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A falu közegészségügyének még mindig sötét foltja a fertızı betegségek kérdése. Az 
Országos Közegészségügyi Intézet felállítása és a fertızı betegségek elleni küzdelembe való 
bekapcsolása óta nagy haladás mutatkozik e téren is. De nem túlzok, ha azt állítom, hogy a 
falun a fertızı betegségek tovaterjedésének megakadályozásában sokszor csak két faktor 
szerepel: az Istenbe vetett bizalom és a piros cédula kiragasztása. Hogy nem tudunk még ma 
sem a vidéken a járványok ellen elég erıteljesen és sikerrel védekezni, annak oka, és pedig fı 
oka a gazdasági válságon, a rossz lakásviszonyokon, a vidék rossz ivóvízzel való ellátásán 
kívül népünk alacsony intelligenciája és nemtörıdömsége. 

A figyelmeztetı piros cédula, amelynek az volna a feladata, hogy a beteg lakásától az 
egészségeseket és azok hozzátartozóit elriassza, sokszor az ellenkezıt eredményezi. Nem 
egyszer kell nekünk orvosoknak a ragályos beteg lakásából a szomszédasszonyokat 
kiugrasztani, akik karjukon gyermekükkel ott társalognak. Azt tartják, hogyha az Isten akarja, 
úgyis megkapja a gyerek a „vöröst”, ha pedig nem akarja, akkor nem kapja meg. De jobb is, 
ha megkapja a vöröst, – így nevezvén rendszerint minden exanthemával járó fertızı 
betegséget –, mert ha nem üt ki rajta, akkor befelé megy a kiütés, és ebbe belepusztul a 
gyerek. A néphit azt tartja, hogy addig amíg a kiütés ki nem jön a gyermeken, jó melegen kell 
tartani. Ebbıl magyarázható az a szokás, hogy a lázas kanyarós gyermeket még kánikulában 
is dunnákkal, bundákkal takargatják be, hogy meg ne fázzon. Hogy azután pár nap múlva az 
exanthema elmúltával ugyanezen gyermek kint játszik az egészségesekkel együtt, azon az 
elmondottak után nem kell csodálkoznunk. 

Rendelet a fertızı betegségekrıl van elég, van miniszteri, vármegyei, városi és községi. 
Sok igen radikális – papíron –, a fertıtlenítés elrendelésében túltesz a fıvárosi szabályokon is, 
azért nem is lehet ıket végrehajtani. Szigorú fertıtlenítést követel meg nem egy rendelet 
például kanyarónál, bárányhimlınél, amely megbetegedéseknél még a fıvárosban is csak a fél 
egyenes kívánságára és költségére végeznek fertıtlenítést, elégnek találván az alapos 
takarítást és szellıztetést, reá bízva a fertıtlenítık bacilusölı munkáját a napsugárra. Megvan 
ezekben a rendeletekben minden, ami szükséges, és minden, ami felesleges is, azért nem is 
lehetett azokat teljesen végrehajtani, mert nem számoltak a falusi viszonyokkal, a nép és a 
községek teherbíró képességével. 

Minden járvány elfojtásának lehetısége akkor van meg, ha mindjárt az elsı eseteket a 
hatóság tudomására hozzák, és a beteg, illetve hozzátartozói nem titkolják el. Ha az elsı 
eseteket azonnal el lehetne különíteni, vagy kórházba szállítani, lakásukat fertıtleníteni, a 
beteggel érintkezett családtagokat elkülöníteni és megfigyelni, – mennyi élet, munkaerı, pénz 
maradna meg a magyar jövendınek. Pergessünk le egy filmet minden szépítés nélkül, úgy, 
ahogyan azt az élet elénk tárja, egy falusi vörhenyjárvány szomorú és borzalmas filmjét. A 
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színhely egy nagy dunántúli falu, a vármegye második legnagyobb községe. A mindennapi 
élet forgalmától, országúttól, fıvonaltól távol esik, ezért német ajkú népe kissé maradi. Tele 
van megrögzött szokásokkal és babonával. Az egymással való összeházasodás miatt a népen 
degeneráció észlelhetı, lévén külön kis germán sziget a magyar tengerben. Vörheny lépett fel 
a faluban. Az elsı esetek – mint lenni szokott – enyhébbek. „Csak egy kis vörös látszott a 
gyereken”, mondja a kis beteg anyja. Pár napig lázas volt, ágyba feküdt, de pár nap múlva 
már jobban lett, ki is ment játszani a többiekhez, elment hámló testtel az iskolába, a 
templomba, ment terjeszteni a ragályt. Az elsı megbetegedést követi a többi, mindig több és 
több a hiányzó az iskolákban, mindig több és több gyermek fekszik a „vörösben”. Lassan az 
orvosnak is tudomására jut a dolog, elhívják valamelyik kis beteghez, kinek már súlyosabb a 
baja, vagy neki valami címen díjtalan gyógykezelés jár. Nem egy kis beteg pöffedt arca 
meglevı vesegyulladás képét mutatja. A járvány már befészkelte magát a faluba, sıt már el is 
hurcolták a szomszédos pusztákra, fıként azokra, ahonnan a falusi iskolákba járnak be a 
tanulók. A betegeket a piros cédula dacára vígan látogatják gyermekek és felnıttek, nem 
hiszik el, hogy a beteg ragályos, mondván, hogy azt csak az urak találták ki. Így gondolkodik 
a falu legnagyobb része, az a kis intelligensebb töredék pedig, mely elhiszi, 
kényelemszeretetbıl, vagy álszégyenbıl megy a többivel. 

Ha a kereskedı, pék, korcsmáros, húsiparos, vagy tejcsarnokos családjában fordul elı 
ragályos beteg, ha az nem súlyos, nem hívnak hozzá orvost, vagy lehetıleg nem hatósági 
orvost, mert az általa elıírt rendszabályok üzletében a tulajdonost korlátozhatják. A járvány 
terjed, szaporodnak a foudroyans és septikus esetek. Már hívják az orvost, legtöbbször késın, 
felfigyel az elöljáróság is, be kell csukatni az iskolát, ami a szokásos közigazgatási 
lassúsággal megtörténik. Betegellenıröket kell kirendelni, kik házról-házra járván az eltitkolt 
betegeket felkutatják, az elkülönítést ellenırzik. Erre az intézkedésre nagy a felzúdulás a 
faluban. Mire való ez? Már megint okoskodik a doktor, kevés neki a beteg, több kell neki, 
hallatszik a súgás-búgás. A kiküldött betegellenırök ki is mennek, hogy a napidíjat 
felvehessék, de beteget nem találnak, nem is látják meg, mert eszükben sincs a sógort vagy a 
komát feljelenteni. A betegellenırök miatt nem az utcán át mennek be a házba a látogatók, 
hanem a kert felıl jutnak a házba. Az egészségesnek látszó gyermekek az iskola helyett a 
játszótéren fertızik társaikat, mert a hatheti elkülönítési idıt nem tartják be. A vörhenyt 
kiállott beteg fürdetése kivihetetlen, valósággal irtóznak tıle a szülık. Az a babonás hiedelem 
van elterjedve a faluban, hogy a megfürösztött gyermek meghal. Elkülöníteni még ott sem 
lehet, hol két szoba van. Az elsı szobában rendszerint nincsen kályha. Nem várt idıben 
menvén a kis beteget látogatni, azt nem találtam az elsı szobában, hol mindig láttam, hátra 
vitték a másikba, a többiek közé, csak az orvosi látogatás idejére volt elkülönítve. Pusztákon, 
cselédlakásokban még rosszabb a helyzet, ahol 10–12 család is lakik egy házban kettesével, 
sıt négyesével. Ezek a cselédházak – hála Isten – tele vannak gyermekkel; itt aztán minden 
védekezés lehetetlen! A kis beteget az anyja ápolja, ı fız is, mos is, dagasztja a kenyeret és 
gondozza a kisebb gyermekeket. A betegnek készített jobb ételt, mit az étvágytalan lázas 
beteg meghagyott, megeszik a többiek ugyanazon tányérból, azokkal az evıeszközökkel. Van-
e az elfoglalt falusi asszonynak, aki a család gondozásán és a beteg ápolásán kívül, még 
állatjait is kénytelen ellátni, ideje és érzéke ahhoz, hogy kezét megmossa, vagy ruháját 
fertıtlenítse? Komoly fertıtlenítı szert ilyen helyen nem lehet hagyni a mérgezés veszélye 
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miatt, de nem is mernek belenyúlni azok sem, akiknek kezüket kellene mosniok. Ahol a beteg 
meghal, oda éppen úgy mennek a látogatók, mint máskor, hasztalan itt minden tilalom és 
figyelmeztetés. Belopódzkodnak oda, mikor nem jár már arra hivatalos ember. Hogy ki volt 
benn, azt kinyomozni nem lehet, ennek eltitkolásában szolidáris az egész falu. Így terjed 
tovább a járvány és szedi áldozatait, míg ereje gyengülvén, lassan-lassan, mint az olaj nélküli 
mécs, kialszik. A film lepergett, hogy nem volt mese, azt mutatja az a sok apró friss sírhant 
kint a temetıben. 

Ez a sötét kép, amit rajzoltam, nem a fantázia szüleménye. Az 1910–11-ben lefolyt 
vörhenyjárvány megbetegedéseinek száma 400 volt, a halálozásoké 90. A szokatlanul súlyos 
járvány miatt az iskolák másfél évig voltak becsukva. 

Rendkívül fontos lenne vidéken a fertızı betegségek elleni küzdelemnek, a 
járványügynek radikális megoldása egy minden intézkedést egybefoglaló járványtörvény által. 

Az Országos Közegészségügyi Intézet felállításával, melynek a törvényben megszabott 
egyik fı célja a fertızı betegségek elleni küzdelem, a falun is megindult a rendszeres munka 
a járványok leküzdésére. Ebben a tekintetben nagy haladást jelent a népjóléti és munkaügyi 
miniszternek 1930. október hó 31-én kibocsátott három rendelete. 1. A már említett, a fertızı-
betegek kötelezı bejelentésének újjászervezése tárgyában kiadott 36.500-1930. N. M. M. 
számú rendelet. 2. A fertızı betegségekkel kapcsolatban szükséges laboratóriumi vizsgálatok 
szabályozása tárgyában kiadott 40.700-1930. N. M. M. számú rendelet és 3. A fertızı 
betegségekkel kapcsolatban elıírt laboratóriumi vizsgálatokhoz szükséges tartályoknak a 
gyógyszertárak által való kötelezı tartása tárgyában kiadott 40.701-1930. N. M. M. számú 
rendelet. Hogy ezekre a rendeletekre milyen nagy szükség volt, arról könnyen 
meggyızıdhetünk, ha figyelemmel kísérjük dr. Scholtz Kornél államtitkár által a budapesti 
Kir. Orvosegyesületben 1933. október hó 20-án tartott elıadásában közölt adatokat. 

„Szociálpolitikusok részérıl több helyen megnyilvánult az a nézet”, mondja Scholtz 
államtitkár, „hogy túlzott az erre fordított költség és fáradság, mert ezek a betegségek sokkal 
kevesebb halálesetet okoznak, mint pl. a tuberculosis. 

Igazuk van abban, hogy a tuberculosis és más, ú. n. népbetegségek ellen az eddiginél 
fokozottabb mértékben kellene eljárnunk, de nagyon tévednek a heveny fertızı betegségek 
jelentıségének megítélésében. Elfeledni látszanak, hogy ezek a betegségek éppen azért 
követelnek most már aránylag kevés áldozatot, mert az orvostudomány éppen ezek ellen, a 
régebben hekatombákkal járt pusztító járványok ellen védekezett a legnagyobb sikerrel és 
hogy nagyon rövid idı alatt kegyetlenül megváltoznék ezeknek úgy a mortalitási, mint a 
letalitási aránya, ha a nagy tökéletességre fejlesztett és jól bevált védekezés intensitasában 
csökkentetnék. Nem gondolnak arra sem, hogy a veszteségeknek nem a halálozási arányszám 
az egyetlen fokmérıje, és hogy a nagyszámú még gyógyulással végzıdı megbetegedés is 
költségben, elveszett munkaidıben nemzetgazdasági szempontból mily nagy veszteséget 
jelent”. 
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A typhus és vérhas okozta halálozások száma csonka-Magyarországon 1921-tıl az 

1932-ik évig a következı volt: 
 

 Typhus Vérhas 

1921–1924-ig 1430 1103 

1925–1928-ig 1281 409 

1929–1932-ig 1687 622 

Összesen: 4398 2134 

 
 
Valamivel kedvezıbb adatokat tüntet fel a kanyaró, vörheny, szamárhurut és diphtheria 

okozta halálozások táblázata: 
 

 Kanyaró Vörheny Szamárhurut Diphtheria 

1921–1924-ig 928 2539 695 855 

1925–1928-ig 493 469 556 903 

1929–1932-ig 349 181 434 1443 

Összesen: 1770 3189 1685 3201 

 
 
Minden gyakorló orvos elıtt már régóta nyilvánvaló volt, hogy a fertızı betegségek 

ügye rendezésre szorult. A fertızı betegségek kötelezı bejelentésére az 1876. évi XIV. tc. 
alapján kibocsátott miniszteri rendeletek és utasítások csak egyes fertızı betegségekre 
tartalmaztak intézkedéseket, nem voltak egységesek és átfogók. Amellett ezen rendeletek az 
idık folyamán elavultak és nem vették figyelembe azokat a kiváló eredményeket, amiket 
azóta az orvosi tudomány az epidemiológia, bakteriológia és a serologia terén elért. A 
bejelentés adatai hézagosak és megbízhatatlanok voltak, melyek alapján pontos 
megbetegedési és halálozási statistika egybeállítható nem volt. Ez a fent említett rendelet-trias 
szabályozza ezen kérdéseket. 

A rendeletek ellen a gyakorlattal foglalkozó orvosok részérıl azok megjelenésekor 
aggodalom nyilvánult meg, hogy az életben, különösen falun, a mi viszonyaink között nem 
lesznek végrehajthatók. A kétéves tapasztalat után azonban bebizonyosodott, hogy beváltak a 
gyakorlatban is, bár nem kis munkát rónak, fıként tömegesebb megbetegedések esetén úgy a 
kezelı, mint a hatósági orvosokra. A laboratóriumi vizsgálatokkal kapcsolatos rendeletek, az 
általuk elrendelt bakteriológiai és serologiai vizsgálatok nagyon megkönnyítik az orvos 
helyzetét úgy a diagnosis felállításában, mint a gyógyulás és fertızés kérdéseinek 
elbírálásában. Minden gyakorló orvos tudja ugyan azt, hogy nem egyszer, amikor a klinikai 
tünetekbıl kétségtelenül meg lehet állapítani a diagnosist, az elvégzett laboratóriumi vizsgálat 
negatív eredményt adhat, de ez semmit sem von le az eljárás értékébıl. Vannak viszont esetek, 
amikor a hiányos klinikai tünetek mellett a laboratóriumi vizsgálatok segítenek bennünket a 
biztos diagnosishoz, ami védekezés szempontjából óriási jelentıségő. Ezen intézkedések által 
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vált lehetıvé a szükséges vizsgálatoknak díjtalan elvégzése, amíg azelıtt éppen a vizsgálatok 
díja volt a legtöbb esetben az akadálya ezen fontos adatok megszerzésének. 

 
Ezzel a három rendelettel természetesen még csak kezdetén vagyunk a fertızı 

betegségek ellen megindult nagy munkának, mert velük még a járványügy teljesen megoldva 
nincsen. A járványügy megoldása vidéken csak akkor lesz teljes és végleges, ha majd a 
beteget, fıként az elsı eseteket, különösen, ha otthon lakásukban kifogástalanul elkülöníteni 
nem lehet, azonnal járványkórházba szállíttathatjuk. Természetesen nem mindenfajta fertızı 
beteget szállíttatnánk be a kórházba, ez kivihetetlen, felesleges és költséges is volna. A 
bejelentésre kötelezett fertızı betegek közül otthoni ápolásra alkalmasak volnának a 
bárányhimlı, kanyaró, szamárhurut, szövıdményes influenza, nem fertızı gümıkór, malária, 
trachoma, gyermekágyi láz és orbáncban szenvedı betegek. Ezeknél is felmerülhetne azonban 
részben a betegség természete, részben a helyi viszonyok miatt, hogy szintén kórházba 
kellene ıket is szállítani. Feltétlen kórházba szállítandónak tartanám az ázsiai kolerában, 
pestisben, sárga lázban, leprában, hólyagos himlıben, kiütéses hagymázban, vörhenyben, 
diphtheriában, nyílt gümıkórban, hasi hagymázban, paratyphusban és ételmérgezésben, 
vérhasban, visszatérı lázban, járványos agy- és gerinchártyalobban, járványos agyvelılobban, 
gyermekbénulásban, lépfenében, takonykórban és veszettségben szenvedı betegeket. 

De hol vannak a kórházak, melyek ezeket befogadni tudnák? A 110.000-1911. BM. 
számú miniszteri rendelet alapján minden ezer lélekszámnál nagyobb községben kell lenni 
legalább egy ágyas járványkórháznak, a nagyobban több ágyszámmal, melyet fel is kell 
szerelni és járásorvosnak kiszállásai alkalmával meg is kell vizsgálnia. Ez a községi 
járványkórház iskolapéldája annak, hogy nálunk nem egyszer csak az fontos, hogy a törvény 
betőinek legyen elég téve, de nem törıdünk azzal, hogy az használható-e vagy sem? Van-e 
gyakorlati haszna, járvány esetén a lakosság egy ezrelékének megfelelı számú ággyal bíró 
ilyen „kórháznak”? Komoly járvány esetén kit fektessen bele az orvos, mit csináljon, ha a 
beteg nem akar odafeküdni, ki ápolja és élelmezze a beteget, fıként ki viselje ennek 
költségeit? A faluból vernék ki az olyan orvost, aki oda beteget belefektetve, újabb kiadást 
okozna a sokféle teherrel már úgyis agyon nyomorított községeknek. Az ilyen járványkórház 
legfeljebb arra lehet jó, hogy elhelyezhessünk benne egy nyári éjszakára egy beteg vándort, 
kit valahol a község határában vagy valamelyik gazdaság istállójában betegen találtak meg és 
nem tudjuk azonnal kórházba szállítani. A falusi járványkórházak tehát nem oldják meg a falu 
járványügyét. 

Kórházaink száma vidéken is szépen szaporodik, még a mai igazán nehéz gazdasági 
viszonyok mellett is minden évben nyílik meg egy-egy nagyobb szabású gyógyintézet és 
kórház, a régieket új osztályokkal bıvítik ki, de járványosztályt hozzá csak ritkán állítanak 
fel. A törvényhatósági és megyei jellegő városok nagy részének még mindig nincsen modern 
járványkórháza. Rendesen a városoknak más célra már nem használható rozzant épülete a 
járványkórház, kellı felszerelés, elkülönítés és megfelelı ápoló személyzet nélkül. A 
gyógykezelést rendesen a városi tiszti fıorvos, vagy valamelyik tiszti orvos látja el hivatalból, 
vagy mellékfoglalkozásképpen. A betegek a vándorcigányok, csavargók, városi szegények és 
munkanélküliek közül kerülnek ki rendszerint. A város lakói pedig, ha fertızı betegségben 
megbetegednek, otthon maradnak, akár elkülöníthetık megfelelıen, akár nem. Befogadásukra 
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a kórház nem is rendelkezik elég férı hellyel és a jogalap is, melynek folytán a betegek a 
kórházi ápolásra kötelezhetık volnának, még bizonytalan. Nem vonom kétségbe annak 
elınyét, ha a kórházak építésénél vagy kibıvítésénél a fülészetnek, szemészetnek, 
bırgyógyászatnak stb. jut külön osztály, de közegészségügyi szempontból eminensen fontos 
lenne, hogy a kórháznak járványosztálya legyen. Nagyobb gócpontoknak már külön 
járványkórház kellene, ahol nemcsak a város összes betegei – kevés kivétellel – ápolhatók 
lennének, de elég lenne arra is, hogy a környékbıl, a vármegyébıl az ú. n. komolyabb fertızı 
betegek betegszállító kocsikon, vagy autókon beszállíthatók legyenek. 

Tömegesebben fellépett járványos megbetegedés esetén, amikor a közeli kórház 
járványosztálya nem volna elegendı a betegek befogadására, szóba jöhetne ott a helyszínen 
felállítható barakk-kórház. Óriási jelentısége lenne a falu egészségügyére nézve, ha az elsı 
beteget kórházba lehetne vinni, lakását fertıtleníteni és így a járvány kitörését csirájában 
elfojtani. Hányszor fordul elı az is, hogy egyik messze vidékrıl jött summás munkás fertızı 
betegségben megbetegszik, elkülöníteni a gazdaságban ritkán tudjuk, lakóhelyére szállítani 
nem lehet. Nagy ritkán tudjuk csak a szomszédos város kórházának, legtöbbször csak házi 
fertızések isolálására szolgáló elkülönítı osztályára felvétetni. Mivel csak életveszélyes és 
sürgıs mőtét miatt a vármegyei tiszti fıorvos engedélyével szabad a kórházigazgatóság 
elızetes beleegyezése mellett a ragályos beteget a kórház fertızı osztályára beszállítani, 
mennyi kérés, személyes összeköttetés és protekció és a tilalmak közötti tojástánc kell ahhoz, 
hogy ezt elérhessük. Ha pedig ez nem sikerül, akkor nem egyszer azon vesszük magunkat 
észre, hogy a summás munkás beteg minden orvosi engedély nélkül hazaszökött a falujába. 
Az otthon elhívott orvos szintén konstatálja a hasi hagymázt. Erre megy a jelentés a 
fıszolgabíróhoz, aki átír annak a vármegyének alispánjához, ahol a munkás dolgozott és a 
betegségét is szerezte. Megy is a szigorú rendelet a körorvosnak, hogy ki merészelte a 
ragályos beteget vasúton hazaküldeni? Ki kell nyomozni, hogy melyik vonattal és melyik 
szakaszban utazott. Fertıtleníteni is kellene a vasúti kocsit, ha tudnák, melyik is volt az. 
Jönnek a sürgıs, a számon kérı rendeletek az elöljárósághoz, az orvoshoz, mennek vissza a 
jelentések, de a baj már megtörtént. Ha az ilyen beteget be lehetne azonnal kórházba küldeni, 
akkor nem vihetne így haza a fertızı betegséget. A községi elöljáróságnak, a községi és 
Körorvosnak a beteg beszállítása után már csak a beteggel érintkezettek, esetleges 
bacilusgazdák megfigyelése és a lakás fertıtlenítése lenne a feladata. 

A beteg lakásának fertıtlenítése nagyon nehéz dolog volt a falun ezelıtt. Nagy gondot 
okozott úgy a községi elöljáróságnak, mint az orvosnak egyformán, hogy kivel 
fertıtleníttessenek, hogyan és mit? A falakat-e, a bútorokat-e, vagy pedig a „miazmás 
levegıt”? Ellenkezett az, kinek a házánál ezt az illatos procedúrát végre kellett hajtani. A 
falunak a fertıtlenítıi leginkább a vályogvetı cigányok sorából kerültek ki, csak késıbb szállt 
reá ez a hivatal a községi kisbírókra. Ahol nem volt orvos, ott rendszerint a közegészségügy 
egyedüli helyi reprezentánsa, a halottkém volt a fertıtlenítı is. Fertıtlenítıszerül leginkább a 
nyers és tömény carbolsavat használták töményen és hígítva. Ezt öntözték a padlóra, a falra, a 
földre, az árnyékszékbe, nem sajnálva az adagot, s így illata még hónapok múlva is 
csavargatta az orrát annak, aki az így fertıtlenített helyiségbe belépett. A frissen oltott meszet, 
a legkitőnıbb fertıtlenítı szert, nem tartották komoly szernek, mert olcsó volt, könnyen hozzá 
lehetett jutni és fıként, mert nem volt neki semmi rossz szaga. Már pedig átható szag nélkül 
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sem a községi elöljáróság, sem a laikus közönség, sıt még az antiseptikus aerában 
felnevelkedett orvosok sem képzelték el a sikeres fertıtlenítést. A karbolsav után jött a 
betegszobának kénnel való kifüstölése, melynek hatásosságát vízgıznek egyidejő 
fejlesztésével is fokozták. Így jutott el lassanként a falu is az égetéssel, kifızéssel és gızzel 
való fertıtlenítéshez. 

Az egész országra érvényes fertıtlenítési törvény vagy szabályrendelet nincsen, minden 
vármegyének van fertıtlenítési szabályrendelete. Alább ismertetem Fejér vármegye 
fertıtlenítési szabályrendeletének fıbb pontjait. A szabályrendelet a vármegyét 12 fertıtlenítı 

körre osztja be, egy-egy körhöz 6–14 község tartozik. A kör központja annak valamelyik 
központi fekvéső községe, ahonnan a gızfertıtlenítı készülék a legkönnyebben elszállítható. 
Mivel egy körhöz elég nagyszámú község tartozik, megesik nagyobb járvány esetén, hogy az 
egy gızfertıtlenítı gép kevés. A pénzügyi nehézségek miatt osztották fel a vármegye területét 
ilyen kevés számú fertıtlenítı körre. Annak idején a gép beszerzési árának felét a népjóléti 
tárca viselte, felét pedig a községek. Egy-egy gép ára 2500–3000 pengı között volt. A 
gazdasági helyzet rosszabbodásával ez az állami hozzájárulás megszőnt. A szabályrendelet 
szerint minden fertıtlenítı körnek kell tartania egy alacsony nyomású gızfertıtlenítı gépet, 
egy kis kétkerekő kézikocsit, zománcos és fa vedret, sublimatfecskendıt, két öltözet 
vászonruhát és vászonköpenyt, törülközıt, törlı ruhákat, súroló kefét, meszelıt, szappant és 
vegyszereket a fertıtlenítéshez. Több község egy vagy több Bukovszky-féle hydroformal 
formalingızt párologtató készüléket is szerzett már be. 

A fertıtlenítés végrehajtása az elöljáróságnak képezi a feladatát. Mindegyik fertıtlenítı 
körben legalább két, fertıtlenítı tanfolyamot végzett egyénnek kell lenni. Ezek elsısorban a 
községi és körorvosnak, másodfokon a járási tiszti orvosnak vannak alárendelve. Állandó 
díjazásuk nem lévén, esetenkénti díjazás jár nekik. Május 1-tıl szeptember végéig helyben 5, 
vidéken 6 pengı a díjuk, télen helyben 3, vidéken 4 pengıt kapnak. Vidékre történı 
kiküldetéskor annak a községnek elöljárósága, ahová ıket kiküldötték részükre és eszközeik 
részére kocsit tartozik adni, élelmezésükrıl és ellátásukról ellenszolgáltatás nélkül 
gondoskodni és szükség esetén kisegítı segédszemélyzetet rendelkezésükre bocsátani. A 
fertıtlenítı gépeket, eszközöket és felszereléseket, a fertıtlenítık ruházatát, a kör községei 
közösen szerzik be, jó karbantartásukról és megóvásukról a székhelyül kijelölt község tartozik 
gondoskodni anyagi felelısség terhe mellett. A fertıtlenítéshez szükséges szereket és 
anyagokat a fertıtlenítı kör közös költségvetése terhére, melyhez mindegyik körbeli község a 
fıszolgabíró megállapítása szerint állami egyenes adója arányában hozzájárul, a székhely 
község adja, de az anyagok árát és a fertıtlenítı díját a vagyonosok megtéríteni tartoznak. A 
munka alatt a fertıtlenítınek enni, inni és dohányozni nem szabad. Oda nem tartozó 
egyéneket a fertıtlenítendı helyiségbe beengedni nem szabad. A fertıtlenítéshez átvett 
tárgyak átvételét egy lapon igazolják, mely nekik a tárgyak visszaadásakor a tulajdonos által 
visszaadandó. A fertıtlenítıknek, mielıtt munkájukat megkezdik, ruhájukat le kell vetni és a 
fertıtlenítı ruhát felvenni. A fertıtlenítés megtörténte után pedig arcukat, szakállukat, hajukat 
szappannal és vízzel, kezüket és karjukat pedig sublimátos vízzel megmossák. A levetett ruhát 
fertıtleníteni és utána kimosatni kell. Mőködésükrıl naplót tartoznak vezetni, felelısséggel 
tartoznak a reájuk bízott gépért, eszközökért és anyagokért, nemkülönben a fertıtlenítı 
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tárgyakért, ha azokban a szakszerőtlen elbánás folytán kárt okoznak. A szakszerő elbánás 
dacára mutatkozó károkért nem felelısek, azt a község tartozik megtéríteni. 

Legtöbb helyen nehézségbe ütközik fertıtlenítınek alkalmas embert találni. Iparos nem 
igen vállalkozik reá, mert egyrészt félti a családját, másrészt nem sok jövedelmet ad, hiszen 
sokszor hónapok is eltelnek, amire a fertıtlenítıre egy-két napig szükség van. A 
mezıgazdasággal foglalkozó pedig éppen a járványok idején, az aratási és ıszi idıkben ér reá 
legkevésbé munkája miatt a fertıtlenítésre. Legcélszerőbb volna, már a gép megfelelı 
kezelése szempontjából is, mindegyik fertıtlenítı körben egy állandó fixfizetéses fertıtlenítıt 
alkalmazni, ki kizárólagosan végezné az egész körzetben a fertıtlenítést. Ugyanezt az embert 
más egészségügyi munkákra, mint egészségırt is fel lehetne használni. 

A fertıtlenítésnél nagyjából a Budapesten is érvényes fertıtlenítési szabályokat tartjuk 
be, amennyire vidéken lehet Vörhenynél és diphtheriánál az egész lakást fertıtlenítjük, hasi 
hagymáznál, vérhasnál, tuberculosisnál a betegszobát, különös gonddal az ágyat és környékét. 
Bárányhimlınél, kanyarónál és pertussisnál nem fertıtlenítünk, csak nagytakarítást 
végeztetünk. A gyermekágyi láznál a beteg ágyát, annak környékét és a gyermekágyassal 
érintkezésbe kerülı tárgyakat fertıtlenítjük, a ruhákat kimosatjuk és kifızetjük. Trachománál 
az egyéni védekezésre, a külön hálóhelyre, külön mosdóedény és törülközı használatára 
utasítjuk a beteget. Járványos agy- és gerincgyulladásnál és Heine-Medin betegségnél a 
legnagyobb gonddal fertıtlenítjük az egész lakást. A falak fertıtlenítésére, – az esetek 
legnagyobb részében meszelt szobákról lévén szó, – a frissen oltott mésztejet használjuk. 
Ezzel fertıtlenítjük a padozatlan szobák sárból vert földjét is, de utána legalább 10 cm 
vastagságban lehordatjuk a felsı réteget, azt mélyen elásatjuk, és helyébe nem lakott helyrıl 
vett tiszta földet teszünk. A padlós betonos vagy cementlapos helyiséget forró lúgos vízzel, 
sublimát vagy lysol oldattal súroltatjuk és mosatjuk fel. Festett falú szobákat, ahol festés régi 
és az újból való festés nem okoz anyagi nehézséget, szintén kimeszeltetjük, ahol pedig ezt 
nem lehet, ott vagy sublimátoldattal permetezzük be a falakat, vagy pedig ezen kívül még 
formalin fertıtlenítést is alkalmazunk. A formalint a Bukovszky-féle hydroformal készülékkel 
gız alakjában a kulcslyukon keresztül engedjük be a teljesen elzárt szobába, és utána 
következik a falak, bútorok, ruhanemőek, használati tárgyak stb. fertıtlenítése. Fényezetlen 
bútorokat forró szappanos vízzel, fényezett és kényesebb festéső darabokat pedig sublimát 
vagy lysoform oldattal mosatunk le. A ruhaféléket, amit kimosni és kifızni nem lehet, áramló 
gızzel fertıtlenítjük, egyebeket pedig jól kiporoltatunk, sublimát oldatba mártott kefével 
átkeféltetjük és legalább 24 órára a napfénynek tesszük ki. Van még sok, amin javítani 
kellene, hogy a fertıtlenítést tökéletesebbé tegyük, de a községek pénztelensége egyelıre útját 
állja minden javításra irányuló törekvésünknek. 
 
 


