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A HARCTÉRI SZEMSÉRÜLÉSEKRŐL 
ÉS MEGVAKULÁSOKRÓL.

Statisztika.

Az 1870 71. évi francia-német háborúban a német 
hadseregben 860 szemsérülés fordult elő: az összes 
sérülések kevesebb mint 1 %-a (0-86 %), a fejsérülé
sek 8 %-a.

Az orosz-japán háborúban a japánok 3093 szem
sérülést jegyeztek fel: a sérülések több mint 2 %-a, a 
fejsérülések 21 %-a.

A balkán-háborúban az arányszám még jobban 
növekedett.

További emelkedés a most folyó nagy hábo
rúnkban. Erre vall, hogy az első félévben magában 
az egyetemi I. számú szemklinikán 500-nál több 
szemsérült katona, kiknek 60 %-a egyik szemére, 
6 %-a mindkét szemére megvakult 1

A rokkantak számlálása most folyik, a háború 
első félévében mindkét szemükre megvakultak 
számáról csak ezen számlálás után fogunk képet 
nyerni.



G

Szemsérülések.

A szemsérülések gyakorisága a modern hadvise
lés következménye.

Hogy nem még gyakoriabbak, annak oka, hogy 
a sagittalis lövések a szemen át a koponyaüregbe 
hatolnak és halált okoznak. Ha a halottakat is 
számbavehetnők, akkor tárulna elénk a szemsérü
lések gyakorisága a maga egész valóságában.

A szemsérülések 80 %-a lövési. A golyó útja : 
egyik halántékon be,, a másikon ki, vagy a másik 
szemüregen ál. A fül előtt s mögött behatoló golyó 
is távozhat a szemüregen át, útjában az egyik 
szemet érheti.

A szem szét- s kirobbantása s ennek mechanis- 
musa. A szemben keletkező vérzések.

A bennrekedt golyó különböző helyzete: ifj. 
Liebermann Leó Röntgen-felvételei a kiállításon.

A horzsoló lövések.
A Shrapnell-sériilések roncsolásai.
A ̂ rdradf-robbanások. Idegentest: vas, réz, nickel, 

ólom, öntvény, kő a szemben.
Localizúlásuk : ifj. Liebermann Leó felvételei 

Sweet készülékével a kiállításon.
Idegentest a lencsében s a szem belsejében. 

Mágnes műtétek. Tolerantia. Keletkező gyuladások.
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A szúrt sebek aránylag ritkák.
Egyik szem sérülése veszélyeztetheti a másik 

szemet: a óympathiáó ózcmgyuladáó. Lényege. 
Megelőzésének módja: a gyógyíthatatlanul vak 
gyuláéit szem eltávolítása : hat hó alatt az I. számú 
egyetemi szemklinikán 110.

A katonák józan ítélete s bölcs resignati ója. 
Az egyszemüség jelentősége a munka- és kereset
képesség tekintetében.

A nemzetközi szemészeti congressus tárgyalásai 
Luzernben.

A mindkét szemükre megvakult 
katonák sorsa.

A vakok ügyének állása.
A IX . Lajoó francia király által a keresztes 

hadjáratban megvakult katonák számára 1260-ban 
létesített Hospice des Quinze Vingts túlhaladott 
typus.

A rokkant katonák asylumai is csak olyanoknak 
való, akik teljesen tehetetlenek, munka- és kereset
képtelenek, szellemileg is fogyatékosak.

A japán kasztrendszert, melynek alapítója H ito- 
yaáu 28 éves korában megvakult herceg, az 1868-iki
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forradalom megdöntötte s helyébe a szabadverseny 
lépett.

«A z  ókor a vakokat tiáztelte, a középkor táp
lálta, az újkor tanítja éá kereáetképeááé teázi.» 
(Franki.)

A  vak katonákat vióóza ke ll adni 
az életnek —  a m u n k á n a k !

Ez lehetséges, -— nem csak a kivételes tehetsé
geket, mint amilyen Fawcett, a Gladstone-kabinet 
postaügyi ministere, Milton, Auguátin Thierry, 
Emile Javai, Sounderóon, a mathematika tanára, 
Newton barátja, Rodenbach, a belga parlament 
tagja, kik mind felnőtt korban vakultak meg, hanem 
minden vakot munkaképessé lehet tenni tervszerű 
becsületes törekvéssel.

Puiáeaux vakja, kiről Diderot hires leveleit írta, 
elpazarolva vagyonát, utóbb munkával biztosította 
életét.

Mária Theresia v. Paradieó 11 éves korában 
a bécsi ((Augustiner Kirche»-ben Pergoleóe Stabat 
Mater-jét énekelte s orgonán kisérte magát. A jelen
voltakat mély meghatottság és bámulat fogta el. 
Mária Therézia gondjaiba vette. 25 éves korában 
körútja — diadalmenet.
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Párisban Mária Antoinette vette pártfogásába ; 
Londonban a waleái herceg — később IV . György 
király —- violoncellon kisérte.

Egyéniségének varázsa szerénysége, jó kedélye. 
Józáef cádázdr : «azt kívánom, hogy a bécsi hölgyek
nek, kiknek nem kellett olyan akadályokat legyőzni, 
épen olyan nagy műveltsége és gazdag tudása 
legyen, mint önnek».

M ozart is nagyra becsülte.
Az ellentét : az alamizsnát kolduló pápaszemes 

vak zenekar.

Valentin Haiiy  fellépése.
Vaknevelők alapítása : Páris (1784), Liverpool 

(1790), Edinburgh (1794), London (1800), Wien (1804), 
Berlin (1806), Budapest (1825), Józáef nádor párt
fogásával.

A vaknevelés fejlődése : Németországban 34 inté
zet 2500 vak növendék számára. Poroszországban 
17 intézet.

Nálunk 2 intézet 300 növendék számára. A buda
pesti kir. intézet az egész iskolaévben szünetel, 
helyiségei : kisegítő kórház !

A vaknevelés uralta a terrénumot.
A felnőtt vakokról való gondoskodás háttérbe 

szorult.

Nálunk a «Vakokat Gyámolító Országos Égje-
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sülét» V* millió korona budgetjével, melyből az 
állami subventio 43.000 korona, a társadalom 
200.000, a többit a vakok maguk keresik.

A vak katonák iránt mutatkozó érdeklődés és 
áldozatkészség az intézőkre nagy felelősséget ró.

Tanácskozás a Ministerelnök elnöklésével.
A vak katonák sorsát intéző országos bizottság 

megalakulása.
A megállapított programm.
Adatgyűjtés : tájékoztató, rendszeres.
Anyagi eszközök gyűjtése : a sajtó, a művészek, 

pénzintézetek, nyilvános számadásra kötelezett vál
lalatok, jegyzők, egyesek, iskolák és katonaság.

A vak katonák összegyűjtése az iparmüvéázeti 
iókola vöi'öálcere&zteá kióegítő kórházába.

Ennek célja.
Az ipari munkára való kiképzés: a vakokat 

gyámolitó orózágoó egyeóiiletbcii.
Ausztriai actio (Alsó-Ausztria, Csehország, Morva

ország).
Kölcsönös támogatás : a Külügyminister nejének 

actiója.
A legközelebbi feladat: «a háborúban megvakul

takat kei'esetképessé tenni, a megtanult munkát érté
kesíteni, a szellemi táplálékról való gondoskodás, 
az érintkezés a látókkal s vakokkal (Horváth))).



II

A végleges megoldás: későbbi feladat.
Az állam i gondoskodás: az 1875-ik évi törvény 

revisioja.
A táróadalom feladata: a munkaközvetítés s a 

munka  támogatása.
A milliomos vak szerencsétlen koldus, ha tétlen.
A vakot is csak a munka teheti boldoggá, meg

elégedetté.
(Helen K eller a süketnéma-vak leány optimis- 

musa.)
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