdő alsó lebenyei belemé- 
lyednek a belégzés alkalmával és ez a játéka a tüdőszéleknek 
rszabad kell, hogy legyen, mert különben az egész lélegző 
működés meggyengül, elégtelen lesz. Már most, ha mind 
a két oldalról összeszorítjuk a mellkast, természetes, hogy a 
tartalékterek megszűkülnek s a lélegzés fogyatékosa válik; 
a tüdő nem dolgozhatván jól, mintegy elsenyved s még haj- 
lamosabbá lesz a gümőkórra, mint aminő már természeténél 
fogva is volt. A túlságos füzőhasználat eredménye, hogy 
nemcsak a tartalékterek tűnnek el, de a tüdő is felszorul, 
vagy helyesebben, sokkal kisebb térre van erőltetve, mint 
amekkora teret neki a természet szánt még nyugvó állapot- 
ban is. 

A káros szokások közé tartozik azután a szeszivás, az alko- 
hol fogyasztása, amelynek több más nagy kára is van az emberre 
 



               919  

nézve. A szervezet lassú mérgezésén kívül ugyanis elvonja a 
szükséges testápoló czéloktól az anyagi erőket és ezzel való- 
sággal ágyat vet a gümőkór terjedésének. 

A gümőkór bacillusa a szervezetbe többnyire belélegzés 
utján .kerül. Beleheljük rendes, helyes lélegzés mellett az orron 
keresztül – mert ez a rendes lélegzetvétel – máskor a szájon 
át. Mind a két esetben a gégén és a légcsövön át a tüdőbe 
kerül és ez a legveszedelmesebb módja a fertőzésnek. Szeren- 
csénkre nem egyszer megtörténik, hogy a bacterium útközben 
megtapad az orr, száj és torok nyálkahártyáin és innen a 
mirigyeinkbe kerül az odavezető u. n. nyirok-erecskéken át. 
Ε mirigyekben a bacillus már ellenséggel találkozik. Ott vannak 
a nyirok (fehér vér)-sejtek, amelyek ellenségei a bacteriumnak; 
megkezdik vele a küzdelmet, elkezdik gyengíteni. Ha nem 
sikerül meggyengíteniök, akkor vagy csak maga a mirigy 
betegszik meg, de a tüdő nem, vagy megbetegszik a mirigy 
is, meg a tüdő is. 

A szájon át persze fertőzött táplálékkal kerül gyakran a 
szervezetbe a gümőbacillus, különösen nem kellően felforralt 
tejjel. De egyébként is lehet ragályozó a táplálék a vele bánó- 
nak tisztátalan keze által. A kéz legszorgosabb tisztántartására 
nem lehet eléggé figyelmeztetni. 

Ha belekerült a bacterium a bélcsatornába, akkor könnyen 
az u. n. bélfodormirigyekhez jut, azokat is megduzzasztja és 
sajtos tömegekké változtatja, s így megbetegíti. Minthogy a 
tej főleg az első gyermekéveknek tápláléka, ez a mirigy- 
gümőkór is főképen a gyermekkornak betegsége. 

A szarvasmarha tuberculosisa fertőzheti az embert, ellen- 
tétben azzal a feltevéssel, amelyet KOCH 1901-ben hangoztatott, 
hogy az egészen más betegség volna, mint az emberi tuber- 
culosis. Ez nem áll; átragad az emberre a tehén gümőkórja is. 
Ha a tőgy maga betegszik meg, akkor természetesen könnyű 
elképzelni, hogy a tejbe belekerül a bacterium, de ezen nagyon 
feltűnő esetek csak kis részét teszik a szarvasmarha-gümőkór 
eseteinek. Ellenben az esetek igen nagy számában nem ilyen 
könnyen ismerhető fel az állaton a kór és mégis belejut a 
tehénnek a tejébe a bacillus, akkor is, ha a tőgytől egészen 
távoli szerveiben fészkel is a betegség. Azért minden tejet 
csakis forraltan szabad, főleg gyermeknek, nyújtani. 
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Az érintkezési fertőzésről már megemlékeztünk, amikor 
a nem teljesen tiszta kéznek a veszedelmét ismertettük. Nagyon 
természetes, hogy a folytonos kézadás, de még inkább a kéz- 
csók – nem is szólva magáról a szájra csókolásról – olyan 
szokások, amelyek könnyen a betegség terjesztőivé válhatnak. 
Egy három éves leánykának esete le is van írva az orvosi 
irodalomban, akit tüdőbeteg nagyanyja addig dédelgetett, míg 
bőrtuberculosist nem kapott az arczán. 

A gümőkórnak átvitelére egyik emberről a másikra nagy 
mértékben képes egy látszólag ártatlan állatka, a házilégy, mely- 
nek nagy veszedelmét régen sejtjük, de csak az újabb időben 
kezdik.'ezt igazán felismerni. A házilégy már a lábán, amely 
tüskés, nagyon könnyen felszedi az utczán heverésző, még 
fertőzni képes köpésből a bacteriumokat, azután berepül a 
szobánkba s már a lábával rákeni a legkülönbözőbb tárgyakra, 
meg a saját testünkre is a bacillusokat.  De van még egy kel- 
lemetlen része, t. i. az orrmánya, amelyet szipókának nevez- 
nek az állattanban. Ez az állat nem bír semmiféle táplálékot 
szilárd állapotban elfogyasztani, hanem csak folyadékot szürcsöl. 
Ezért, mikor rárepül pld. az asztalunkon álló czukorra, akkor 
annak egy piczi részecskéjét feloldani igyekszik. Azt máskép 
nem teheti, mint hogy ráköp, vagyis orrmányán keresztül valami 
váladékot bocsát a czukordarabkára. Nagyon természetes, 
hogyha megelőzőleg odakünn egy friss tüdővészes köpésen 
lakmározott, amit szívesen megtesz, akkor egyenesen meg- 
fertőzi a táplálékunkat. A légy minden módon való irtása tehát 
feltétlenül szükséges óvószabály a gümőkór s általában a fer^ 
tőző bajok ellen. 

És hogy ez a nagy betegség mégis gyógyítható, azt az 
orvosi tapasztalatok épp úgy, mint az orvosi tudomány egyéb 
vizsgálódásai kétségtelenné tették. A gyógyulási folyamat &_ 
tüdőben magában forradás útján történik. 

A védekezés, amint láttuk, elsősorban az egyes emberen 
magán fordul meg. Tudnunk kell, hogy ennek a bacterium- 
nak a természetben is van egy nagy ellensége és az a napfény. 
A közvetlen napfény egy fél óra alatt elpusztítja a gümőkór- 
bacillus fertőzőképességét és azért az állandóan szabadban 
lévő emberek, még városi emberek is (kofák, kocsisok, hor- 
dárok  stb.),   akik  állandóan  szabadban   foglalkoznak,   ritkán 
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betegszenek meg ebben a bajban. Ellenben, ha beviszszük a 
lakásba a gümőkór csiráját, akkor jórészt megszabadul az a 
legnagyobb ellenségétől, a rátűző napsugártól és bátran rom- 
bolhat. 

Mielőtt tehát a lakásunkba lépnénk, a talpunkat nedves 
ruhához való alapos dörzsöléssel meg kell tisztítani az utczán 
rátapadt köpésektől, 'amelyek között nagyon gyakran van 
éppen tüdővészes köpet. Egy olyan köpésben a bacillusok 
százezrei, sőt milliói lehetnek. Hisz ki van mutatva, hogy egy 
középsúlyos tüdőbeteg egy nap alatt átlag 7.000 milliónál 
több gümőbacillust hoz napfényre. 

Azután a földet érő ruhának viselését kell elkerülni, 
amelylyel már nagyon sok anya vitte haza az enyészetet az 
ő legdrágább kincsének: gyermekének. Ha már nem tudjuk 
levágatni az egészségrontónak készült női ruha szennyet sze- 
degető fölöslegét, legalább »slepptartót« viseltessünk. 

Ha a por a lakásba bekerült – mert a porhoz vegyülve 
kell mindig sejtenünk az [emberi fajnak ezt a veszedelmes 
ellenségét, a gümőbacillust –, akkor annak eltávolítása leg- 
jobban a padló nedves feltörlésével történik. A száraz söprés 
divatja feltétlenül kerülendő volna. 

De e helyen az ^egyéni védekezésnél jobban érdekelnek 
bennünket a hatóság részéről tehető intézkedések. 

A hatósági védekezés számos intézkedést kivan, első- 
sorban a súlyos betegekről való gondoskodást. Fontos a 
súlyos betegek elvonása a család köréből. Ez legkönnyebben 
megfelelő kórházi osztályok felállítása által történik. Például a 
budapesti Szent István-kórházban tüdőbeteg-sátrak a kórház 
szép udvarán zöld gyeptől szegélyezve vannak elhelyezve, 
melyekben a kedvező évszakokban a betegek jó levegőben 
tartózkodhatnak és fekvőkúrát is végezhetnek. 

Ugyanazt a czélt szolgálja a hatóság ápoló otthonok 
létesítése által, amelyekben a súlyos tüdőbeteg kellőleg gon- 
doztatik és – ami fő – egészséges családtagjaitól távol 
kerül. 

A betegség megelőzésében nincs fontosabb feladata a 
hatóságnak, mint a lakásviszonyok javítása. Amint mondot- 
tuk, a tuberculosis szinte lakásbetegség, amennyiben a ragá- 
lyozás, a fertőzés könnyűsége, de másrészt a bajra való haj- 
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lamosság is, a lakás gyarlóságával, meg nem felelő voltával 
egyenes összeköttetésben van. 

Magyarországon Pozsony járt áldásosán elől ez irányban, 
ahol Schulpe György már régebben szép munkásháztelepet 
létesített a saját áldozatkészségéből. Ma már ezen mozgalom 
igen szépen terjed nálunk is és a gazdasági munkáslakások 
kérdésében különösen Darányi, újabban Wekerle ministerek 
igazán páratlan buzgó működést fejtettek  ki. 

A betegség megelőzése a gyermekeknél különösen nagyon 
fontos. A szünidei gyermektelepek már ebben az irányban is 
igen nagy hasznot hoznak a társadalomnak. A gyöngébb 
gyermekeket mentik az erdei iskolák is, amelyekben az 
enyhe évszakok alatt a szabadban tanítanak; nálunk is van 
már egy, a szombathelyi. 

Ahol azután már megfészkelt a hervasztó betegség, vagy 
pedig egy reá nagyon hajlamosító baj, a scrophulosis van jelen, 
ott a tengeri gyógyintézetek a legáldásosabb hatásúak. Ilyen 
a czirkveniczai László gyermek-otthon. 

A még gyógyítható tüdőbetegről való gondoskodást főleg 
maga a társadalom teljesíti és nagyrészt annak a feladata is. 
A legegyszerűbb módját szolgáltatja a gondoskodásnak a 
szegénysorsú tüdőbetegnek a táplálkozását otthon az ő laká- 
sában megjavítani. Ezt Magyarországon egy kicsiny szolnok- 
megyei községben évekkel ezelőtt kezdte meg már egy oda- 
való kis egyesületünk, a »Tisza-Körös-zugi Tüdőbetegeket 
Gyámolító Egyesület«. Berlinben ma már ez a módja a tüdő- 
beteggyámolításnak nagy stílben folyik. Ételszállító automobil- 
jai vannak, amelyeken a tüdőbeteg szállására az orvos által 
neki rendelt minőségű ételt melegen viszik. Külön alapítvány 
adott erre a berlinieknek legújabban módot. 

A tüdőbeteg-gondozó intézetek díjtalanul vizsgálják meg 
a szegénysorsú tüdőbeteget, ha kell, ingyen rendelnek is 
neki, a lakásán felkeresik, ott tanácsokkal látják el, sőt gyá- 
molítják lakásának kellő tisztántartásában, azután élelmezését 
is megjavítják népkonyhautalványok, tej- és húsutalványok 
osztogatása által, mosatnak reá és így tovább. A budapesti 
ilyen tüdőbeteg-gondozó intézet gróf Andrássy Gyula minisz- 
ter alkotása. Hasonló intézetek Belgiumban még kis fekvő 
csarnokokat is állítanak fel, melyekben a betegek a fekvőkúra 
áldásaiban  is részesülnek. 
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Megemlítendő a nagyváradi üdülőtelep. Ez az első üdülő- 
telep Magyarországon. Valóságos kis fióksanatorium nyárra 
és felvesz könnyebb tüdőbajban szenvedőkön kívül olyan 
üdülőket is, akik éppen lábbadoznak valamely súlyosabb 
betegségből, akikre nézve tehát a betegség megelőzését jelenti, 
ha néhány hétre jó levegőben, jó táplálkozás mellett tartóz- 
kodhatnak. 

A betegek gyógyítását, főleg a baj kezdetibb időszaká- 
ban a sanatoriumok teljesítik, amelyek egyszersmind a hygi- 
enikus nevelésnek is eszközei. Az Erzsébet-sanatorium a leg- 
első és legszebb ily intézetünk. Fekvő folyosói a szabadba 
ágyastul kitolt betegekkel vannak tele. 

Főrésze ugyanis a sanatoriumi kezelésnek a sok szabad- 
levegő-élvezet; azután következik fontosságban a vizkúra, 
különösen az az eljárása, melyet részleges ledörzsölésnek 
neveznek. Hideg vizbe mártott törülközővel dörzsöltetik le 
sorban az egyik, majd· a másik kar, a két alsó végtag, a 
mell és a hát. Kitűnő edző és erősítő eljárás ez. A jó táplál- 
kozás egy   másik fontos   eszköze a   betegség gyógyításának. 

A budakeszii Erzsébet-sanatorium után a békésgyulai 
József-sanatórium   említendő. 

Létezik a betegség pusztításaira fényt vető két térkép, 
melyeket Kuthy tanár készített még 1896-ban. Az egyiken az 
összes hevenyfertőző betegségek (a kanyaró, scarlát, diphteria, 
himlő, typhus stb.) együttes kartétele Magyarországon, a mási- 
kon a tüdővészé egymagáé van feltüntetve. 1895-re nézve 
készült ez a két térkép, a helyzet azonban körülbelül ma is 
ugyanaz. Ott láthatni, hogy az összes hevenyfertőző beteg- 
ségek együttvéve csak pár megyében hoztak létre súlyos 
halálozást, a gümőkór pedig maga a megyék egész seregé- 
ben. S az erős tüdővészhalálozás szine, sajnos, végigvonul a 
Tisza táján, a Nagy-Alföld jó részén és a Dunántúl magyar 
vidékein is. 

A gümőkór nemzetgazdasági kártételének nagyságát 
fokozza az is, hogy a legmunkabíróbb kornak betegsége; a 
20. és 40. életév között viszi a legnagyobb pusztítást 
véghez. 

Hogy a szegénységgel és a lakászviszonyokkal minő 
összefüggésben  van,   mutatják   THIRRING   GUSZTÁVnak  Buda- 
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pestre vonatkozó adatai is, aki bebizonyította, hogy minél 
többen laknak Budapest népességéből egy szobában, annál 
súlyosabb köztük a gümőkór szereplése. Budapest IV. és V. 
kerületében (ezek a legvagyonosabbak) a legkevesebb, ellen- 
ben a III. és a X., azaz a legszegényebb kerületekben, a leg- 
több a gümőkór-halálozás. 

És Paris két idevágó térképe ugyanazt mutatja. Az egyi- 
ken az anyagi helyzet, a másikon a gümőkór-halálozás van 
kerületenkint feltüntetve. A két térkép szinte kerületenkint 
egyezik, annyira összefügg a gümőkór-pusztítás nagysága a 
szegénységgel! 

S így jelentkezik még Bécs kerületeinek képe is. A leggaz- 
dagabb kerületek a legkevésbbé sújtottak a gümőkór által, 
míg a legszegényebb kerületeket legsúlyosabban tizedeli a 
gümőkór. 

A budapesti munkások viszonyait vizsgálva, megállapít- 
hatjuk, hogy valósággal dühöng a munkások között a gü- 
mőkór, és pedig legsúlyosabban az örökké szobában dolgozó 
nyomdászok és legkevésbbé súlyosan a közlekedési ipar mun- 
kásai (kocsisok, villanyosvezetők, kalauzok stb.) között, akik 
folyton szabadban foglalkoznak. A hajlamosító tényezők kö- 
zött a budapesti munkások sorában leginkább szerepelnek a 
rossz lakásviszonyok. Azután következik a testi tulerőltetés, a 
korai munkábaállás, a rossz műhely (amely majdnem ugyan- 
oly ártalmas, mint a rossz lakás), azután a rossz táplálkozás. 

A nagy betegség elleni küzdelemhez tartozik a közegész- 
ségügyi viszonyok általános javítása is a hatóságok által. 
Hogy Budapest tüdővész-halálozása, amely most az utóbbi 
években főleg a rossz gazdasági viszonyok miatt ismét körül- 
belül egy ponton van, a megelőző évtizedekben oly hatal- 
masan alászállott, az a városi hatóság következetes munká- 
jának eredménye volt, amelylyel a közegészségügyi viszonyok 
minden téren javíttattak Budapesten. Ugyanez időben csök- 
kent Bécs, nemkülönben München és Berlin tüdővész-halan- 
dósága is, de ezeknek a városoknak már könnyebb dolguk 
volt, mert nekik nem kellett olyan magasról kezdeni a 
leszállítást, mint Budapestnek. 

Mióta pedig az emberiség egyenesen maga a gümőkór 
ellen   is  fordítja küzdelmét,  azóta czéltudatos, kitartó munka 
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mellett egész országok tüdővészhalálozása is leszállt. Főkép- 
pen bizonyítja, ezt Poroszország példája, a hol az összes 
tényezők már évtizedek óta együtt működnek a tubercu- 
losis leküzdésén, a gümőkór veszedelmének korlátozásán. 
Ott 30 esztendő alatt a gümőkóros halandóság 32-ről 17-re 
esett le. (Minden 10.000 élő ember után). Ez egy-egy eszten- 
dőben sok-sok ezer ember életének megmaradását jelenti! 

Ezekben igyekeztünk a gümőkór-kérdést, a mennyire ily 
szűk helyen lehet, bemutatni. Annak megoldása nemcsak 
orvosi s közkormányzati, hanem elsősorban rengeteg fontos- 
ságú nagy társadalmi feladat, melyből mindenkinek ki kell 
venni részét. De mély meggyőződésünk, hogy a magyar nő 
egyik leglelkesebb és legkiválóbb harczosa lehet a jövőben a nagy 
nemzetvédő küzdelemnek. Ha azzá lesz, akkor minden kis 
tűzhelynél tényleg megindul a védekezés a tuberculosis ellen 
és akkor meg fogják nevelni a hazának azt a nemzedéket, 
a mely eredménynyel fogja leküzdeni ezt a szörnyű be- 
tegséget. 

Igenis, eredménynyel, mert nem szórványos lesz a küz- 
delem, mint ma, hanem mindenki a saját kis körében irtani 
fogja a betegség csiráját és lehetetlenné fogja tenni az élet- 
nek azt az óriási pusztulását, a mely még napjainkban folyik 
s amely miatt a nemzet teste előbb-utóbb vérszegénynyé 
lenne és lassacskán maga is elsorvadna. A magyar nő féltő 
anyai gondja és hazaszeretete fogják ezt, segítségére sietve az 
orvosok nemes munkájának, végeredményben meggátolni! 




