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19 2 7.
— Egy kis „hivatlan“ hozzászólás. —

Különös, de ügy van, hogy a legegyszerűbb 
és legtermészetesebb igazságot sokszor a legke
vesebb hivatott ember veszi észre. Hogy a Föld orog 
és pedig nemcsak a saját tengelye körül, de a Nap 
körül is és nem az utóbbi kél és nyugszik, mint. 
ahogy a nyelvünk még ma is mondja, hanem ez 
csak látszat, erre az egyszerű igazságra sok ezer 
éven. át nem gondolt az ember, — ma pedig még 
az elemi iskolás gyermek is igy tudja.

Hosszú idő múlt. el, amig betegápolással 
csak azok foglalkoztak, akik egyéb pályán nem 
boldogultak vagy akik elöregedtek, nyomorékok 
lettek. A régen letűnt kor népei azok kezére és 
szemére bizlák a leggondosabb ápolásra szorulók 
legdrágább kincsének-, testi-lelki épségének vissza
nyerését, akik jómaguk is ápolásra szorultak.. .  
Ma pedig azt tanítjuk, hogy betegápolásra még 
az ép és egészséges szervezetű ember is csak akkor 
vállalkozzék, ha az ép testét arravaló jeles lelki 
tulajdonságok vezetik, ha tehát az illető erre a 
pályára valóban reátermett és ha megfelelő ala
pos elméleti és gyakorlati tudással is felvértezte 
magát ennek, a magasztos szép hivatásnak méltó 
betöltésére. Folytassam a hasonlatot?

Hazánk sok száz gyógyító intézetében, kli
nikáján, nyilvános, köz- és magánkórházában, 
szanatóriumában évtizedek óta a betegeket na
gyobbrészt kifogástalanul azok a kispolgári sor
ból toborozott betegápolók és ápolónők ápolták 
és ápolják, akiket immár 25 éve szigorú fegye
lemmel vezet és 17-ik éve gyakorlott orvos tanít 
az őket egységes szervezetbe gyűjtő országos egye
sületükben, hogy őket egyénenkint és tudásuk 
szerint is számon tartva, minél gyorsabban ren
delkezésre állíthassa országszerte a betegeknek 
és orvosaiknak. Néhány szerzetes rend tiszteletre
méltó betegápoló apácái, valamint hűséges és 
kitűnő diakonisszáink, a derék vöröskeresztes 
nénék, nemkülönben a megszűnt Gondviselés- 
egyesület magasabb fokú iskolai képzettséggel 
biró tagjai mind-mind összevéve ugyanis távolról 
sem állanak megfelelő számban rendelkezésére 
a kórházaknak és a magdnbetegeknek. A vörös- 
keresztes ápolónők meg tudvalévőén kifejezetten 
a háború sebesültjeinek és betegeinek ápolására

nyerik képesítésüket, tehát első sorban is nekik 
kelt a tábori és hadi kórházakba vonulniok szol
gálattételre, ha mindnyájunkat hí a haza . . . 
Viszont a világháborúban láthattuk: mily nagy 
szükség volt még ott is a mi világi ápolónőinkre 
és az arcvonal mögötti országrészekben vájjon 
kik maradtak betegeink ápolására ? A felelet 
ugy-e. magától adódik és bármennyire megállja 
a helyét a fent emlitett ápolónők bármelyike a 
legszigorúbb igényekkel szemben is, mégis csak 
a mi világi ápolónőink azok, akikre a munka 
oroszlánrésze háramlik háborúban úgy, mint 
békében.

Ezeket megválogatni, a használható „ráter
mett" elemeket összegyűjteni, számon tartani, 
fegyelmezni, nevelni, tanítani és közvetíteni, ügyes
bajos dolgaikkal törődni, betegségük, rokkant
ságuk és aggságuk idején őket emberhez és hi
vatásukhoz méltón ellátni és elláttatni, minderre 
nemde ez ezidőszerint egyedül az ö országos egye
sületük hivatott, amelyet ők maguk tartanak 
ugyan fenn, de amely igy közvetve tagadhatat
lanul fontos közegészségügyi sőt állami érdeke
ket szolgál . . .  És csudálatos! Nagyszerű és kö
telességtudó kitűnő Ministerünk alantasai utján 
összehivatja az ország tudósait-, persze a régi 
példa szerint éppen csak azokat a kevésbbé tu
dósokat hagyva ki, akiknek mondhatnám hiva
tásszerű mindennapi kenyere — ha a szó leg
ideálisabb értelmében is — a betegápolás és a 
betegápolónök képzésének ügye: tehát akik nem 
a magas kathcdráról vagy a hivatalok zárt falai 
között csak „tisztes távolból" foglalkoznak ez égető 
kérdésekkel ■ ■ ■ Nem magától értetődő-e immár 
a fentiek után, hogy a tudós felszólaló urak éppen 
csak a mi világi, kispolgári, dolgos, munkabíró, 
szerény igényű és tanulni vágyó ápolónőinket 
nem tartják magas pártfogásukra méltóknak?

Ellenvetésük az talán, hogy ezek nem eléggé 
intelligensek, nem eléggé, tanultak — ápolt kör- 
miiek? — avagy erkölcsi szempontból van kö
zöttük kivetni való, azután nem legutolsó kifo
gásképpen: az egyesületük — óh borzalom ! — 
erősen emlékeztet a szocialista munkások szak- 
szervezetére, amely védi a gyengét, amely nem
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engedi meg sőt felfedezi az igazságtalanságokat, 
a megtorláshoz is segíti és olykor sikerül elég
tételhez és némi szerény fizetésjavitáshoz is jal
tai ni őket!

Nos édes feleim, mi volna itt megint 
természetes észjárás szerint a tenni valóé Hiszen 
tisztességes munkabérek iarifaszerü biztositásával 
a léha elemekei az öntisztulás folyamata maya 
vetné ki magából, hát még, ha bizonyos kifogás
talanul eltöltött szolgálati idő elmúltával alkal
maztatás lkat véglegesítenék, ha a munkakörü
kéi, munkaidejükéi és ehhez méltóképpen ellátá
sukat, ru háztatásukat, lakásukat, betegség-rok
kantság ‘e-ééu segélyezésüket, öregség esetén 
ns. 'zásukat is államjogilag re iái znék: m i
csoda elsőrangú munkatársaink lehetnének a 
végreva! uhura talán már állami ellenőrzés mel
lett kiképezett és vizsgáztatott „állami okleveles" 
betegápolónőink és hivatásos fürdőkezelőink! Egy 
csapásra mennyi komoly és értékes egyéniséggel 
gyarapodnának a soraik!

M i n d e r r ő l  p e r s z e  ott édeskevés szó 
esett . . . Tisztelet a kivételnek. Meg kellett 
elégednünk egy az o r s z á g o s  é r t e k e z l e t e n  
felszólalt tudós v e z e t ő  f é r f i ú  nyilatkozatá
val — ö is csak jóval az értekezlet befejezése 
után négyszemközt vélte célszerűnek e sorok Író
jának mondani: „hát az igaz, az ön élete müve: 
a tanítása, valamint a még szégyenszemre ma is 
itt-ott szabadon garázdálkodó és facér cseléde
ket betegápolónők és fürdőkezelők gyanánt köz
vetítő kapzsi zúgiroáák és szanatóriumi portások 
uralmának megzabolálása v a l a m i v e l  mégis 
csak több a — se m m in é l . .

Kedves egészségügyi alkalmazott tagtársaink! 
Minekutánna u nem régen lezajlott és — miként 
látjátok — tanulságokban eléggé gazdag és be
köszöntő soraimat is tökéletesen igazoló egész
ségügyi és társadalompolitikai értekezleten egyes 
magasan ülő urak nagy hévvel vitatkoztak a m i 
ü gyünkrő l, — a mai évforduló alkalmából szi
vemből kívánom, hogy a sorsunkat kezében tartó 
legmagasabb Hatalmasság minél előbb a java
tokra döntsön, de nem mint ők: rólunk — nél
külünk, hanem velünk és általunk!

Rajnai Béla ár.

Újévre.
Irta : vitéz Benárd Ágost dr.,

a kér. szoc. Egészségügyi A lkalm azottak O rsz. Szöv. elnöke.

Egyre nagyobb jelentőséget nyer a szervezett
ségben rejlő erő s egyre parancsolóbb a szervez
kedés szükségessége. A konimün tanulságait a 
hatalom  birtokosai egyre jobban feledni látszanak. 
Mig a szociális Ígéretek mézes madzagát húzzák 
végig a munka és kenyér után epedők ajakán, 
a töm egek kiuzsorázása és elnyomatása szinte perc- 
rő l-percre  fokozódik.

Mi érdekeink védelmére töm örültünk szak- 
szervezetbe. De az érdekeinkért vívott küzdelem 
ben egy pillanatra sem jutott szóhoz az aljas ön
érdek  és egy pillanatra se léptük át a korlátokat,

melyeket alkotmány, törvény, jog, igazság, becsület 
és tisztesség emeli; mert sziveinket hit-, haza- és 
emberszeretet hevítik. A kenyérért való harcban 
sohasem feledtük Krisztus Urunk szavait: „Nem
csak kenyérrel él az ember. . . “

Most zajlottak le az országgyűlési választások. 
Nem mi választattunk, nem mi választottunk. Sem
mit sem tisztelő erőszak és mindennel megalkuvó 
aljas önérdek vívták meg diadalmas harcukat. 
Súlyos gondok, kétségek gyötrik a szenvedő ma
gyar lelket.

Testvérek! Mi, az élet annyiszor kifosztott és 
megalázott napszámosai, mi és a mi gyermekeink 
vagyunk egyedül nagy szomorúságunkban is a jelen 
vigasza, a jövő reménye. Meri mi tudunk dolgozni, 
tudunk harcolni,^ tudunk tűrni és szenvedni, de 
hitet, hazát és embertársainkat szeretni meg nem 
szűnünk soha! Mindig szent marad előttünk: al
kotmány, törvény, jog, igazság, becsület, tisztesség, 
mert mi keresztény-szocialisták vagyunk!

A legboldogabb újévet, amint meg is érdem 
lik, az én keresztény szocialista testvéreimnek 
kívánom !

Boldogabb esztendőt az 
1927. évre!

Ismét elérkeztünk egy évnek a lezárásához. A 
naptári évszám szerint decem ber 31-ével zárjuk 
az ó-évet és január 1-ével kezdjük meg az újévet. 
Az év végével az üzletem ber lezárja a mérlegét 
és könyveiből megállapítja, hogy a lefolyt évben 
munkája milyen eredm énnyel zárult. A szervezeti 
életben is a vezetőség az év végén visszapillantást 
tesz, vájjon az elmúlt esztendő eredm énnyel já rt-e?  
Beletekintünk könyveinkbe és keressük, vájjon 
annak a nagy családnak, amely szervezetünk kö
telékébe tartozik, meg vannak-e a tagjai, hányán 
hullottak el és hány új taggal szaporodott. Kiegyen- 
lifődik-e a mérleg az uj tagokkal azokkal szem
ben, akik részben elhalálozás, részben pedig tü rel
metlenségük, vagy egyéb okok miatt az egyesület 
kötelékéből egy időre kiváltak. Azért Írjuk egye
lőre, m ert a vezetőség hosszú évek tapasztalása 
alapján meg van győződve arról, hogy a G ond
viselés minden komolyan gondolkozó egészségügyi 
m unkásem bernek egy utat jelöl ki és ez az ut a 
szervezetünkbe vezet.

A mérleg, ha nem is nagy számban, mégis 
eredm ényt mutat e téren. Ha annak okát kutatjuk, 
hogy miért voltak egyes szaktársaink elégedetlenek 
és miért léptek ki, vagy m aradtak el a szervezet
ből, tárgyilagosan bírálva a dolgot, nyugodt lélekkel 
adhatjuk meg az okokra vonatkozó választ. Voltak s 
talán ma is akadnak szaktársak és szaktársnők, 
akik azt mondják, hogy a vezetőség nem elég erős 
arra, hogy az egészségügyi munkásság ügyeit ve
zetni tudja. Ebben talán ilyen értelem ben igazat is 
lehetne nekik adni. Azonban azoknak, akik igy 
gondolkoznak és csak kívülről bírálják a helyzetet, 
m élyebbre kellene tekinteniük. A vezetőség erejét 
a szervezet tagjai adják. Amilyen erős a szerve
zet, olyan erőt képvisel a vezetőség.
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Az erő egyesítését van hivatva szolgálni az 
is, hogy szövetségre lépett a fürdősök egyesülete 
a betegápolók egyesületével. Azt minden fürdős 
és fürdősnő testvérünknek tudnia illik, hogy e két 
egyesületnek sok közös vonatkozású érdeke fűző
dik egybe. A szövetségbe lépés nem jelenti egyik 
részről sem az aufonom jogaink feladását, m ert 
a szorosan vett szakmai ügyeket minden egyesület 
a maga hatáskörében tárgyalja le és ha a szükség 
úgy kívánja, akkor a szövetség erejével törekszik 
az ügyet a tagok javára értékesíteni. Ami egyes 
szakfársaknak vagy szakfársnőknek, akár az egyik, 
akár a másik oldalon, a különválás sürgetését illeti, 
a vezetőség részéről ezt komolytalannak kell ta r
tani. Az élet azt igazolja, hogy az embereknek 
lehetnek és vannak is egyéni érdekeik, azonban 
ezeket m indenkor a közös érdek alá kell helyez
nünk. Ha ezt nem tesszük, ez esetben a közös 
érdek ellen vétünk és öngyilkos politikát követünk. 
Ma egy szervezetnek a fentartása óriási anyagi 
áldozatokat követel és ha a szervezet vezetősége 
nem eléggé elővigyázatos, könnyen katasztrófa elé 
állíthatja a szervezetet.

Ami a közvetítést illeti, a vezetőség mindent 
elkövetett, azonban az állásközvetítésnél is Trianon 
átkos súlya nyom. A béke éveiben 195 fürdőből 
105 olyan fürdőnk volt, amelyek ha idényfürdők 
voltak is, nagyrészben biztosították az elhelyezést.

Most azonban az újév küszöbén, amikor úgy 
a fővárosban, valamint a vidéken is több helyen 
épülnek uj fürdők, reményünk van arra, hogy az 
állásközvetítésben is nagyobb változás áll be és ez 
nagyban hozzá fog járulni a munkaalkalmak biz
tosításához.

Az újév küszöbén azzal a reménnyel köszön
tőm szakfársaimaf és szakfársnőimef, hogy csiigge- 
désre nincs okunk. Szeretettel és megértéssel mun
kálkodjunk a szervezetünk kiépítésén. E m unkánk
hoz boldogabb újeszfendőf kívánok.

Nagy Pál,
a fü rdősök  elnöke.

Lelki fényezők a betegápolásban.
I r ta : M osonyi A lbert dr. bányafőorvos Doro \

Hogy egy szenvedő em bertársunk kellő segít
séget kaphasson, annak legelső feltétele az, hogy 
tisztában legyünk a betegség természetével. Ezt 
természetesen csak orvos állapíthatja meg meg
bízhatóan és azért a beteg körül az első szó az 
orvost illeti meg. Ugyancsak orvos dolga annak a 
megállapítása, hogy a beteg körül mi legyen a 
teendő. Ennek az elvégzése azonban csak abban 
az esetben hárul az orvosra, ha az valamely mű
tétben, tehát szorosan vett orvosi beavatkozásban 
á l l ; egyébként a beteg gondozása az ápolószemély 
feladata. Ezért fontos az, hogy az ápoló nemcsak 
kellő ügyességgel, de kellő érzékkel is bírjon ahhoz, 
hogy a beteg érdekében m indent meg tegyen és 
másrészt tőle mindent távol tartson, amit az orvos 
által felismert betegségi állapot megkíván, illetve 
megtilt. De ez még r.etn elég.

Gondoljuk meg, hogy a beteg hasonlítható 
olyan lényhez, aki hirtelen ui, meg nem szokott

életviszonyok közé kerül. Az előbb még szabad 
mozgású em ber valamely betegség vagy sérülés 
folytán elveszti ezt a szabad mozgását és ágyhoz 
van k ö tv e ; aki előbb tetszése szerint ehetett és 
ihatott, azt most szigorú diéta korlátozza, melyből 
talán épp kedvelt ételei és italai vannak szám
űzve ; aki előbb 36'6" testhőm érsékletben élt, annak 
vérét most 37'1—40"-os láz füti sfb. Ha mindezeket 
meggondoljuk, akkor be kell látnunk, hogy a beteg 
em ber tényleg olyan, mint aki a szabadságból hir
telen a rabság lekötöttségébe kerül, vagy mint aki 
a mérsékelt égöv kellemes klímájából a sarkvidék 
jégvilága és a Szahara forrósága közt hányattat
nék. Ha meggondoljuk, hogy minden szokatlan 
uj helyzet bizonyos kényszeredett érzést kelt ben
nünk, ugv megérthetjük, hogy a beteg em bernek 
lelkivilága is többé-kevésbbé zavart és ha igaz az 
a régi mondás, ho g y : ép testben, ép lélek, úgy 
igaz ennek a visszája is, hogy t. i. beteg testben 
beteg lélek. M indezekből pedig az következik, hogy 
ahhoz, hogy m űködésűnk a beteg körül sikeres 
legyen, nem elégséges, ha csak az ő testi bajával 
törődünk, ha akárminő ügyességgel elvégezzük, 
vagy elvégeztetjük mindazokat, amiket betegünk 
pillanatnyi testi állapota m egkíván; ha hőmérővel, 
borogatásokkal, patikaszerekkel, vagy mi egymás
sal esünk neki a betegnek. Az, amit közérzésnek 
nevezünk, az nemcsak festünk sértetlen állapotától, 
vagy zavartalan működésétől függ, az szoros össze
függésben van egyszersmind a lélek állapotával is, 
tehát hangulatainkkal, kedélyállapotunkkal és ezért 
festi betegségekkel szemben is m űködésünk csak 
akkor lehet sikeres, ha eloszlatjuk a lélek nyug
talanságát, ha a nyomott lélekbe hangulatot sugal- 
lunk, ha a kétségek és nyugtalanságok hínárjában 
vergődő lelket magunkhoz fűzzük a bizalom és a 
szeretet szálaival és fölemeljük a remény és a hit 
sugaras régióiba. Ha a levegőéghez szokott m adár
nak szárnyát szegik, teste elsorvad a földön. Az 
em bernek a lélek az ő láthatatlan szárnya, az emeli 
őt a test tehetetlenségéből a magasba, az értelem 
világosságába, a kedély derűs m elegébe: a lélek 
az akaraterő, mely győzelemre segít m inket a világ 
minden akadálya és önnön testünk gyengesége 
fölött is. Nyilvánvaló tehát, hogy a betegápolásnak 
figyelemmel kell lennie a betegnek nemcsak testi 
állapotára, de lelkének minden rezzenésére is, mert 
ha a lelkiállapotot kedvezően tudjuk befolyásolni, 
akkor ezzel javítjuk a beteg közérzetét és akarat
erejét és megjavulnak a szervezet mindazon mű
ködései (lélegzés, táplálkozás és elválasztások), 
amelyek a betegség leküzdésével és a testi erők 
visszatértével a gyógyulást elősegíthetik. Itt azon
ban előáll egy nagy nehézség.

Bizonyos ugyanis, hogy azt, m iképpen kell a 
beteg lelkiállapotot kezelni, nem lehet úgy meg
tanulni, mint ahogy megtanuljuk a festi ápolás sza
bályait. A testi ápolás szabályai ugyanis ugyanazon 
betegségi állapotnál nagyjában ugyanazok akár 
gyermekről, akár felnőttről, akár egy szegény m un
kásról, akár egy művelt világfiról van szó, mig 
ellenben nyilvánvaló, hogy ezeknek lelkiállapota 
mindenik esetben más-más elbánást igényel. De 
még az egyenlő életkorú és az ugyanazon élet
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sorú emberek közt is különböző a lélek megnyil
vánulása az egyes helyzetekkel, az egyes behatások
kal szemben, hiszen tudjuk, hogy az egyik em ber 
könnyen veszi ezt, amitől a másik kétségbeesik, 
az egyik em ber összeroskad attól, ami a másikat 
dacos ellenfállásra készti: ezért az ápoló csakis 
abban az esetben felelhet meg hivatásának, ha 
figyelemmel tud lenni a rábízott egyéniség lelki 
sajátosságaira; ha ő maga is érzékeny lélekkel és 
finom tapintattal van megáldva, hogy betegének 
lelkivilágát óvatosan tudja megközelíteni és kímé
letesen tudja megismerni, ha tetteivel és magatartá
sával, ha k e ll: szótlanságával, ha k e ll: vidámságá
val olyan hangulatot tud a beteg lelkében felköl- 
feni, mely őt szokatlan helyzetéhez való alkalmaz
kodásra képesíti és ha a hangulat révén reményt 
és akaraterőt tud belé sugallani a betegséggel járó 
nehézségek leküzdésére. A patikában vannak olyan 
finom, érzékeny mérlegek, melyeknek serpenyőjét 
egy ráhelyezett hajszál is kibillenti egyensúlyi hely
zetéből. Ilyen érzékeny kell, hogy legyen az ápoló
nak is a lelke, mert a betegének nem egy szavá
ból, de már egy nézéséből is föl kell ismernie, mi 
megy annak lelkében végbe és mindig készen kell 
lennie arra, hogy hol egy mosollyal, hol egy jó 
szóval, hol hangjának lágyságával, de néha és 
néhol bizony egy-egy erélyes szóval is elriassza az 
aggodalom árnyait és helyébe varázsolja a bizalom 
melegét és a remény sugarait.

Tanítani és megtanulni csak a betegápolás 
technikáját lehet; a külső fogásokat és eljárásokat, 
melyek mind a beteg testen jönnek alkalmazásba. 
De a léleknek azt az érzékenységét, amely meg
hallja a betegnek ki sem m ondott jaját, amely meg
érzi a lelki sebek sajgását és a szívnek azt a fel
buzdulását, amely titkon, lopva dolgozik a beteg 
érdekében, dolgozik olyan bajok ellenében, amiket 
a beteg előtt eltagad, a szívnek ezt a tapintatát 
sem tanítani sem megtanulni nem lehet. De létezik 
egy kulcs, amely rendelkezésre áll mindenkinek és 
amely megnyit számunkra minden más emberi lel
ket, különösen minden szenvedő lelket. Es a kulcs 
a szeretet. A szeretet melegével, mely nem kér, 
csak ad, felolvaszthatjuk a legridegebb, a leg
gyanakvóbb lélek jégpáncéljait is és akkor úgy 
formálhatjuk a betegünk lelkét, mint a puha viaszkot.

A szeretet megtanít minket látni ott, ahol mi 
sem történik és hallani azt, aminek nincs is szava 
és ha olyan szeretettel végezzük a beteg körül 
m unkánkat, mint az anya, aki abba a ruhácskába, 
melyet gyermekének varr, belevarrja szivének min
den szeretetét és minden áldását; ha úgy ápoltuk 
a betegünket, ahogy kívánnánk, hogy hasonló hely
zetben mink legyünk ápolva, akkor munkánk - 
bármi legyen is annak eredm énye megszerzi 
nekünk azt a boldogító érzést, hogy hivatásunk 
magaslatán állunk és hogy a betegápolásnak nem
csak mesterségét, de annak lelki oldalát, művé
szetét is magunkévá tettük.

Az újév küszöbén kérjük szövetségü n k  
tagdíj hátralékos testvéreinket, hogy mielőbb 
rendezzék szövetségi tartozásukat.

Milyen az ápolószemélyzet 
sztílgálati viszonya.

Az ápolószemélyzet szolgálati viszonya egyike 
a legrendezetlenebb kérdéseknek minálunk. Ez 
oknál fogva sok esetben okoz egyes intézeteknél 
idegességet, sőt méltán forral elkeseredést a sze
mélyzetből. így történt ez a napokban az O rszá
gos M unkásbizfositó Pénztár ápoló- és fürdős- 
személyzefénél az alábbi körirat hatására.

O rszágos M unkásbiztositó  P énztár.

89.025 1926. Vili.
K Ö R IR A T .

A P én z tá r ápolószem élyzetéhez.

Tudom ásul vétel végett közlöm, hogy a P én z tá r á llás- 
foglalása szerin t fizetési előleget az ápolószem élyzet nem 
igényelhet. A ren d e le t értelm ében ugyanis fizetési előlegben 
csak tisztviselők, kezelők és szolgák részesithetők . M inthogy 
az 1922. évi eln. 281 2. véghatározat szerin t az ápolószem ély
zet szolgálati viszony szem pontjából nem vonható  egy e lb írá
lás alá a szolgákkal, illetve segédszolgákkal, m ert az ápolók 
szolgálati viszonya kifejezetten ideig lenes s csupán csak  illet-’ 
m ények szem pontjából so roztattak  a pénztári szolgák és 
segédm unkások stá tuszába , ezért fizetési elő legben nem ré
szesithetők .

Ezen k ö rira t körözendő a rendelőben és az ápolósze
m élyzet m inden tag jának  alá kell Írnia.

B udapest, 1926 decem ber hó l()-én.
Dr. R oftm ann s. k.

Dr. B.
Bi. pecsét

O rszágos M. B. P.
VIII. orvosi főosztály.

Szövetségünk titkársága a személyzet meg
keresésére eljárt az Országos M unkásbiztositó Pénz
tár főorvosi hivatalánál és felvilágosítást kért a 
köriraf kiadásának indító okáról. A válasz az egyik 
részen az volt, hogy a körirat kiadásáról tudom ás
sal nem bírtak és hogy az ápolószemélyzet ilyen 
módon való kezelése nem méltányos. A másik 
részen azt a felvilágosítást kaptuk, hogy a körirat 
kiadását az vonta maga után, m ert az ápolósze
mélyzet szolgálati viszonya még ezidő szerint ren
dezve nincs. Az ápolószemélyzet ügye évek óta a 
népjóléti minisztérium illetékes ügyosztályán elin
tézetlenül fekszik, miért is ott kell ezen ügyet 
megsürgetni.

Titkárságunk utján rám utattunk arra, hogy 
az intézet ápoló- és fürdős-személyzete több mint 
90" n-ának birtokában van az intézet hivatalos ok
mánya, mely arról tanúskodik, hogy véglegesített 
alkalmazottak. Midőn ezen állításunkat az intézet 
egyik tisztviselője is megerősítette, a főorvos cso
dálkozásának adott kifejezést, hogy akkor a kör
irat a fenti szöveggel miként köröztethetett. Erre 
azonban világos választ nem nyerhettünk.

Magunk részéről sajnálattal állapítjuk meg a 
köriratból, hogy az Országos M unkásbizfositó Pénz
tár orvosai meilé beosztott ápoló- és fürdős-sze- 
mélyzet, amely szaktudás szempontjából, bármely 
intézet személyzetével a versenyt kiállja és amely
nek minőségére maga a főorvosi hivatal is ügyel, 
súlyánál fogva nem érhette el, hogy hovatartozása 
rendeztessék. Ha már a szolgák, segédszolgák,
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takarítónők stb. szolgálati viszonyát rendezni le
hetett — akik talán csak mégsem végeznek oly 
felelősségteljes szolgálatot, mint egy ápoló vagy 
fürdős — úgy ezek méltán elvárhatnák, hogy első
sorban is mint az orvos közvetlen, hogy úgy m ond
juk, nélkülözhetetlen segéderői, szolgálati viszonyuk 
mielőbb rendeztessék ’

Szövetségünk vezetősége a népjóléti minisz
terhez fordul és kéri, hogy az ápoló- és fürdős- 
személyzet jogviszonyát mielőbb rendezfesse. Ez 
az ügy nemcsak a fenínevezett intézet személy
zetének ügye, hanem az összes egészségügyi alkal
mazottaké és épen ez oknál fogva annak mielőbbi 
elintézését kívánjuk.

Karácsonyi jutalom.
Mint ismeretes, a főváros üzemeiben a kará

csonyi ünnepekre az összes alkalmazottak részére 
karácsonyi jutalom címén pénzsegélyt utaltak ki. 
A főváros közkórházaiban is m egtörtént ezen se
gélyek kiosztása az alkalmazottak között. Azonban 
a kiosztásnál az ápolói személyzet nem volt bele
vonva. Az ápolószemélyzet részéről több kórház
ból keresték fel szövetségünket, kérve, hogy já r
junk el a tanácsnál, hogy ők is részesülhessenek 
ezen karácsonyi segélyben.

Szövetségünk vezetősége az ápolószemélyzet
kérésének mit jogosnak tartott ... eleget is tett.
Szövetségünk részéről Szieben József főtitkár és 
felkérésünkre Budait Dezső országgyűlési képviselő, 
főv. biz. tag ur felkereste dr. Édes Endre tanács
nok urat az egészségügyi ügyosztály vezetőjét és 
előadták az ápolószemélyzet kérelmét a karácsonyi 
segélyre vonatkozóan.

Dr. Édes Endre tanácsnok ur a kérelmet 
jogosnak tartotta és Ígéretet tett szövetségünknek, 
hogy amennyiben fedezetet tud ezen összegre 
találni, mely meghaladja a másfél milliárdot, úgy 
az ápolószemélyzet e jogos kérését teljesíteni fogja.

Megnyugvással értesültünk arról, hogy a tanács 
talált módot az ügy kedvező elintézésére és az 
ápolószemélyzetnek 1926 decem ber hó 24-én szol
gálati évek alapján 200—300 ezer korona segélyt 
utalt ki. A tanács ezen intézkedésével az ápoló- 
személyzetnek is megszerezte a mindannyionk által 
hőn óhajtott boldog karácsonyi ünnepeket.

Nem is történhetett ez másként és mi hisszük 
és fogadjuk, hogy az ápolószemélyzet a tanács ezen 
figyelmességéért: odaadó gondos és önzetlen m un
kájában fogja kifejezni háláját.

Folyó hó 17-én a betegápolási tanfolyamunk 
egyik előadási napján vendégül látta egyesületünk 
az Országos Antialkoholista Egyesület illusztris 
vezetőférfiát Dóczi Imre dr. egészségügyi felügyelő 
urat, aki tanulságos példákkal igazolta az alkohol 
élvezetének káros hatását a testünk szervezetére. 
Meggondolásra indító lelkes előadását igazgatósá
gunk nevében Rajnai Béla dr. orvos elnökünk 
köszönte meg, mire az előadó ur megígérte, hogy 
egyesületünket a jövőben is megfogja látogatni, 
hogy egészségügyi szempontból oly fontos erkölcs- 
nemesiíő előadásait folytassa.

Otthon asztaltársaságunk.
Szövetségünk tagjai évekkel ezelőtt elhatároz

ták, hogy a béke éveiben már működött, azonban a 
kommün idején beszüntetett asztaltársaságot íakaré- 
koskodóíagfársaink részére újból életre keltik. Az esz
mét tett követte. Az O tthon asztaltársaság céljának 
megfelelt. Szövetségünk tagjai részéről évről-évre 
mind nagyobb érdeklődés nyilvánult meg az O tthon 
asztaltársasággal szemben, úgy annyira, hogy ez 
utóbbi évben már 42 beiratkozott tagja volt. Mig 
az előző évben 27, ez idén m ár 43 tagja volt. A 
megtakarított összeg az előző évinek a dupláját 
érte el. Az O tthon asztaltársaság f. évi decem ber 
20-án számolt fel és tagjainak megtakarított tőkéjét 
szép osztalékkal utalta ki.

A kifizetés után a tagok kimondották, hogy 
az O tthon asztaltársaságot újból megalakítják. A 
határozat kimondása után megválasztották az uj 
vezetőséget a következők szem élyében: Somogyi 
Anna elnök, Papoy Antalné alelnök, Szele József 
pénztáros, Válfy Ferenc jegyző, Deák M ária és 
Virág Júlia ellenőrök.

Az Otthon asztaltársaság első befizetését 192Ó 
december 23-án, csütörtökön este fél hét órakor 
VII., Dohány-utca 74., I. 16. szám alatt kezdte meg. 
Szövetségünk minden egyes tagját felhívjuk, hogy 
aki teheti, ne mulassza el, hogy az O tthon asztal- 
társaságnak tagja legyen. A takarékosság egyik 
legszebb jellemvonása a józan életű em bernek. 
Aki takarékoskodni akar, az talál m ódot arra, hogy 
hetenkint bármily nehéz körülmények között is 
legalább egy pengőt meg tudjon takarítani. Az 
ilyen megtakarított pénz, a nehézségekkel küzdők
nek a karácsonyi ünnepek küszöbén felbecsül
hetetlen értékkel bir.

Szövetségünk azzal, hogy az O tthon asztal- 
társaságot engedte megalakítani, m ódot kívánt nyúj
tani, hogy tagjai a takarékosságot megkedveljék. 
Ne mulassza el az alkalmat senki sem, jöjjön el a 
fent jelzett időben és kezdje meg a takarékosko
dást. Amit gyűjt, önmagának gyűjti.
H W IIM - MIBIir II II —  T-TIW1

BETEGÁPOLÓK HÍREI.
— —  ........ — ■r t — —

Házasságok. Feldmann Mária ápolónő és 
Szívós Ferenc szerelő 1926. évi november hó 14-én 
házasságot kötöttek. — Kerekes Erzsébet ápolónő 
és Gang! Ferenc asztalosmester 1926 novem ber 
hó 28-án házasságot kötöttek. Az uj házastársak
nak szövetségünk vezetősége boldog és tartós 
házasélefef kíván.

A hol h iá n y z ik  a  sz o c iá lis  é rz é k . Szövetségünk 1926 
decem ber hó 1-én m egjelent szám ában a fenti címen egy á l
talunk a lapunkban  meg nem nevezett ápo lónőnek  szövetségünk 
irodájában tollba m ondott panasza alapján  cikket közöltem . 
E cikkem re 452,926. sz. a la tt Szatm áry  Ferenc aláírással levél 
k ü ld e te tt be szerkesztőségünkbe, am elyben fen tnevezett b e 
jelenti, hogy a bűnvádi fe lje len tést m egtették  h ite lron tás, be
csü le tsé rtés  és sajtó  u tján  elkövete tt rágalm azás m iatt. Egyben 
felteszi a k érd ést mi voltam  az e lő tt és mi vagyok ma. M iből 
élek, mi a fő- és mi a m ellékfoglalkozásom . H onnét vettem  
esküvőm re a ruhát, a ranyórá t és láncot stb . stb . M ajd azt is 
írja, hogy én in terveniáltam  a D ologkórház vezetőségénél egy 
szegény alkalm azott e lbocsátásáért. V alam int, hogy a m últban 
is elam erikáztam  egy helyreigazitc? c ikket és hogy k itértem  a
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dön tőb íróság  elől. Végül u. i. az igazgatósága m egbízásából 
kérte , hogy levelét lapunk hasáb ja in  közzétenni sz íveskedjünk. 
A k érésnek  eleget tesz a szerkesztőségünk  és a levélnek lé
nyegét ism ertetjük . A magam részéről csak  annyit kívánok 
hozzáfűzni, hogy az ügy tisz tázására , ha abban  sé rtés  volt 
csak  a b íróság  jogosu lt dön ten i és ezt el is vártuk  és k íván tuk  
is az egészségügyi a lkalm azottak  egyetem es érdekében . Ami 
a szem élyem et érin tő  ügyet illeti, hogy ki voltam, mi vagyok, 
miből élek, mi a fő és m ellékfoglalkozásom  azt majd a levél 
írója fogja tisztázni h ivatalos birái e lő tt. Ugyanígy az esküvői 
ruhám , aranyórám  és láncom ügyét is. Ami a he ly reigazítást 
illeti az elam erikázásra  vonatkozólag, azt Szathm áry  Ferenc 
hason lóképpen  csak bízza a b íróságra, m ert o tt elég jó  ufón 
halad  ez az ügy. M agunk részéről csak  azt kívánjuk, hogy az 
egészségügyi alkalm azottak  ügyes-bajos dolgát feltétlenül tiszta  
kezű em berek  vezessék 1 Ebben falán egyetért velünk még 
Szathm áry Ferenc — értesü lésünk  szerin t — felfüggesztett 
titk á r  is. N em de igazat ad nekünk  ? Egyébként v iszon tlá tásra  
a bíróságon. — Szieben József fel. szerk.

igazgatósági ü lés. A Befegápolok Egyesülete 
f. évi decem ber 21-én tartotta rendes havi igaz
gatósági ülését. Az ülést Balázs Flóra alelnök nyi
totta meg, üdvözölve a nagyszámban megjelent 
igazgatósági tagokat, kérve őket, hogy ez év utolsó 
ülésén mindenki a legjobb tudása és lelkiismereíe 
szerint szóljon a napirend tárgysorozatához, hogy 
a lefolytatott ülés eredményes munkát teremjen. 
Kovács Ferenc a múlt havi jegyzőkönyvét olvasta 
fel, melyet némi módosítással elfogadott az igaz
gatóság. Válfy Ferenc a pénztári állományt ism er
tette, ami egyhangúlag elfogadtatott. Szieben József 
főtitkár jelentette, hogy a kórházi alkalmazottak a 
karácsonyi segélyből kim aradtak. Ez ügyben lépé
seket tett a titkárság és Ígéretet kapott az ügynek 
kedvező elintézésére. A jelentés tudomásul vétetett. 
Ezután a levelek felolvasására került a sor. Leopold 
Ágnes kérte a Il-od osztályból az első osztályba 
leendő helyezését. Zettbacher M ária ugyanezen 
kéréssel fordult az igazgatósághoz, amely mindkét 
kérelmező óhajának helyt adott és az első osztályba 
helyezte át. W inter Margifot jelenleg az igazgatóság 
a tagok sorába nem tartja időszerűnek felvenni, 
azonban rendkívüli körülm ényeire való tekintettel 
utasította a titkárságot, hogy őt soronkivül kórházi 
állásba helyezze el. Ezután nehány személyi ügyet 
intézett el az igazgatóság. Majd Deák M ária titkárnő 
az uj tagok névsorát olvasta fel, amely ellen ki
fogás nem tétetett. Több tárgy nem lévén elnök 
az ülést bezárta.

rtimtti na«aaaga
FÜRDŐSOR HÍREI.

Fürdő vagy strand bérletet keresünk. —
Kérjük szaktársainkaf, hogy aki tudom ást szerez 
fürdő vagy strand eladásáról, az jelentse be szö
vetségünk titkárságának. A fürdő vagy strand le
hetőleg a budai részen vagy a Balaton környékén 
legyen. Esetleg megvételről vagy társulásról is 
lehet szó.

V á la s z tm á n y i ü lé s . A Fürdősök Egyesülete 1926 évi 
decem ber 9-én ta r to tta  rendes havi választm ányi gyűlését. 
Nagy Pál e lnök a h a tározatképesség  m egállapítása u tán  az 
ü lés t m egnyito tta, m ajd Ónody János felo lvasta a m últ havi 
jegyzőkönyvet, m ely tudom ásu l vé te te tt. Gila Ferenc a pénz
tári állom ányt ism erte tte , ami m egnyugvással v é te te tt tu d o 
m ásul. Nagy P á l e lnök b e je len te tte , hogy az alapszabályok 
m ódot nyú jtanak  párto ló  tagok m egnyerésére. E célt k ívánta 
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szolgálni, am időn Bánlaky Géza vez. igazgató u ra t fe lkérte, 
hogy szakegyesüle íünk párto ló  tagjai so rába lépjen. E felh í
vásnak a vezérigazgató ú r örömmel te tt  eleget és m egbizta 
őt, hogy e lép ésé t je len tse  be a választm ánynak. A választ
mány a beje len tés t le lkesedéssel vette tudom ásu l és olyként 
határozo tt, hogy a többi fü rdő  és vizgyógyintézefek igazgatóit 
is m egkeresi á tira tb an  és szem élyesen felkéri ő k e t szakegye
sü le tünk  párto ló  tagjaiul. Jelinek Lajos a képesítés ügyét 
te tte  szóvá, am ire Nagy Pál elnök és Szieben József fő titkár 
ad ta  meg a felvilágosító  választ. U gyancsak Jelinek  Lajos és 
W olf István te tte  szóvá a fürdőüzem eknek a nagy ünnepek 
első napján  leendő zárva ta r tá sá t. Jelinek indítványozza, hogy 
a fürdő igazgatóságait á tira tb an  — m int az t a m últban min
den esetben  m egtettük , b ár nem m inden fü rdő  igazgatósága 
részéről te lje s itte te tt k é tésünk  — kérésük  meg ism ételten, 
hogy a keresz tény  m unkásságnak  nyú jtsanak  m ódot, hogy az 
évben előforduló  három  nagy ünnepnek, karácsony, husvét 
és püskösd  első nap jain  családjával együtt ünnepelhessen . 
A választm ány az in d ítvány t magáévá te tte  és Szieben József 
indítványával kiegészítve o lyként határozo tt, hogy am ennyiben 
m egnyugtató választ nem  kap, úgy az országgyűlésen in ter- 
pellálfafja meg és kérni fogja, hogy a nép jó léti m iniszter 
rendele ti úton szabályozza ez t az ügyet. Nagy Pál e lnök be
bejelen tette , hogy a m últ választm ány hatá ro za ta  alapján, 
m int m inden évben, ezidén is lefoglalta a Szt. G él1 é rtfü rdő  
nagy halljá t farsang  u to lsó  vasárnap jára . A m ennyiben több 
tárgy nem volt elnök az ü lést bezárta.

V álasztm ányi ü lés. Szövetségünk 1926 de
cem ber 21-én rendes választmányi ülést tartott. Az 
elnök fávollétében Nagy Pál alelnök vezette le az 
ülést. A határozatképesség megállapítása után Válfy 
Ferenc felolvasta a jegyzőkönyvet, ami ellen ki
fogás nem tétetett. Szele József a pénztári állományt 
ismertette, amit egyhangúlag tudom ásul vettek. 
Szieben József főtitkár a szövetség munkájáról 
számolt be, majd a beérkezett leveleket olvasta 
fel. Válfy Ferenc kérte a szövetséget, hogy a mun
káspénztár személyzetének ügyében járjon el. A 
választmány a titkárságot utasította, hogy a sze
mélyzet ügyében e’járjon. A választmány még a 
szövetség több belső ügyét intézte el, majd az al
elnök az ülést bezárta.

Szerkesztői üzenetek.
D. F. Fürdős- és úszóm ester urnák. H ozzánk in tézett 

so ra iban  ön is hangoztatja , hogy hosszú év tizedek m unkája 
u tán  bizony sok-sok érdem es fü rdős testvérünkkel együtt 
m egérdem elné, hogy a fü rdős és betegápolónőképzés állami 
rendezésének  részünkről is m ásfél évtizednél régebben sü r
g e te tt ügye, mely im m ár h alasz thata tlan  és égető közegész
ségügyi k érdéssé  n ö v ekedett: régen szerzett jogaink., b iz to sí
tásával e lin tézést nyerjen . O lvasóink jól tud ják , hogy szak
egyesületeink  vezetősége im m ár több  ízben több  illetékes 
m inisztérium hoz fe lte rjesz te tt kim erítő  m em orandum unkban, 
szem élyes elő terjesztéseink  u tján  is e ljárt és el is é r t  annyit, 
hogy a népjóléti m. kir. m inisztérium ban ez év tavaszán a 
fü rdősképzés ügyében e lnökségünk bevonásával az illetékes 
szakkörökkel h ivatalos é rtekezle t ta r ta to tt. Az idevonatkozó 
m iniszteri szabály rendele t te rvezeté t ezen é rtekezle t m egbízá
sából R ajnai Béla dr. o rvos-elnöküak  el is kész íte tte , a meg
v ita to tt rend e le tte rv eze te t a nép jó léti m inisztérium  referens 
tanácsosának  a m últ ny ár elején á t is ad ta  és m ost az ügy 
alszik, vagy érik-e, nem tud juk . Ezen ad atok  közlésével talán 
sik e rü lt m egnyugtatnunk önnel együtt é rdek lődő  m unkatár
sainkat, ak iket tü re lem re  és elnézésre kérünk, ha ilyen irányú 
hosszas cikkeiknek, sajnos, helyszűke m iatt nem szorítha tunk  
helyet.
ójában B udapest, X., Á llom ás-u. 16.


