Kiss Róbert Károly – Vajda Tamás
hogy az ifjúság bizalma éppen azokban fog megrendülni, akik a keresztény világnézetet hirdetik, de megvalósítása elé akadályokat gördítenek. Az ilyen magatartás az emberben kétséget támaszt, de ennek ellenére mégis van annyi bizalmunk
illetékes körökben, hogy ezt a gondolatot magunktól távoltartva higgyük, hogy a
kereszt a legrövidebb időn belül legszebb dísze lesz egyetemünknek.
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381. Az Emericana és a népegészség

Magyarország népszaporodási mérlege lefelé tart. A folyamat megállításának
egyik lehetősége a halálozási arányszám leszorítása. A halálokok közt nagyon
tekintélyes helyet foglal el, az öregek és fiatalok közt széles rendet vág: a tubercolozis halál. A gümőkór elleni küzdelem évezredek óta folyik. Magyarországon
ezt csupán ötven évre tudjuk visszavezetni. Ötven évvel ezelőtt történtek az első
komoly tubercolozis elleni intézkedések, és a harc azóta mind intenzívebben folyik.
Ebből a harcból kérte ki részét az emericanás ifjúság, amikor bekapcsolódva a
Baranyi-Pálfy akcióba, megkezdte tubercolozis elleni munkáját. Küzdelmünk vezérelve: harc azokért, akiknek nem szabad még meghalni. Küzdeni a tudatlanság
ellen, és megtörni a nemtörődömséget. Ezt a munkát nem lehet falragaszokkal,
ismertető füzetekkel elvégezni. A társadalom sejtjeit, a családot kell felkeresni,
felvilágosítani a veszélyről, és kérni, követelni a fehér halállal való szembeszállást.
Az orvosi Emericana egészségügyi félrajai minden szombat délután kimennek
család-felderítésre. Az iskolaorvosi vizsgálat alkalmával gümőkórral fertőzöttnek talált gyermekek családját felkeresve, egészségügyi statisztikát vesznek fel,
keresik a fertőzés forrását, a beteget orvoshoz küldik, ahol szükséges tanácsokat
adnak, és az észleltekről jelentést tesznek a központban. Ily módon a betegség
megelőzésének oly sokszor hangoztatott eszméje kivihetővé válik, mert éppen az
egyetemi ifjúság az, mely közel tud férkőzni a beteghez, a beteg családjához, és
nemcsak a betegek gyógyítására, hanem az egészségesek védelmére is megkeresi
és megmutatja a módot.
A befutott jelentéseket a központi iroda feldolgozza. Külön csoportba kerülnek
azon gyermekek lapjai, kik családjukban állandó fertőzésnek vannak kitéve, és
a nyomor leláncolja őket, nem engedi szabadulni a tubercolózishalál karmaiból.
Ezek érdekében eddig úgyszólván semmi sem történt, mert nem is történhetett.
Az egészségügyi hatóságok és a betegek között egy hatalmas válaszfal volt: a
pénztelenség válaszfala. A Baranyi-Pálfy-akció révén a társadalom megmozdulása lerombolta ezt az akadályt. Egymásután nyílnak meg az iskola-fekvőcsarnokok, napközi otthonok, a deszki tbc kórház és a közeljövőben az újszegedi iskolaszanatórium. Az orvoskari Emericana feladata felkutatni azokat a gyermekeket,
kiket ki kell emelni környezetükből, ha meg akarjuk menteni őket.
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Egyetemi ifjúsági egyesületek Szegeden 1919 és 1944 között
A nyílt toberkolotikus betegek állandó veszélyt jelentenek környezetükre. Tudnak bajuk súlyosságáról, de egyrészt nemtörődömségből, másrészt pénztelenség
miatt meg sem kísérlik bajuk orvosoltatását. Az orvoskari Emericana feladata
megtalálni a gümőkor ezen tűzfészkeit, és rábírni őket, hogy orvosukhoz menjenek, vagy ha szegények, a tüdőbeteggondozót keressék fel. A központ ellenőrzi,
hogy a beutaltak tényleg jelentkeztek-e, és ha nem, a legközelebbi szombaton
megint bekopogtat egy zöldsapkás a betegnél, és ismét felszólítja, hogy jelentkezzék kezelésre.
A tubercolózis probléma tulajdonképpen gazdasági probléma, és ezért végleges
megoldása úgyszólván lehetetlen a mai körülmények között. A nyomor és a tbc
édestestvérek. A nyomor a tubercolózis melegágya, és ahol egyszer megjelent a
gümőkór, ott felüti fejét a nyomor is a hosszantartó, lassú betegség következményeként. Ez az a terület, ahol a legtöbbet kellene tenni, de éppen itt vagyunk a
leginkább tehetetlenek. Az orvoskari Emericana munkaterülete itt szintén nagy,
de hatóköre igen kicsi. A legkirívóbb, legsürgetőbb esetekre felhívta az egyházközségek, munkaadók figyelmét, a nyomorban élő családok gyermekeit tej és
ebédeltetési actióhoz juttatja.
A mozgalom csendben indult meg. Nem előzték meg időtrabló gyűlések. Nem
kürtölték világgá újságcikkek. E rövid beszámolóban már a tettek beszélnek. Az
orvoskari Emericana megmutatta, hogy a magyar ifjúság tud dolgozni, akar dolgozni. A munka folyni fog tovább a magyar egészség, a szebb magyar jövő érdekében.
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382. A familia feladata az Emericanában

A familia legszentebb feladata a széteső magyar katholikus család eszméjének a
rekonstruálása. E nagyszerű feladat megoldásának alfája a Hit. Csak a mélységes
religióból élő emericanás familia vetítheti a család meleg verőfényét a conventre,
curiára. Ezzel a belső katolicitással telt lelkiséggel vegye körül, segítse a Foederatiót nagy munkájában, nemes céljainak elérésében. Az igazi nőiesség már ritka
a ma társadalmában. A familia tagjainak katolikus magyar nőknek kell lenni a szó
legszigorúbb értelmében.
Az emericanás nagyasszonyok és kisasszonyok familiája mutatja a szeretet vonzó szépségét, kedvességét. A familia fogadja be az emericanás ifjúságot szívesen
ebbe a nagy szeretetbe. Árassza a familia a szeretet melegségét a város elhagyatott ridegségében élő emericanás ifjúságára. A családi tűzhely melegét sugározza
az idegen, a vidéki ifjúság lelkébe. Mily jól esik néha egy kedves anyáskodó szó,
kedves apró-cseprő anyáskodó figyelmesség. Felmelegszik a lelke a vidéki fiúnak, és ha anyai tanácsra van szüksége bizalommal fordulhat valamelyik kedves
Nagyasszonyunkhoz, kiben az Édesanya hasonmását látja, és éppen olyan kedves
tanácsot kap, mintha az édesanyaja adta volna.
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