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A TRACHOMA LEKÜZDÉSÉHEZ 

MAGYARORSZÁGON. 





A nagy és nehéz kérdések megoldásához A 

felületes munkával hozzáfogni nem szabad, 

mert ez az ügynek csak ártalmára lehet. 

Elszánt és lankadatlan, megingathatlanul 

következetes akaraterő kell ide, szilárd el-

határozás olyan küzdelem felvevésére, mely 

közben gördülő ujabb nehézségek csak ujabb 

ingerül szolgálnak a missió teljesítésében. 

Ilyen nagy és nehéz kérdés hazánkban a 

trachoma kérdése. Mélyen járó seb ez a nem-

zet testén. Körülbelül ötvenezer e bajban 

szenvedők száma. Ha egy pillanatra a huma-

nis nus sugallta érzéseinknek hallgatást pa-

rancsolunk és a száraz, rideg statisztika 

terére lépünk, szembeszökő lesz az, hogy a 

trachoma aránylag még a tuberkulosisnál is 

sokkal nagyobb kár és csapás a nemzetgazda-

ságra. A tuberkulosisban szenvedőre megvan 

az átlagos évszám, a 7 év, mely alatt befejezi 

szenvedéseit, bevégzi földi pályafutását és 

megszűnik a társadalom terhét képezni; a 

trachomás elélhet ettől a bajától akár 100 

évig is és mindvégig a társadalom nyűge 

marad. És ha még csak a trachomás ön-

magának volna az, pedig trachoma lehet 

az mindazokra nézve, kik vele, vagy az 

általa érintett tárgyakkal érintkezésbe jön-



nek és igy minden egyes trachomában szen-
vedő a fertőzés hosszú lánczolatának kiinduló 
pontja. A nemzetnek legvitálisabb érdekei: 
a gazdasága és védő ereje szenvednek meg-
rövidítést e betegség aknamunkája által. 

A tudomány, de különösen a hazai 
trachoma-ügy nagy veszteségére elhunyt 
Feuer Náthán dr. elévülhetlen emléket állított 
magának avval, hogy buzgóságára a trachoma-
ügyet a kormány fokozottabb érdeklődéssel 
karolta fel ós az általa előterjesztett terv 
szerint felvette a rendszeres küzdelmet a 
trachoma ellen. E küzdelem minden kultúr-
állam figyelmét magára vonta ós ahol csak 
a trachoma-kérdóssel a külföldön foglalkoz-
nak, mindenhol Feuer dr. alapvető munkás-
sága nagybecsű zsinórmórtékül szolgált. 

És ha Feuer dr. rendszerének voltak is 
némi fogyatkozásai, azok csak élénkebb vi-
lágításba helyezték annak üdvösségét. És 
ha semmi más eredménye nem lett volna 
az ő szinte páratlan munkásságának, mint 
az, hogy megteremtette a trachoma ellen 
felveendő küzdelmet, az már magában örök-
emlékü érdem. De ő sokkal tovább ment: 
nemcsak az alapot teremtette meg; felépítette 
az egész épületet, tető alá hozta. Es ha egy 
szemorvos, ki 12 év óta a trachoma által 
legfertőzöttebb góczpontok egyikén fejti ki 
működését, ezen az épületen egy csekély 
tatarozásra vállalkozik: ezzel az épület to-
vábbra is tiszteletet parancsoló szilárdsággal 
állja meg helyét. 
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A trachoma ellen való küzdésben két 

irány vezet czélhoz. Az egyik a trachomá-

ban szenvedők meggyógyítása, a másik a 

trachoma terjedésének meggátolása. Nem is 

dönthető el, melyiknek nagyobbak a nehéz-

ségei. De ezen alkalommal nem is czélom a 

gyógyítással foglalkozni, hanem egyes ténye-

zőket, eszméket szemügyre venni, mik a 

trachoma terjedésének meggátlásánál jönnek 

tekintetbe, czélravezetők vagy czéltalanok, 

az ügy előmozdítására vagy ártalmára szol-

gálnak. És miután a dolog természeténél 

fogva a gyógyitás kérdése is előtérbe tolul, 

itt erről csak annyiban lesz szó, amennyiben 
a gyógyitási rendszer és administrativ intéz-

kedések keretébe vág. 

A trachomásokat két nagy csoportba Áiiandó lau-

oszthatjuk : állandó lakóhelylyel birokra és mozgó't̂ chô  

mozgó trachomásokra. Az első csoportba mások-

tehát a saját otthonukban foglalatoskodókat, 

a másodikba a munkásokat, napszámosokat, 

cselédeket stb., szóval olyanokat, kik ottho-

nukon kivül dolgoznak, másoknál teljesíte-

nek szolgálatot. Czélszerü már azért is ezen 

beosztás, mivel az óvóintézkedések megtevése 

és a gyógyitási rendszer eltérő kell, hogy 

legyen az egyiknél is, a másiknál is. Már 

első tekintetre is szembetűnő, hogy a trachoma 

terjedése szempontjából a mozgó trachomások 

sokkal súlyosabb elbirálás alá esnek, mint 

a másik csoport. Megkülönböztethetünk még 

egy harmadik csoportot is: az iskolásokét, 

akik tulajdonkép a mozgó trachomások közé 



tartoznak, de akikkel sajátos viszonyuknál tekintetber 

fogva, külön kell majd foglalkozni. megbízhat« 
A trachomások A trachoma ellen való küzdelemnél leg- mertéket í 
nyilvántartása. f o n t o s a k k a trachomások nyilvántartása. ha ott, a] 

Ennek a lehető legpontosabb keresztülvite- vizsgálat i 

lére minden eszköz és mód felhasználandó, tagját mec 

mert a trachomások száma irányadó minden tosabb, CSÍ 

egyéb teendőre nézve. A tényleges számnak közé, aki 

és viszonyoknak megállapitására és kipuha- Hogy ; 

tolására a legszigorúbban kötelező erejű ren- <dá kerülje 

deletek kibocsátása csak a legteljesebb he- teljesitéséh 

lyeslést érdemel, mely rendeletek első sor- tapintat sz 

ban a hatóságnak, azután az orvosnak és még a viz 

lakosságnak szóljanak. Ezen rendeletek végre- szek, tanit 

hajtásánál azonban nagy súlyt kell arra sitsák föl 

fektetni, hogy a lakosság ne az orvosban hogy ezál 

lássa a kényszeritőt, hanem a hatóság kép- akik fejad 

viselőjében, különösen ne abban az orvos- tartanak é 

ban, aki esetleg a gyógyítást is foganato- j élelmük, 1 

sitja. A nép minden iránt, amit kénysze- a gyógy ita 

rüségből kell tennie, nagy ellenszenvvel talán még 

viseltetik; nem egyszer hallottam a szem- ertekére le 

vizsgálatokról nagy keserűséggel panasz- szabad e \ 

kodni, hogy: „az embürrel ép' ugy csele- toságnak 1 

kösznek, akár csak a lóval: még a fogát is a lakosság 

mögnézik neki." És ha az orvosban a kény- egyeztethel 

szeritő hatalmat látja, akkor vele szemben ^yebben ej 

is neheztelő és bizalmatlan, ami az ügynek lc|őben zak 

nagy ártalmára van; mert a főtörekvésnek hiba volna 

arra kell irányulni, hogy a nép az orvosban, hi erre, ki 

különösen aki gyógyítja is, jóakaróját és m e g ilyen 

barátját lássa. "épnek és 

A trachomások nyilvántartásának minden ^egértékese 



lyuknál tekintetben megbízhatónak kell lenni. A 

megbízhatóság csak akkor üti meg a kivánt 

íél leg- mértéket és akkor szolgálja igazán a czólt, 

itartása. k a fthol ennek szüksége fennforog, a 

ztülvite- vizsgálat alá kerülő lakosság minden egyes 

nálandó, fagját megvizsgálják és ami talán még fon-

minden tosabb, csak azt vegyék fel a trachomások 

számnak közé, aki csakugyan trachomás. 

kipuha- Hogy a lehetőségig mindenki vizsgálat 

rejti ren- a^ a kerüljön, ez a hatóság feladata, melynek 

;eí)b he- teljesítéséhez sokkal több lelkiismeret és 

lső sor- tapintat szükséges, mint erélyesség. A népet 

snak és m é g a vizsgálat foganatosítása előtt lelke-

ik végre- szek, tanítók és kihirdetések utján világo-

;ell arra sitsák föl annak czéljáról és üdvösségéről, 

orvosban ó°gy ezáltal leszereljék a gyanakodókat, 

sá«»- kép- a k i k fejadó összeírástól és más ilyesmitől 

z orvos- fartanak ós hogy azon nem épen alaptalan 

l'0o-anato- félelmük, hogy a munkabiró családtagokat 

kenvsze- a gyógyítás végett elvonják a munkától, sőt 

íszenvvel falán még kórházba is hurczolják, a kellő 

a szem- értékére leszállittassék. Nem olyan időben 

panasz- s z ahad e vizsgálatot megejteni, amely a ha-

ry csele- fóságnak kényelmes, hanem akkor, amidőn 

^ foo-át is a lakosság érdekével az legjobban össze-

n a kény- egyeztethető és akkor, amidőn a legköny-

szemben nyebben eszközölhető. Mert például a munka-

,z üdvnek időben zaklatni a népet, a legszembeszökőbb 

rekvesnek kiba volna. Ilyenkor nincsenek is együtt, 

orvosban, k i e r r e , ki a i T a vándorolt munka után, de 

árúját ésl r n eg ilyenkor a legdrágább is az ideje a 

népnek és méltán sérelmes reá nézve, ha a 

ak minden legértékesebb munkanapjainak csak egyikén 



Felvilágosító 

füzetek. 

is kénytelen volna otthon maradni és bevárni 

a szemvizsgálatot. A munkaszünetelés idejét 

kell erre felhasználni, vagy ha ez elhárithatlan 

akadályokba ütköznék, a vasár- és ünnep-

napokat; nincs ez utóbbiban semmi lelket-

lenség, hiszen az emberek javára cselekedni: 

isteni cselekedet. 

A vizsgálat megejtésének semmi zakla-

tással sem szabad járni. Előzékenység, rá-

beszélés, felvilágosítás szolgálja azt a nagy 

czélt, amelyet elérni óhajtunk. Meg kell 

nyerni tudni a népet az ügy javára, ugy, 

hogy ő maga önként is nyújtson segéd-

kezet, a trachomának leküzdéséhez. Lássa 

be a nép, hogy az eljárás csakis az ő és az 

ő vérei és felebarátai érdekében történik. A 

darabos, tapintatlan fellépés többet árt az 

ügynek, mintha semmi sem történt volna. 

Az általános kötelező szemvizsgálat meg-

ejtése a lehető legritkábban történjék, anélkül 

természetesen, hogy ez az ügynek ártalmára 

válnék, mert minduntalan, felesleges szám-

ban megbolygatni a lakosság nyugalmát, 

már maga is zaklatás volna. Igen ajánlatos 

minden szemvizsgálat után minden család-

nak egy, a nép értelméhez simuló és az 

általa beszélt nyelven irt füzetkét adni, 

amelyben a szemvizsgálat oka, czélja legyen 

feltüntetve, hangsúlyozva azt, hogy az semmi-

féle, sem előzőleg, sem utólagosan fizetendő 

költségbe nem kerül, azután a trachoma 

betegség lényege és annak veszélyessége, 

gazdasági hátránya legyenek kiemelve. Ilyen 

irányban 

got elvita 

Mint i 

iátokat a 

foganatos 

sine qua 

orvos. És 

désére és 
val felme 

Itt sz< 

lést kezd» 

gosabbtai 

a trachon 

ját és nn 

zavaró fá 
ugyan ke 

a teljes v 

ban van. 

iyekben 

csak bizo 

ha nagy 

trachoma-

betegség 

Élén'] 

maguk a: 

trachomá; 

beszélnek 

gálatot te 

pillanatra 

ük itt az < 
v a g y kev 

zavarainá 

állapitásá 



)evarni 

; idejét 

thatlan 

ünnep-

lelket-

ekedni: 

zakla-
3g, rá-
a nagy 

; g keli 

ugy, 
segéd-

Lássa 

ő és az 

énik. A 

árt az 

, volna. 

Lat meg-

, anélkül 

rtalmára 

s szám-

ngalmát, 

ajánlatos 

család-

> és az 

ét adni, 

a legyen 

z semmi-

fizetendő 

trachoma 

lyessége, 

Ive. Ilyen 

orvosok. 

irányban megirt füzetecskéktől a hasznossá-

got elvitatni nem lehet. 

Mint már hangsúlyoztam, a szemvizsgá- szakképzett 

latokat a lehető legritkább időközökben kell 

foganatosítani. Ennek azonban a conditio 

sine qua non-ja az alapos, a szakképzett 

orvos. És ezzel rátérhetünk az orvos műkö-

désére és az ilyen szemvizsgálatok alkalmá-

val felmerülő teendőire. 

Itt szomorú vallomással kell a beveze-

tést kezdeni, amennyiben, sajnos, a legszor-

gosabb tanulmányozások és kutatások daczára, 

a trachoma lényegét, keletkezésének okozó-

ját és még részben terjedési feltételeit is, 

zavaró fátyol boritja. E fátyolon helyenként 

ugyan keresztül tör egy-egy fénysugár, de 

a teljes világosságnak még nagyon is útjá-

ban van. Sőt mi több: vannak esetek, me-

lyekben igen nehezen dönthető el, vagy 

csak bizonyos idő eltelése után, különösen 

ha nagy gyakorlottság nem támogat, hogy 

trachoma-e a meglevő szembaj, vagy más 

betegség. 

Élénk tanúbizonyságul szolgál erre, hogy 

maguk az idevágó miniszteri rendeletek is 

trachomások mellett trachomagyanusakról is 

beszélnek és kívánják a beszámolást a vizs-

gálatot teljesitő és a gyógyitó orvostól. Első 

pillanatra szembeszökő, hogy mily tág tere nyi-

lik itt az egyéni qualitásoknak. A felületesebb 

vagy kevésbé járatos orvos a szem legkisebb 

zavarainál mindjárt kész a trachoma meg-

állapításával, de legalább is besorozza a / 
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trachomagyanusak közé. Másrészről a túl-

hajtott lelkiismeretesség, a bizonytalanság 

talajából burjánzó aggodalmaskodás egész 

légióját sorozhatja be a trachomásoknak és 

trachomagyanusoknak, akiknél pedig eféle 

bántalomról szó sincs. Pedig mielőtt valakit 

trachomásnak vagy trachomagyanusnak nyil-

vánitunk, százszor kérdést keli önmagunk-

hoz intézni, hogy csakugyan az-e; százszor 

át kell szűrni szivünkön is a szót, mielőtt 

valakire kimondjuk, hogy trachomás. Mert 

sok egyénnél e szó pálczatürést jelent egész 

jövendő élete, boldogulása és boldogsága 

felett. Eltekintve attól, hogy ha csakugyan 

befészkelődött szemükbe a szóban levő be-

tegség, a testi szenvedések gyötrésén kívül 

még egész lánczolatát a lelki zaklatásoknak 

kell elszenvedniük. Ragadós lévén a bajuk, 

övéiket kerülniük kell, barátaik, ismerőseik 

húzódoznak tőlük, a kényszergyógyitás és 

kényszervizsgálatnak úgyszólván örökös rab-

jai lesznek; munkát, szolgálatot hiába ke-

resnek, mert elrémülve utasítják vissza őket 

a betegségük ragadóssága miatt. De elég 

valakinél megállapítani a trachomára gyanus-

ságot is, csak ugy kötelezik a kényszergyó-

gyitásra, mint az igazi trachomást ós a 

consequentiák is csak olyanok, mintha igazi 

trachomás volna. 

Pedig hát nincs annál világosabb tétel, 

minthogy vagy trachomás valaki, vagy nem. 

Tertius non datur. És ez minden érvelésnél 

meggyőzőbben állítja elénk azon feltételt, 
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hogy a szemvizsgálatokat tapasztalt szak-

embereknek kell eszközölni. A. tudomány 

véges ugyan, de amily arányban fejlett 

valakinek a szakértelme, oly arányban képes 

csökkenteni a trachomára gyanúsak számát. 

I)e sőt aki a trachoma és általában a szem-

orvosi tudomány terén nagy gyakorlatra tett 

szert, az előtt trachomára gyanús nincs is. 

Hogy megboldogult Feuer dr. mégis oly 

nagy súlyt fektetett a trachomára gyanú-

sakra is, azt annak tudatában tette, hogy 

a trachoma ügyét jórészben nem szakemberek 

szolgálják és igy inkább legyen több a szem-

beteg, akit gyógykezelnek és szem előtt 

tartanak, mint több trachomás maradjon ke-

zelés és ellenőrzés nélkül. 

A trachomavizsgálat megejtésénél azt 

javasolnám, hogy csak egy osztályba tartozó 

szembetegek puhatoltassanak ki : a tracho-

mások. A trachomagyanus és a ttiszős (fol-

liculáris) kötőhártya bánt alomban szenvedők 

teljesen elhagyandók; ide nem tartoznak, az 

ügynek nehézkessé tevésére, ártalmára szol-

gálnak. Azonban végtelen fontosságúnak tar- oyógyitnató és 

tom, hogy a kipuhatolt trachomások két al- ^Smások" 

osztályba soroztassanak és pedig: gyógyí-

tásra alkalmasokra és gyógyításra alkalmat-

lanokra. A mostani eljárás szerint aki egy-

szer trachomásnak találtatott, azt minden 

melléktekintet nélkül gyógykezelik addig, 

amig ki nem gyógyul trachomájából vagy 

meg nem hal más betegségben, vagy vég-

elgyengülésben. Azok a szerencsétlen tracho-
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mások is tehát, akiknél már a trachoma be-

fejezte pusztító művét, tünkre tette a kütő-

hártyát, vagy a szaruhártyát, szóval a 

gyógyításnak már hozzá nem férhető álla-

potot teremtett, egész holtuk napjáig kötele-

sek gyógykezelés alatt állani, kínoztatni ma-

gukat, mert hiszen tudjuk, hogy a trachoma 

gyógyítása nem tartozik a legnagyobb élve-

zetek közé, anélkül, hogy siralmas helyze-

tükön csak egy hajszálnyira is segítve lenne. 

De eltekintve még ettől is, nagy hátrányára 

szolgál ezen eljárás a trachoma-ügynek 

azon szempontból, hogy a nép látja, hogy 

az ilyen trachomásokat már hosszú évek 

óta gyógyítják és még mindig rossz, vagy 

még mindig vak a szemük. Természetes, 

hogy az ilyen gyógyítási eredmény láttára 

nem igen fog igyekezni, hogy ha trachomá-

ban szenved is, hogy siettesse a fölfedez-

tetést és igy magára zúdítsa a kényszerítő 

gyógyítást. Mindenesetre ezen hátránynyal 

szemben elenyésző csekély előnyt szolgál a 

közegészségnek az ilyen gyógyithatlanok 

folytonos gyógyítása, a baj továbbterjedésé-

nek meggátolása szempontjából. Elsősorban 

is az ilyen tönkresilányitott szemek már nem 

valami veszélyesen ragadósak, azután pedig 

a környezet, látva a nagy pusztítást, mit a 

trachoma véghez vitt, inkább fog őrizkedni 

és e szerencsétlen trachomásra ügyelni, hogy 

rá ne ragadjon a baja; és ha valami ujabb 

eruptio történne, az általános szemvizsgálat 

ráér kideríteni, de a kioktatás is csak liasz-
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nál valamit, amiről még lesz szó. Semmiféle 

paragrafussal, semmiféle büntetéssel nem 

lehet a népet annyira megnyerni az ügynek, 

mint eredmények felmutatásával; a gyó-

gyíthatatlan trachomások gyógyítása pedig 

csak elrettentő példa, azért feltétlenül el-

hagyandó. 

Elhagyandó továbbá a trachomagyanu- Trachomára 

soknak és a tüszős kütőhártya-hurutban 

szenvedőknek a trachomásokkal egy kalap hártyahurut 

alá vevése. Trachomagyanus tulajdonképen 

a megvizsgált egyénre vonatkozólag egy 

non sens, ez csak a tudománynak egy be-

vallott gyengéje, ami semmi esetre sem jo-

gosít fel arra, hogy százakat és ezreket a 

tudomány mártírjává tegyünk és őket, mint 

trachomára gyanúsakat, a kényszerítő gyó-

gyítás és a trachomásoktól követelt maga-

tartás minden kellemetlenségeinek kitegyük. 

Ha valakinek szeme éppen csak gyanús 

— de már itt is érintem — a szakértői 

szemnek gyanús, akkor ennek nyoma leg-

fölebb csak a vizsgálati jegyzőkönyvben 

lehet, egypár figyelmeztető jó szó az illető-

höz és aztán semmi egyéb; nem pedig pusz-

tán a gyanú alapján az illetőnek esetleg 

egész jövőjét teljesen tönkre tenni. Itt is 

áll az, hogy ráér a következő általános 

szemvizsgálat meggyőződni az ilyen szem 

további sorsáról. 

Ami pedig a tüszős kötőhártya-megbetege-

dést illeti, ennek a trachomához éppen semmi, 

de semmi köze. Ez egy egészen különálló 
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betegség, a szemet sohasem veszélyezteti és 

annyira ártatlan jellegű, hogy legtöbb-

ször magára hagyva is teljesen meggyó-

gyul. Megvan ugyan az a sajátsága, hogy 

családi vagy zárt, együttélő vagy együtt-

munkálkodó körökben több egyén meg-

kaphatja, de ebből a betegségből trachoma 

ugyan sohasem fejlődik, és a szemben 

a látást veszélyeztető kárt sohasem okoz, 

tehát semmiféle, az egyéni szabadságba bele-

vágó intézkedésre nincsen szükség. Nincs 

szükség sem trachomamentes, sem tracho-

mától fertőzött vidéken. Azon indokolás, 

hogy a tüszős kötőhártya-megbetegedés kény-

szeritő gyógyítására ott, ahol a trachoma 

gyakoribb vagy endemikus, azért van szük-

ség, mivel az ilyen betegségben szenvedő 

szem könnyebben kapja meg a trachomát 

is, szóval a trachoma iránti hajlamosságot 

növeli, el nem fogadható. Ezért az e jelen-

téktelen bajban szenvedőket esetleg éveken 

át a kényszerítő eljárások minden terhének 

kitenni, — mert a tüszők sokszor éveken át 

fennmaradnak vagy újra képződnek, — min-

denfélejogos alapot nélkülöz. Hiszen mindenféle 

szemhurut, mely váladékot termel, ragadós 

és minden 1 gkisebb bántalom, mely a sze-

met alterálja, hajlamosít a trachomára. To-

vábbá mindenki, aki porban, füstben, ártal-

mas gőzben dolgozik, szintén hajlamosabb a 

trachomára; igy tehát mindazokat, akiket egy 

általános szemvizsgálat megejtése alkalmá-

val, bármilyen hurutban vagy lobban szen-
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vednek a szem elülső részei, továbbá mind-

azok, akik a szemre ártalmas légkörben 

dolgoznak, mint a kényszerítő eljárásnak 

alávetendőket kellene felvenni, legalább is 

éppen olyan okkal és joggal, mint a tüszős 

kötőhártya megbetegedésben szenvedőket. 

Tehát ezek szerint a trachoma ellen 

való küzdelem érdekében megejtett szem-

vizsgálatoknál tisztán arra kell szoritkozni, 

ki a trachomás és ezek közül ki a gyógyit-

ható, illetőleg gyógyitandó. Ezzel e nagyon 

ágas-bogas kérdésben az ügynek csak elő-

nyére váló, hogy ugy mondjam, tömör egy-

szerűsítésre teszünk szert, melynek segélyé-

vel a nehéz feladat szálait sokkal biztosab-

ban tarthatjuk kezünkben, sokkal biztosabban 

törtethetünk előre a rögös uton. És ezért 

is hangsulyoztatott fönnebb, hogy a legna-

gyobb súlyt a szem vizsgálatokra kell fek-

tetni. A legfőbb törekvésnek arra kell 

irányulnia, hogy kapjunk tiszta képet a 

trachoma elterjedettségéről. 

E tekintetben az ideális tökéletességet 

elérni, nem igen áll rendelkezésünkre a biz-

tos megoldás. Annyi azonban tény, hogy a 

mai rendszer idevágó intézkedései mögötte 

maradnak a czélnak. Hogy egy vizsgáló 

orvostól azt kívánhassuk, hogy a tudomány 

mai állásához képest, a lehetőségig ugy ejtse 

meg a vizsgálatot, hogy válaszsza ki a 

konkolyt a tiszta buza közül, azaz állapítsa 

meg egy, a trachomajárványtói fertőzött 

vidéken, ki a trachomás, ki nem az, hogy 
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ehhez a trachoma terén szerzett gyakor-

lottságnak milyen mértéke szükséges, arról 

csak a szakembereknek lehet igazán fogalma. 

Néha a trachoma legsúlyosabb alakját vél-

jük magunk előtt látni, pedig csak egy igen 

könnyű lefolyású heveny szemhurut van 

jelen, máskor meg a legszorgosabb vizsgá-

latra is csak alig vagyunk képesek valami 

csekély elváltozást felfedezni és mégis a 

trachoma legmakacsabb alakjával lehet dol-

gunk. Nem sokkal könnyebb az a feladat 

sem, megállapítani a trachomában szenve-

dőről, hogy az alkalmazott gyógyitásra 

csakugyan meggyógyult-e teljesen, vagy 

nem, ugy, hogy igen éles szem kell ahhoz, 

hogy a valóban meggyógyultak kiválasz-

tassanak ós végre annyi zaklatás után föl-

lélegezhessenek. Hiszen nem mondok vele 

ujat: ide szakorvosok, igen képzett szak-

orvosok kellenek. Bárki, aki eddig a trachoma-

kérdóshez hozzászólt, ezt állította oda con-

ditio sine qua non gyanánt. Greef, Hirschberg, 

Imre, Kuhnt stb. mindannyian ezt a feltételt 

helyezik a kérdés megoldási módozatainak 

élére. 

Az ország összes trachomásainak gyó-

gyítását szakorvosokra bizni természetesen 

lehetetlenség; ez rengeteg költségbe kerül, 

de meg szakorvos sincs ehhez elég. Nem 

is e czélból kellenek a szakorvosok. Magá-

nak a gyógyításnak foganatosítására igen 

nagy szolgálatot fog tenni a jövőben is az 

a gárda, amely jelenleg végzi a gyógyítást: 
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az állami trachoma-orvosok, a kötelességektől 

agyonterhelt hatósági orvosok. Azonban a 

trachoma diagnosisához, a gyógyítási terv 

megállapításához, — feltétlenül szükséges-e a 

műtevés, vagy elégséges-e pusztán a gyógy-

szerekkel való kezelés, — a gyógyítás ós gyó-

gyulás ellenőrzéséhez trachoma-fertőzőtt vi-

dékeken csakis a kellő szakismerettel ren-

delkező orvos szóljon hozzá ós csakis ő képes 

az ügynek számbavehető szolgálatot tenni. 

Már magában véve az a követelés, hogy 

a trachomaellenes küzdelembe csakis és ami 

egyedül a helyes, kizárólag a trachomások 

vonassanak be ós az eddig tekintélyes szám-

ban levő és szintén kényszer alatt álló 

trachomagyanusak ne szerepeljenek, mert a 

küzdelmet csak komplikálják és fölötte meg-

nehezítik, már maga ez a követelmény talpig 

szakembert kiván. Mert az tiszta és vilá-

gos, hogy minél nagyobb a szakértelme és 

gyakorlottsága egy orvosnak a szemészet 

terén, annál kisebb lesz aránylag azon 

szembetegek száma, akiknél nem képes 

azonnal megállapítani: trachomások-e azok, 
v a gy sem; de mindenesetre oly jelenték-

telen számra csökkenti azokat, hogy a leg-

kisebb aggodalom nélkül akár egészen is 

ügyeimen kivül hagyhatók. így azután tisz-

tán tehetjük meg számításainkat, tisztán 

lógunk a leküzdendő bajjal szemben állani. 

Ugy ezen, mint a fent elsorolt követeié- Kerületi 

seknek a nagyfontosságú ügyhöz arányosítva, feTügyeiők. 

kevés szakemberrel lehet megfelelni. Az egész 
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országot négy vagy öt kerületre kellene be-

osztani, ugy, hogy minden kerületben a be-

osztásnál az arányosítás szempontjából figye-

lemmel kellene lenni a többé és kevésbé 

fertőzött vidékekre és mindegyik kerület 

trachomaügyének vezetésével egy-egy állami 

kerületi trachomafelügyelő volna megbízandó, 

akiknek feltétlenül képzett szakembereknek 

kell lenni. Azonkívül szükséges a központ-

ban egy trachoma főfelügyelői állás, amely a 

mai országos trachomafelügyelőinek felelne 

meg, aki a miniszternek közvetlen referense 

volna és a trachomafelügyelők felettese. 

A kerületi felügyelők teendői volnának: 

saját kerületükben a trachoma-fertőzött helye-

ken évenként egyszer a legalkalmasabb idő-

ben általános szemvizsgálatot tartani a ha-

tóság, az állami trachoma-orvos, illetőleg a 

hatósági orvos jelenlétében. Ez alkalommal 

jegyzőkönyvbe veszi a trachomásokat, ezek 

közül kik a gyógyitandók, kik nem, meg-

győződést szerez a gyógyítás eredményéről, 

az évközben gyógyultakat felülvizsgálja, ki-

jelöli azon trachomásokat, kiknél miítevés 

szüksége forog fenn, általában a gyógyítási 

tervezetet megbeszéli a kezelő orvossal. 

Rendkívüli esetekben, ha valamely járvány-

mentes helyen nagyobb mértékben lépne 

föl a trachoma, azonnal tartozik belügy-

miniszteri rendeletre ugyanilyen módon az 

általános vizsgálatot megejteni. Ugyancsak 

évenként egyszer felülvizsgálja a kerületé-

ben levő állami trachoma-kórházakat. Ugy 

az általán 

kórházakt 

ügyminisz 

A tula 

kórházak, 

házak, ha 

végzik. Je 

több irán 

javítani k 
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ügy azért 
szágra, n 

gyógyitha 

rendelkeze 

biztos gye 

gyobb á l 
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hatnók és 
e s mindéi 
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psapás ell 
ls> legalá 

lehetséges 
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az általános vizsgálatokról, mint a trachoma-

kórházakban szerzett tapasztalatokról a bel-

ügyminiszterhez jelentést terjeszt föl. 

A tulajdonképpeni gyógyítást a trachoma-

kórházak, vagy ennek hiányában közkór-

házak, hatósági orvosok és trachoma-orvosok 

végzik. Jelenleg ilyen a szervezet, de ezt 

több irányban fejleszteni, tökéletesíteni és 

javítani kell. 

Az ügy természeténél fogva bármiről 

inkább, mint a trachoma-kórházakrúl lehet 

azt mondani, hogy jól vagy rosszul, de 

lenni kell. Ennek vagy jól, sőt kitűnően kell 

működni, vagy sehogy sem. Az egész trachoma-

ügy azért nehezedik oly ólomsulylyal az or-

szagra, mivel a trachoma a legnehezebben 

gyógyítható betegségek közé tartozik. Ha 

rendelkezésünkre állana a minden esetben 

biztos gyógyító mód, akkor valamivel na-

gyobb áldozattal az összes trachomásokat 

egy fél év vagy egy év alatt kigyógyít-

hatnék és igy a trachomajárványt egyszer 

es mindenkorra elfojtanánk. De miután a 

gyógyítás az orvosi tudomány egyik leg-

kenyesebb kérdése, mihez még hozzájárulnak a 

gyógyítás adminisztratív nehézségei, e súlyos 

csapás elhárítása nagy, kitartó munka árán 
ls> legalább egy nemzedék letűnése után 

lehetséges. 

A legmegbízhatóbb és leggyökeresebb ered-

menyt a trachoma terén erőművi, de főleg 

sebészi úton vagyunk képesek felmutatni. 

Es a nem is régen mult időkhöz képest 
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a sebészi eljárásokkal ma már szinte cso- ezekre m 

dákat művelhetünk. A mai tapasztalatok veszedelrr 

szerint a trachoma kiirtása akkor fog a követelési 

megvalósulás felé közeledni, ha a gyógyítás kórházba 

sebészeti alapon fog állani, amiből eo ipso az letesebbé: 

következik, hogy a sebészi eljárás mívelendő sitsuk. É 

ós fejlesztendő a legtökéletesebb fokra. Ezt a műtevésrí 

czélt pedig a trachoma-kórházak szolgálhatják, alább leb 

szakemberrel az élén és laboratóriummal fel- cito et ju 

szerelve. Hogy a trachoma-kórházak élén szakembe 

szakember álljon, ez ismét oly elvitázhatlan szerezni 

követelmény, amelyet szem elől tévesztve, Szükséo- -

a trachoma-ügy megoldását egy lépéssel beutaltato 

sem viszszük előbbre. Nagy szakértelem, nek eno-e 

nagy emberszeretet, kiváló ambíció kell annak követeibe 

az orvosnak egyéni tulajdonait képezze, aki janak, d( 

az ezerszeszélyü trachomával boldogulni akar. rendkívül 

Azonkívül pedig a takarékossági elv is szak- annak, h 

ember alkalmazását követeli. A szakember sok- folkükben 

kai több esetben és sokkal rövidebb idő alatt hogy a h 

képes eredményt felmutatni, ami lényeges mintha b< 

megtakarítást jelent az államkincstárra nézve. a spanyo' 

Azt sem szabad szem elől téveszteni, hogy, Lelkükbei 

legalább a mai napig divó rendszer szerint, jak azok 

a trachoma-kórházakban gyógyítás alá jövők keresik a 

zömét a kényszer és erőszak juttatta oda szeriteni 

be; kényszeritjük arra, hogy testét a kés lógnak ei 

alá vigye, ami tagadhatlan, hogy a szemé- ban a gy( 

lyes szabadság legmagasabb mérvű korláto- fogják a 

zása — és mindez, a végczélt tekintve, nem folhasznál 

is azért, hogy maga az oda beutasitott és a gvó 

trachomás gyógyuljon meg, hanem a többi A mor 

egészséges embertársai javáért, vagyis hogy a z állami 
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nte cso-
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intve, nem 

beutasitott 

n a többi 

agy is hogy 

ezekre ne képezzen az ő fertőző bajával 

veszedelmet. Nohát az emberiség legelemibb 

követelése, hogy ezekkel a szerencsétlen 

kórházba utasitottakkal szemben a legkímé-

letesebb és lehető leggyengédebb eljárást tanu-

sitsuk. És ha már a szerencsétleneket a 

műtevésre szolgáló asztalra fektetjük, leg-

alább lebegjen lelki szemeink előtt a ,,tuto, 

cito et jucunde" magasztos elve. Erre csak 

szakember képes. És ennek az elvnek érvényt 

szerezni, sehol inkább, mint itt van szükség. 

Szükség van azért, mert azok a szerencsétlen 

beutaltatott trachomások, ha már a kényszer-

nek engedtek, legalább annyit jogosan meg-

követelhetnek, hogy velük emberiesen bán-

janak, de meg példaadás szempontjából is 

rendkívüli fontosságú. Nagy hordereje van 

annak, ha a trachoma-kórházból kikerültek 

lelkükben magukkal hozzák azt a tudatot, 

hogy a humanismus templomából jöttek ki, 

mintha borzalommal terjesztik a hirt, hogy 

a spanyol inquisitio kamrájából szabadultak. 

Lelkükben az előbbi érzéssel, növelni fog-

jak azok számát, kik önkéntesen is fel-

keresik a trachoma-kórházat és akiket kény-

szeríteni kell, kevesebb lelki aggodalommal 

lógnak engedelmeskedni. Mig ha a kórház-

ban a gyötrelem napjait töltötték, elrettenteni 

fogják a többieket is, akik minden módot 

felhasználnak arra, hogy bajukat eltitkolják 

es a gyógyítás elől kitérjenek. 

A mondottakból tehát az következik, hogy szemkórházak. 
a z állami trachoma-kórházak a leghatalma-

2* 



sabb fegyver a trachoma ellen való küzdés-

ben. És igy minél több ezeknek száma, 

minél lelkesebb szakember vezeti ezeket, 

annál üdvösebb lesz az eredmény. Miután 

magam is azon nézeten vagyok, hogy 

trachoma-kórházak vezetésével szemorvosok 

bízassanak meg, csak önmagamnak monda-

nék ellent, ha nem tartanám szerencsés gon-

dolatnak azt, aminek Imre József dr. egyik 

leglelkesebb előharczosa, hogy t. i. a trachoma-

kórházak tulajdonképen szemkórházak legye-

nek, amelyekben minden szembetegség gyó-

gyítás tárgyát képezze, ami annál könnyebben 

keresztülvihető, mert már a trachoma szem-

pontjából is csakis szemorvosok alkalmazása 

kívánatos. Áldás volna ez az illető vidékre 

nézve. Hogy egyebet ne említsek, hatalmas 

tényező lesz az újszülöttek szemlobja által 

okozott nagy pusztítások meggátlásában. 

Tudvalevő, hogy a kis ártatlan gyermekek 

70 százaléka ebben a szembajban veszti el 

örökre, menthetetlenül szeme világát, holott az 

is tudott dolog, hogy minden egyes ily meg-

vakult csecsemő élő szemrehányás a kellő 

és szakavatott orvosi kezelés hiányáért. 

Egyetlen újszülött sem vakul meg, ha idejé-

ben orvosi kezelés alá jut. Hiszen az új-

szülöttek szemlobja által okozott társadalmi 

és nemzetgazdasági ártalmak elfojtása maga 

is külön probléma. És e kérdés megoldásá-

nak előbbrevivésében is hatalmas lépés a 

trachoma-kórházak szem-kórházakká való fej-

lesztése. Nem kicsinylendő azon érv sem, 

hogy miu 

gyógyithf 
gyógyitta 

betegek i 

nyebben ] 

alkalmas 

erősíteni. 
e szemkc 
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hogy miután a trachoma a legnehezebbén 
gyógyítható szembetegségek közé tartozik, 

gyógyittassanak-e kórházakban oly szem-

betegek is, kiknél sokkal hamarabb és köny-

nyebben lehet eredményeket felmutatni; igen 

alkalmas ez a hitet, bizalmat a kórház iránt 

erősíteni. Azt felesleges hangsúlyozni, hogy 

e szemkórházakban a trachomások elkülö-

nítéséről a legszigorúbban kell gondoskodni. 

A trachoma-gyógyitás eszközlésére az 

állam egyes fertőzöttebb vidékekre trachoma-

orvosokat küld ki és ezen intézkedés üdvös-

ség tekintetében mindjárt a kórházak műkö-

dése után jön. Igen számbajövő szolgálatot 

tesznek ezen orvosok a trachoma-ügynek, 

amiről ugy személyesen szerzett tapasztalá-

saim, mint Faragó Ödön dr. Szeged város 

tiszti főorvosától nyert szives felvilágosítások 

meggyőztek. És ha a jövőben is a kívánatos 

és szükséges számban alkalmazhatná őket 

az állam, a trachoma-felügyelőkkel karöltve, 

sokkal üdvösebb működést fejthetnének ki. 

A jelenleg alkalmazásban levő néhány 

trachoma-orvos azonban csak egy csepp a 

tenger vizében; az ötvenezer trachomásnak 

csak egy csekély töredékét képesek ellátni, 

holott az összes trachomások kezelésével ily 

trachoma-orvosokat kellene megbízni. Azon-

ban erre a czélra az államnak sem elegendő 

anyagi eszköz, sem elegendő orvos nem áll 

rendelkezésére. Azok is, akik ily trachoma-

orvosi állásra pályáznak, illetőleg ily állást 

elfoglalnak, ezt csak ideiglenes és átmeneti 

Állami 

trachoma-

orvosok. 
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állapotnak tekintik, ami természetes is, mivel 

ez nekik sem jövőt, sem — pláne ha csa-

ládos — megélhetést nem biztosit; sóvárogva 

lesik az első alkalmat, mely kínálkozik arra, 

hogy állomásukat otthagyják, valamivel ja-

víthassanak helyzetükön és kedvezőbb állást 

nyerhessenek el. Ez az ügynek nagy hát-

rányára van. Mert eltekintve attól, hogy a 

trachomások átadása másik orvosi kézbe, nem 

történhet zükkenés nélkül, amennyiben az 

előbbi orvos már a trachomásait ismeri, 

tudja, mi történt eddig a betegségük gyógyí-

tása érdekében, ismeri a szemeik viselkedését 

ezzel vagy azzal a gyógyitószerrel szemben 

stb. és mindezekről az ujonan jövő trachoma-

orvos csak a 

ződhet meg, 

dolog alfájától kezdve győ-

ami, ha nem visszaesést, de 

megfeneklést bizonyosan jelent; nem csekély 

szerepet játszik az sem az ügy érdekében, 

hogy az orvos és a nép között bizalmas, 

barátságos viszony fejlődjék, amit akkor, 

midőn már nagynehezen elértek, az orvos 

távozása teljesen romba dönt és a másik 

kezdheti elölről. Az ilyen zükkenések ebben 

az amúgy is igen nehezen előrevihető mun-

kában, mit a trachoma-ügy megkíván, mindig 

igen tekintélyes rést ütnek, miknek kitöltése 

ismét csak áldozatokkal jár. 

Ha az állami trachoma-orvosok alkalma-

zása a jövőben is programmon maradna, 

akkor mindenesetre első követelmény legyen, 

hogy ezen orvosok értsenek is a trachoma 

gyógyításához. És semmi szin alatt nem 

volna me 

mielőtt a 

he nem Í 
orvosokk; 

kurzust 

trachoma 

hat hétig 
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volna megengedendő ilyen állást elfoglalni, 

mielőtt az illető orvos e gyógyitásba jól 

be nem avatta magát. E czélból csakis oly 

orvosokkal töltessék az be, akik mártrachoma-

kurzust hallgattak vagy valamely állami 

trachoma-, illetőleg szem-kórházban legalább 

hat hétig működtek. 

A trachoma-gyógyitás nagy munkájában Hatósági 

a harmadik tényezőt a hatósági orvosok orvosok 

képezik. Jelenleg a legelhanyagoltabb té-

nyező, amely pedig, szerény véleményem 

szerint, a legdöntőbb szerepet van hivatva 

vinni a trachoma ellen való küzdésben. De 

korántsem oly módon, mint amilyenen jelenleg 

belevonják őket a munka körébe. A leg-

kényelmesebb és legolcsóbb persze az volt, 

ho gy egyszerűen ráparancsoltak a hatósági 

orvosokra, hogy köteles a trachomásokat 

ingyen gyógyítani, ha sarkon álló koldus, 

vagy ezer hold föld ura is az a trachomás. 

Ezektől az agyor.rendszabályozott orvosoktól 

várni azt, kiknek teste-lelke a létért, a napi 

kenyérért való küzdésben amúgy is össze-

törött, hogy ők lelkesedést, kitartást és buz-

góságot fejtsenek ki tisztán a közügy érde-

kében, fáradozzanak ingyen, mialatt másfelé 

a csekélyke — de reá nézve életkérdést 

képező — keresettől elesik, egyenesen ab-

szurdum. Az a jutalomféle, ami vagy 200 

korona és az az orvos kapja, aki a trachoma 

terén eredményt mutat fel, az csak nem 

vehető komolyan. Először is, ha a különböző 

kegyek kihajszolása után végre sikerült is 
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nagynehezen egy ily jutalmat elnyernie, 
nohát akkor egész nyugodtan elvárhat 
15—20 évig, mig ismét rákerül a sor és 
ezért a 200 koronáért kivánni 15—20 évig 
egy embertől oly munkát, melyhez legna-
gyobb odaadás és kiváló lelkiismeretesség 
szükséges, hát ez csakugyan szatíra. Éppen 
előttem fekszik egy pályázat, melyet egy 
körorvosi állásra kiírtak. Kerek ezer korona 
évi bért kínálnak, de kikötik, hogy a va-
gyontalan betegek mellett még az összes 
trachomásokat is ingyen tartozik gyógyítani. 
Megjegyzem, hogy e vidék egyike a trachoma 
fészkeinek. Nohát, hogy a trachoma fogja 
ennek az orvosnak legutolsó gondját képezni, 
azt mindenki, aki elfogulatlanul gondolkozik, 
beláthatja. így a trachoma-ügyet nem lehet 
előbbre vinni. Az csak helyes és üdvös, 
hogy az állam, a közönség ingyen gyógyít-
tatja a trachomásait a saját érdekében, de 
hogyan jön ahhoz az állam és a közönség 
az orvosokat ingyen, minden ellenszolgáltatás 
nélkül, sőt egyenesen megkárosításokkal arra 
kényszeríteni, hogy a közügy apostolává 
kenessék föl magukat. Ettől az intézkedéstől 
tehát semmit, de semmit sem szabad várni 
azon szempontból, hogy a trachoma nehéz 
kérdését a megoldás felé viszszük. 

Hanem igenis belevonhatjuk a küzdelembe 
a hatósági orvosokat is, sőt az ő gárdájuk 
segítségével lehet leginkább a czélt minél 
biztosabban és rövidebb idő alatt elérni. 
Munkát akarunk ezen orvosoktól. A munka 
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pedig csak akkor az, ha díjazzák; ha nincs 

ellenszolgáltatás, nincs munka. Azt, amit 

gyengéd és gyengédtelen nyomásokkal ki-

préselünk valakiből, ne áltassuk magunkat, 

az nem munka, az csak valamilyen ered-

mény, amelyet legtöbbször nem is jó boly-

gatni. Az orvostól lépten-nyomon ingyen-

munkát várnak el a humanismus szent ne-

vében. Bölcsen tudják, hogy az orvosokat 

legjobban ezen jelszóval lehet lábukról le-

kapni. Pedig az ingyen orvosi munkát kívá-

nóktól kérjél csak egy szemernyi szivessé-

get, egy kis fáradozást érdekedben, egy kis 

anyagi segélyt a humanismus szent nevé-

ben, azonnal nyakig begombolkozik, a leg-

ünnepélyesebb poseba vágja magát és a leg-

komolyabb ábrázattal a szent meggyőződés 

hangján adja neked azt a leczkét, hogy 

kérem a humanismus, az humanismus; az 

olyasvalami lelki tulajdonság, mely csakis 

önként nyilatkozik meg, azt erőszakkal meg-

nyilatkoztatni nem lehet, mivel akkor rögtön 

megszűnt humanismus lenni. Végnélkül lehetne 

o dolgot folylátni, de nagyon eltérnék tár-

gyamtól. Csak arra akartam rámutatni, hogy 

az orvost éppen olyan munkásnak tekintsék, 

mint bárki más szellemi munkást, hagyjuk 

meg őt az ő egyéni legszentebb jogában, 

hogy az ő humanismusát oly mértékben és 

ugy gyakorolja, ahogyan a szive, lelke dik-

tálja neki — a munkáját pedig fizessük 

meg. 

A trachoma ellen való küzdéshez pedig, 
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inint már hangsúlyozva volt, igen becsületes lenül köti 

és nehéz munka kell. Erre a munkára dob- volna, ha 

szóval hajtani a hatósági orvosokat, ameny- nának tol 

nyire nem igazságos, annyira czéltalan. ^V merészein 

trachoma aggasztó mérveket kezd ölteni, gyötört o 

végre-valahára már erélyesen hozzálátni is sem, ha i 

kell a komoly munkához. Ezen munkát aprán- nenter kö 

ként, részletekben teljesíteni, egyértékü a baj volt eddi< 

szándékos továbbterjesztésével. Széleskörű foganatja 

szervezéssel, a baj egész összességét felölelve be kell h 

kell akcióba lépni, kizárólag ez vezet a bol- fogneheze 

dogulás útjára. ken át i< 

Ez két módon lehetséges. Vagy mindenüvé, gyógyítás 

ahol trachoma-járvány van, elegendő szátnu az ország 

trachomaorvosokat alkalmaznak, ami azonban gárait m( 

egyszerűen kivihetetlen, mert ez az állam- baj leküz 

háztartásra túlterhelés volna, de meg a szük- logil va na ín-

séghez képest elenyésző csekély számú orvos | A hati 

állana rendelkezésre, tehát ez a megoldás j forületükí 

elesik. A másik mód a trachomások gyógyi- nála jele 

tásával a hatósági orvosokat megbízni. Ez utasítják, 

volna az adott viszonyok között az egyedüli akár gaz 

helyes út a trachomának leküzdéséhez. Az bogy az 

összes trachomától fertőzött helyeken az ő i r thatná 

működésükre alapítani a trachoma-ügy szer- te|jesitse, 

vezését — volna legczélszerübb és az állam- mikről m 

kincstárra a legkevésbé megterhelő. Ha hozzá- ^fogadba 

veszszük azt, hogy az ő működésüket a szer- egyes tn 

vezendő trachoma-felügyelői állás betöltői eszközlen 

irányítják és ellenőrzik, alig képzelhető biz- ^gyógyit 

tosabb mód megszabadulni a trachoma által egy bizo 

az országra háramló csapástól. A hatósági mondjuk 

orvosokat a trachomások gyógyítására okvet- nagy ele 
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lenül kötelezzék, de nagyon elhibázott dolog 

volna, ha ismét csak ingyenmunkát kíván-

nának tőlük. Nem fogják ugyan megtagadni 

merészelni a jövőben sem e szegény agyon-

gyötört orvosok a közreműködést az esetben 

sem, ha újból díjtalanul kívánják ezen emi-

nenter közérdeket szolgálni, de amint nem 

volt eddig, ugy nem lesz a jövőben sem 

foganatja az ilyen munkának, ezt józan észszel 

be kell látni. A trachomagyógyitás egyike a 

legnehezebb, a legfárasztóbbaknak, néha éve-

ken át is igénybe veszi az orvost; ilyen 

gyógyítást ingyen kívánni, mikor fontos érdeke 

az országnak, hogy a még egészséges pol-

gárait megmentse — ha őszinte a szándék a 

baj leküzdéséhez, az ellentmondana minden 

logikának. 

A hatósági orvosok minden az ő működési 

területükön lakó trachomást, ha e czélból 

nála jelentkezik vagy e czélból hozzájuk 

utasítják, legyen e trachomás akár szegény, 

akár gazdag, tartoznak gyógyítani, anélkül, 

hogy az illetőtől bárminemű díjazásra igényt 

tarthatnának. Hanem a díjazást az állam 

teljesítse, de ne aféle jutalmacskák kitűzésével, 

mikről már előbb szó esett, hanem rendes 

elfogadható gyógyítási dijat fizessen minden 

egyes trachomás után. Ezt ugy gondolom 

eszközlendőnek, hogy minden egyes trachomás 

h ¡gyógyításáért kap az illető hatósági orvos 

egy bizonyos előre megállapított dijat — 

mondjuk 20 koronát. Csekély ár ez azért a 

nagy előnyért, melyet az ország minden 
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egyes trachomás kigyógyitásával nyer, mivel 

nemcsak ez az egy trachomás állhat be újra 

a közmunkába, hanem ennek az egynek a 

kigyógyitásával is ki tuclja hány más egész-

séges polgárt mentettünk meg, akiket ez a 

trachomás egész életén át fertőzhetne. 

Természetesen e díjazást, illetőleg meg-

gyógyitást a legszigorúbban kell ellenőrizni, 

nehogy visszaélések történhessenek. Ez ugy 

volna elérhető, hogy minden egyes trachomásért 

csakis egyszer járhat dijazás. Azonban még 

ezen dijazás is csak akkor szolgáltatandó ki, 

ha az eredmény kellő biztossággal megálla-

pittatott. A meggyógyult trachomást ugyanis 

a kezelő hatósági orvos bejelenti a gyógyu-

láskor a hatóságnak, aki ezt az azon évben 

a trachoma-felügyelő által megejtendő vizs-

gálaton konstatáltatja is. És ha a gyógyulás 

még a következő évi, a felügyelő által telje-

sített szemvizsgálaton is állandónak bizonyult, 

csak akkor utalványozható ki a hatósági 

orvos részére a megállapított dij. Az ellen-

őrzés még inkább szigorúvá tevése 

a trachoma-főfelügyelő, az ilyen g 

taknak bejelentettek között bizonyos 

közben, különböző vidékeben, meglepő és 

próbavizsgálatot tart. 

A hatósági orvosok bizonyára nagy ambí-

cióval fogják a trachoma ellen való küzdésben 

részüket kivenni az összes fertőzött területeken, 

tudva azt, hogy az ő munkásságukat méltá-

orv'osok'ui- nyolják, honorálják. Nagy szolgálatára lesznek 

chonia-kurzusa. U Z ügynek azáltal, ha mindannyian igyekezni 
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ez a 

meg 

ő vizs-

igyulás 

\\ telje-

onyult, 

atósági 

: ellen-

végett 

jrógyul-

)s idő-

200 és 

fognak a trachomával és annak gyógyításával 
kurzusokon vagy állami trachoma-, illetőleg 

szemkórházban minél nagyobb jártasságra 

szert tenni. Sőt kivánatos volna, ha kötelessé-

gükké tennék ilyen 8 — 12 napra terjedő 

kurzus hallgatását, amit három óv alatt telje-

síteni is tartoznak. Némi segélylyel támogatni 

is lehetne őket e kurzusok hallgatásában, ami 

azonban nem föltétlenül szükséges, mivel 

önként is igyekezni fog minden érdekelt ható-

sági orvos minél előbb ilyen kurzuson részt 

venni, azon egyszerű oknál fogva, mivel az 

ő munkájáért, mint minden más munkáért a 

világon, fizetnek és ha e munkában nagyobb 

jártasságra tesz szert, többet képes végezni 

és többet képes szerezni. Hozzá kell már 

egyszer szokni ahhoz, hogy az orvosi műkö-

désnél is ugy a munkaadó, mint a munkás 

csak akkor lehet elégedett, ha a méltányosság 

elve kölcsönösen érvényesül. 

A trachoma ellen való küzdés hosszú 

időre terjedő és nehéz munkájában lényeges 

szerep jut a trachoma-kurzusoknak. A kur-

zuson az orvosok ismereteiket kibővítik és 

megismerkednek a trachomagyógyitás terén 

időközben felmerült ujabb vívmányokkal, 

alaposabb, biztosabb és erélyesebb lesz a 

trachoma legyőzésére kifejtendő működésük. 

A kurzusoknál azon elvnek kell érvényesülni, 

hogy minél jobban tömörítve a szükségeseket, 

minél rövidebb idő alatt, minél gyakrabban 

és az ország minél több helyén tartsák, ugy, 

hogy a hallgatók minél rövidebb idő alatt 

L 

A trachoma-

kurzusok. 
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minél többet sajátíthassanak el, minél több-

ször legyen alkalmuk e kurzusokat meghall-

gatni és minél közelebb aző működési helyük-

höz. A kurzusokat a fővárosban évenként 

kétszer a trachoma-főfelügyelő tartaná, hogy 

igy elegendő alkalom kínálkozzék az orvosok-

nak, orvosnövendékeknek vagy szigorló-

orvosoknak azokon résztvenni. Azonkívül a 

trachoma-felügyelők saját kerületük legalkal-

masabb helyén minden három évben kötelesek 

egy 8—12 napra terjedő kurzust tartani, a 

közbeeső két évben pedig, ha az állami 

melyek ki 
trachoma 
Lísát, rner 

képzett on 

üdvösebb J 

A tracl 
sebb kérd6 
m e l y szem 

nehéz a m 
megközelit 

^dásra reá 

belevág a 

Jogaiba: m 
sóggel bin 
tervét kö 
vetni, e S2 

szerekkel . 
elemzésben 
többi 

trachoma-, illetőleg szemkórházak vezetésével 

szakképzett orvosok bízatnak meg, ezek köte-

lesek ilyen kurzusok tartására. Mindenesetre 

azonban a trachoma-kórházak folytonosan 

nyitva álljanak bizonyos korlátozott számú 

orvosok számára, ugy, hogy bármely orvos-

nak joga legyen hat héten át a kórházban a 0 

trachomát tanulmányozni, mely tanulmánya- emető-e a 

ban a kórház vezetője a legmesszebb menő 10gy vak 

támogatást köteles megadni. Okleveles és az 

egy évi gyakorlatra utasított orvosok a 

trachoma-kurzusok hallgatásáról, vagy hat 

heti trachoma-kórházi gyakorlatáról Írásos 

bizonyítást kérhetnek, mivel, ha a trachoma-

ügyet ily értelemben újjászerveznék, az ujjá- ^ 

biró 

eges: 

i n k á j á t 
családja p, 

mi az egy 

nosság 
n agyon 

szervezéstől számítva 3 év alatt, a 

elteltével pedig mindenki, aki érdekelt 

3 ev 

ható-

elő 

so 

ad 
e joj 

egyén 

sági orvos, köteles bizonyítani, hogy tra- l0ndelkező 

choma-kurzust hallgatott vagy hat hetet ,8y cséppé 

trachoma-kórházban töltött. Szóval, minél szó- n a 1 

lesebb alapra fektetendők azon intézkedések? c a biró 
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több- melyek könnyűvé teszik az orvosoknak a 

^hall- ^achoma gyógyítására irányuló begyakor-

elyük- bisát, mert nyilvánvaló, hogy minél jobban 

énként képzett orvosok állanak rendelkezésre, annál 

ho°y üdvösebb lesz az eredmény, 

vosok- ^ trachomaügy szervezésének legkénye- A 

io-orló- kérdése a kényszerítő gyógyítás. Bár-

dvül a m e l y szempontból is tekintjük e kérdést, igen 

n-alkal- nebéz a megnyugtató választ megadni ós a 

lelesek megközelitőleg is mindenkit kielégítő rneg-

•tani, a °^ásra reámutatni. Már a kiinduló pont mélyen 

állami belevág a személyes szabadság legelemibb 

désével J°Sa iba: megkövetelni egy önelhatározó képes-

Ív köte- SeSgel biró egyéntől, hogy testének egyik 

mesetre s z e r vé t köteles orvosi beavatkozásoknak alá-

tonosan ve^ni, e szervét vágatni, zúzatni, égető, edző 

számú szerekkel gyógykezeltetni és még hozzá vég-

orvos- efomzésben nem is annyira a saját, mint a 

ázban a ^öbbi egészséges egyén érdekében. Megköve-

mányá- tebiető-e akár a közérdek szempontjából is, 

b menő bogy valaki hagyja abban a kenyérhozó 

es és az m u n ká j á t és járjon az orvoshoz, ő maga és 

rosok a csafodja pedig éhezhetnek. Nem jogtalan-e 

[o-y hat a z egy munkásról vagy cselédről a nyilvá-

T'írásos n o s s a g előtt hirdetni, hogy trachomás, ami 

achoma- n a g y ° n sokszor gondolkodóba ejti a munka-

az újjá" adjanak-e az ilyeneknek foglalkozást, 

a 3 év j^ncs-e joga egy önelhatározó képességgel 

elt ható- egyénnek oda állani a törvény nevében 

oo-v tra- renőelkező biró elé és kijelenti, hogy ő neki 

aT hetet cseppet sincs kedve gyógyíttatni a szemét, 

ninél szé- j ln®k mi köze hozzá, ha az ő szeme fáj. Es 

zkedéselv a biró azzal érvel, hogy a baj átragadhat 
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az egészségesekre, azért köteles gyógyíttatni minél alac-

magát, alkalmazható-e még akkor is az erő- vagy egy 

szak, ha azt mondja, hogy ő vigyázni fog, könnyebbe 

hogy ez meg ne történjék. és annál j 

Nagyon kanyargós labirintusokba vezetnek szoros össz< 

mind e kérdések, melyekből a kibontakozás- désével a 

hoz, a kivezető úthoz igen nehéz Ariadné nagyobb a r 

fonalát megtalálni. szedi áldozz 

Azon kérdés elől azonban éppen nem Magy a r o r s , 

lehet kitérni, vájjon a közérdek szempontjából esakvalam< 

helyes ós üdvös-e az általánosan, mindenkire fogják irni 

kötelező, kényszerítő gyógyítás, ami a maii "ztaconclu 

rendszeren át vörös vonalként húzódik. A: ^©gfékezó^ 

nyugati államokban, amelyekben a trachoma j *ntezkedése 

ellen való védekezés napirenden van, általában "épeknél e 

az a nézet az uralkodó, hogy a személyes régebb idő 

szabadságba ily mélyen belenyúlni nem sági viszon 

tanácsos és idegenkednek is a kényszerítő gyó- "álunk. Én 

gyitás elrendelésétől, illetőleg alkalmazásától. valarni nao 

Jó volna tudni, hogy milyen náluk az ered- velem együ 

mény a mienkéhez képest. Hanem ez már tekintve, e< 

azért sem lehetne irányadó, mert a nyugati dalom, a kii 

államokban is csak pár éve még, hogy a es véderők 

trachoma ellen való küzdés megindult. Annyi 'ogalább te 

tény, hogy a német szemészek egyike sem Hiszen a 

kívánja az általánosan kényszerítő gyógyítás ["eg gQ^ m 

elrendelését; még azok sem, akik a trachomaJUsson a tr, 

terén tekintélyek, mint Hirschberg, Kuhnt;
reszéről s z 

ami bizonyára csak arra enged következtetni ̂ giteném ( 

hogy a kötelező gyógyítás nélkül is lehel" minél üd 

boldogulni. Igaz, hogy mindezek első sorbaipyitás rová 

azt hangoztatják, hogy a trachoma a kultu^°k közül : 

rális viszonyokkal fordított arányban terjed hatni, hogy 



33 

ittatni 

iz erő-

ii fog, 

zetnek 

kozás-

Lriadne 

i nem 

ntjából 

ienkire 

a mai 

dik. A 

ichoma 

talában 

minél alacsonyabb a kulturája egy népnek 

vagy egy bizonyos vidéken lakóknak, annál 

könnyebben veti ott meg a lábát a trachoma 

es annál rohamosabban terjed. Ugyancsak 

szoros összefüggésbe hozzák a trachoma terje-

üesével a szociális viszonyokat is; minél 

nagyobb a nyomor, a szegénység, annál jobban 

szedi áldozatát a trachoma. És ezeketnálunkis, 

Magyarországon, mindazok, kik a trachomával 

csak valamennyire közelebbről foglalkoztak, alá 

lógják irni. Ebből aztán mindjárt levonhatjuk 

azt a conclusiót, hogy nálunk bizony a trachoma 

megfékezésére mégis csak valamivel erélyesebb 

intézkedésekre van szükség, mint a nyugati 

népeknél, ahol a kultura az ő simításait 

smélyes rpgebb idő óta végezhette és ahol a gazda-

ii nem Sagi viszonyok is jóval kedvezőbbek, mint 

űtőgyó- nalunk. Én a kényszerítő gyógyításnak nem 

izásától. valami nagy hive vagyok, és azt hiszem, 

az ered- velem együtt a legtöbben. Egyéni szempontból 

ez mád tekintve, egyenesen inhumánus, mig a társa-

nyugati dalom, a közérdek, valamint a nemzetgazdaság 

hogy a e s véderőképesség szempontjából ma még 

lt. Annyi legalább teljesen nem negligálható, 

ike sem Hiszen a kényszerítő gyógyításon kivül 

yógyüás meg sok más tényezőnek is szerep kell, hogy 

iachom^ipsson a trachoma leküzdésében és a magam 

Kuhnt ;
reszéről százszoros erélylyel és költséggel 

Lkeztetni<segiteném elő annak a sok más tényezőnek 

is lehetu minél üdvösebb hatását a kényszerítő gyó-

50 sorbfljfpüás rovására. Hogy egyet kiragadjak a 

, a kultu'j*°k közül: azt csak senki sem fogja tagad-

,n terjed hatni, hogy ha a gyógyító hatósági orvos 



tudja, hogy nem ingyen végzi a trachoma- általános < 

gyógyítás igen fáradságos, nagy türelmet ségét. 

igénylő munkáját, hanem minden egyes Káros p 

győzelemért, melyet a trachomával szemben alkalmazási 

kivivott, legalább megközelítőleg méltányosan makacsságr 

honorálni fogják, hogy ez az orvos nem fog vasra inditj 

elkövetni mindent, hogy az ő működési terű- séggel jár, 

létén lakó trachomásokat felvilágosítsa, kiok- gátolja a 

tassa a baj veszedelmeiről, barátságos uton tönkre me^ 

és előzékenységgel rábírja őket a gyógyításra eg'yenesen ] 

és minden leleményességét felhasználja arra, cselédnek, ; 

hogy ellenállásukat megtörje. Ami valamivel nyeret; oly 

csak mégis nagyobb szolgálatára válik az gukban, mii 

ügynek, mint az, ha a nép látja, hogy a| Hletők munl 

törvénynek engedelmeskedni nem hajlandó erőfeszitésse 

trachomást hogyan lökdösi a pandúr a biró de sőt vanr 

vagy az orvos elé. rendeletek 

Konátoit Azonban a kategorikus, általában min- hátrány, sőt 
gyógyítás5 Üenkit gyógyításra kötelező kényszer alkal- közerkölcsöt 

mazása felesleges, de káros is. Felesleges trachoma e 

azért, mivel nem lehet általánosítani azt, ehenkezójét 

hogy minden trachoma végzetes a megtá- természetént 

madott szemére nézve; nem lehet állítani nű népünk 

azt, hogy minden trachoma tovább fejlődik; kifolyólag i 

nem lehet állitani, hogy a trachoma minden Mazása telj* 

időben ós stádiumában ragadós; nem lehetj ^ m mellőzi 

állitani, hogy a trachoma nem gyógyulhat fegyverhez 

meg önmagától is és nem lehet állitani. |egyen, hog 

hogy minden trachomás veszedelmes a kör- tudnók meg 

nyezetére nézve, bármely viszonyok között Ahhoz p 

éljen is az ós bármilyen értelemmel rendel- °Pportunitás 

kezzék is. Ezeket a sok lehetetlenségeke' ®2emélyes s 

összegezve, ki lehet belőlük hámozni a: °sszetett er 
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gyógyítási kényszer felesleges-

ig az 

$y
 a 

landó 

L biró 

általános 

ségét. 

Káros pedig azért, mert a rideg kényszer 

alkalmazása a népnél igen ellenszenves, 

makacsságra, a gyógyítás elől való kibú-

vásra indítja; a gyógyítás nagy időveszte-

séggel jár, elvonja a munkától a népet, 

gátolja a kenyérkeresetben a családfőt, 

tönkre megy ő is és vele a család; sőt 

egyenesen kiveszik a radikális rendeletek a 

cselédnek, a munkásnak a szájából a ke-

nyeret; oly intézkedéseket involválnak ma-

gukban, mik által részint nem mernek az 

illetők munkát keresni, részint a legnagyobb 

erőfeszítéssel sem sikerül munkát kapniok, 

de sőt vannak a munkától egyenesen eltiltó 

rendeletek is. Mindmegannyi közgazdasági 

hátrány, sőt mint látni fogjuk, többször a 

közerkölcsbe ütköző is, amiknek pedig a 

trachoma ellen való fellépéssel éppen az 

ellenkezőjét szándékoztuk elérni. Az ügy 

természeténél fogva azonban, tekintettel a 

mi népünk kulturális viszonyaira és ebből 

kifolyólag indolenciájára, a kényszer alkal-

mazása teljesen — mint már említve volt — 

nem mellőzhető, hozzá kell nyúlni ehhez a 

fegyverhez is, nehogy a baj oly mértékű 

legyen, hogy már semmiféle fegyverrel sem 

tudnók megfékezni. 

Ahhoz pedig kétség nem is fér, hogy 

"pportunitás szempontjából akkor, midőn a 

személyes szabadság korlátozásáról van szó, 

esszetett erővel kell igyekezni az arany 

3* 



36 

középút megtalálására. A közérdek áll itten 

szemben a személyes szabadsággal. Keresni 

kell tehát oly módozatokat, melyek a köz-

érdeket csakis éppen annyira szolgálják, 

amennyire föltétlenül és veszély fennforgása 

nélkül szükség van és a személyes szabad-

ságból csak éppen annyit vesznek el, 

amennyiről a közérdek veszélyeztetése nél-

kül nem mondhatunk le. 

Első sorban is jöjjünk azzal tisztába, 

hogy az a nagy, megfeszített erőt kívánó 

munka, melyet a trachoma legyőzésére ki-

fejtenünk kell, igazi gyümölcsét csak a 

jövendő generációk számára hozza meg és 

igy annyira mégsem szabad mennünk, hogy 

azok kedvéért az egész jelen trachomában 

szenvedő generációval zsarnoki módon bán-

junk el. A humanismus és vele karöltve a 

méltányosság csak annyit enged, illetőleg 

kiván meg, hogy a jelen generáció zsenge 

hajtását ós legértékesebb részét vonjuk be 

szigorú rendeletekkel a küzdelembe, igy 

kellőleg előkészítvén az egészséges talajt a 

jövő generációk számára, a másik részét a 

jelen generációnak személyes szabadságában 

oly mólyen sérteni sem nem humánus, sem 

nem igazságos. 

A trachomások Es térjünk mindjárt in medias res. Mit 

két korosztálya, ¿^tünk az egyik, mit a másik része alatt a 

jelen generációnak, természetesen mindig a. 

trachoma ellen való védekezést szem előtt 

tartva. Ezek alatt a részek alatt tulajdon-

képpen korosztályokat értek. Es mérlegelve 

^egődő i 
l íasok stf 
n iég alál 

Második 

* felvilág 

ság 

Taszná 
k«U az e 
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a mérlegelendőket, a trachoma leküzdésére 

irányuló kényszer-rendeletek alkalmazásá-

nál czélszerünek mutatkozik a jelen tracho-

más generációt két korosztályra osztani. Az 

egyik korosztályba tartoznak, akik még a 25-ik 

életévet be nem töltötték, a másikba az azon 

tul levők. 

Mindjárt első tekintetre látjuk, hogy az 

első korosztályba benne vannak a gyer-

mekek, az iskolába járók, benne vannak 

azok, kik a véderőhüz besorozandók, benn 

van az a kor, amelyben a családalapítás 

rendszerint már megtörténni szokott. Már 

most azt hiszem, ha ezekkel minddel szemben 

érvényt szerzünk a kényszerítő gyógyítás-

nak, ennél tovább menni már jogtalanság. 

A jelen trachomás generáció másik korosz-

tályát, a 25-ik életévüket túlhaladottakat, 

életük delén levőket, aggastyánokat, nem 

lehet ugyan a küzdelemben teljesen mellőzni, 

de az erőszaknak velük szemben semmi helye 

sincs és mindennek mondható, csak méltá-

nyosnak nem, kivéve az ezen korosztályba 

tartozó mozgó trachomásokat, akikhez — mint 

már előbb említve volt — az idegenekhez be-

szegődő és alkalmazást kereső cselédek, mun-

kások stb. tartoznak, akikről ezen szempontból 

még alább szó lesz. Ezektől eltekintve, a 

második korosztályban a kényszert mellőzve, 
a felvilágosítás fegyvereit kell minél nagyobb 

buzgósággal és minden számbavehető tényező 

Elhasználásával alkalmazni és részesíteni 

kell az ezen korosztályba tartozókat is mind-
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A magán-

orvosok. 

azon kedvezményekben, melyek a trachomájuk 

gyógyíttatását könnyűvé teszik. 

A kényszerítő gyógyítást a trachoma-, 

illetőleg szem-kórházak és a hatósági orvosok 

eszközöljék és pedig teljesen ingyenesen. 

Jogában áll azonban a trachomásoknak a 

magánorvosok kezelését is igénybe venni, 

amiről a gyógyításra kötelezettek irásos 

bizonyítást tartoznak a hatóságnak be-

mutatni, legczélszerübben az alább meg-

említendő könyvecskék segélyével; nem-

különben kötelessége az illető orvosnak is 

ugyancsak a hatóságnál jelentést tenni a 

nála gyógyítás végett jelentkező trachomá-

sokról, akár gyógyításra kötelezettek azok, 

akár nem; köteles továbbá jelentést tenni, 

ha e trachomásokat már nem gyógyítja akár 

azon okból, mivel meggyógyultak, akár el-

maradtak vagy eltávoztak más vidékre. A 

gyógyulatlanul elmaradottak, ha ujabb orvosi 

kezelésről jelentés nem érkezik és az illetők 

gyógyításra kötelesek, utasitandók a gyó-

gyításra haladéktalanul. A magánorvosok 

áital gyógyultnak bejelentett gyógyításra 

köteleset a hatósági orvos felülvizsgálja, 

amidőn azonban az mindenféle vélemény-

nyilvánítástól tartózkodjék és a magánorvos 

jelentését láttamozza. Csak egy esetben legyen 

joga a beteget további gyógyításra utasítani 

és ez akkor áll fenn, ha az illető trachomás 

szemei még ragadós állapotban volnának, 

amire nézve a váladék kétségtelen jelen-

valósága az irányadó. Ilyen módon tehát a 
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gyógyításra kötelesek a törvényt nem ke-

rülhetik meg akkor sem, ha magánorvos 

kezeli okét, mivel a szigorú ellenőrzés ennek 

útját állja. Minden további eljárás a magán-

orvosok által gyógyitott trachomásokkal 

szemben felesleges, hiszen a legközelebbi 

trachoma-felügyelő által megejtendő szem-

vizsgálaton úgyis felülvizsgálás alá jő az 

illető. 

Érdemes megfontolás tárgyává tenni, Trachoma-

vajjon nem volna-e helyes, amint azt Kuhnt kóSténetek. 

is ajánlotta, hogy minden trachomás, aki a 

kórházból kibocsáttatik, rövid kortörténetet 

vigyen magával. Amellett, hogy az ilyen 

eljárás már magában véve is tanulságos 

lehet, sokban útbaigazítást fog nyújtani, ha 

a kezelést más orvosnak kell folytatni, amint 

ez az esetek nagy számában előfordul. De én 

még azt is helyénvalónak találnám, hogy 

mindazon trachomásokat, akik már orvosi keze-

lés alatt állottak, és akiket bármi okból, akár 

engedetlenség miatt, akár míítevések esz-

közlése czéljából kórházba utasítják, szintén 

ellássák rövid kórtörténettel, melyen az eddigi 

gyógyítás milyenségét és időtartamát is je-

lezni szükséges. Sőt még tovább megyek; 

igen üdvösnek tartanám azt is, ha egyálta-

lában minden trachomás, aki akár a kór-

házból, akár hatósági vagy magánorvostól 

távozik bármi okból is, akár mivel már meg-

gyógyult, akár mert más vidékre megy stb., 

Ugyancsak ellátandó volna kórtörténettel. Sok 

irányban hasznos szolgálatot tehetne ez a 
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trachoma-ügynek. Sokkal biztosabb, egy-

öntetűbb irány fejlődnék ki a trachoma 

therapiájában. Sok felesleges munkától men-

tesítenék az orvosokat és még több felesleges 

vexálástól, zaklatástól és időveszteségtől a 

trachomában szenvedőket. Tájékozást nyúj-

tana e kórtörténet az esetleg végrehajtott 

műtevésről, az alkalmazott erőművi beavat-

kozásról, a használt gyógyitószerről; ezen 

adatok, mint az könnyen belátható, igen be-

csesek, ha a gyógyítást más orvosnak kell 

folytatni, vagy ha meggyógyulás után vissza-

esés következett be. 

Ezen kis kórtörténeteknek még azon elő-

nyük is megvolna, hogy igen megkönnyi-

tenók és egyszerűsítenék a gyógyításra kö-

telezettek ellenőrzését. Már maga azon körül-

mény, hogy az orvosok nem a rideg rendőri 

ellenjegyzés alakjában, hanem az orvosi mű-

ködés leírása segítségével tájékoztatnak arról, 

hogy az illető trachomások megfeleltek-e 

kötelezettségüknek, az ügy tulajdonképpeni 

érdemét sokkal szebb, elfogadhatóbb színben 

fogja a nép előtt feltüntetni. És aki ismeri 

a népet, az tudja is méltányolni ennek fon-

tosságát. 

A kórtörténet, esetleg más, a hivatalos 

ellenőrzésre szolgáló adatok feljegyzése czél-

jából a trachomásokat kis könyvecskével 

kellene ellátni, melyeknek a jegyzőkönyv 

nagyságát nem kell meghaladni. Ezen köny-

vecskék táblája tartós és fertőztelenitő folya-

dékkal mosható anyagból készüljön, ami el 
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nem engedhető követelmény, nehogy e köny-

vecskék terjesztői legyenek a trachomának, 

ugy, mint eddig a cseléd- és munkakönyvek, 

melyekbe az illető trachomás voltát bejegyzik 

és éppen e miatt sokszor kell előmutatni, 

sok kézen fordul meg. E trachoma-köny-

vecskék feleslegessé is teszik a trachomások 

cseléd- és munkakönyveiben a trachoma be-

jegyzését, aminek a munkakeresők nagy 

hátrányát érzik, még akkor is, ha már meg-

gyógyultak. A könyv táblája közé alkalmas 

módon egynéhány Írásra szánt lap legyen 

beilleszthető, ugy, hogy ezeket onnan kivenni 

lehessen akár felcserélés végett, akár, ha a 

táblát lemosni kell, akár ha a könyvecskét 

más trachomásnak akarjuk kiosztani. A 

táblán kívülről ilyen felírás legyen: „Trachoma 

könyvecske", ami már maga is egy kis 

figyelmeztető, hogy idegen kezek ne igen 

nyúljanak hozzá. 

Minden trachomást, akár gazdag, akár 

szegény, ugy a hatósági orvos, mint a tra-

choma-kórházakban díjtalanul gyógyítsák. És 

erre gondosan súlyt fektetni kell, hogy csak-

ugyan ugy is legyen ez. A trachoma tudva-

levőleg a legszegényebb néprétegben dúl 

legnagyobb mértékben, de ettől eltekintve is, 

uz ügynek nagy ártalmára volna, ha a gyó-

gyítás bármi czimen is költséget okozna; 

elég az idő- és munkaveszteség anélkül is. 

Ezért például, ha egy trachomás olyan 

trachoraa-kórházba utasíttat ik, ahova csak 

Vasúton juthat el, nagyon elhibázott volna, 

Ingyen-

gyógyítás. 
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még a vasúti költséget is tőle kívánni, akár 

vagyonos, akár nem. Hanem alkalmas módot 

kell arra találni a kereskedelmi minisztériummal 

egyetértve, hogy az ilyen trachomás a kórházba 

és gyógyulása után onnan vissza ingyen 

utazhasson. Ezen intézkedésnek a közvetlen 

czél mellett egy másik, igen üdvös előnye 

is van, ami a kellő figyelmet megérdemli. 

Ugyanis az ilyen trachomásoknak szóló ingyen 

vasúti jegyeket felismerhető alakban állítanák 

ki, miáltal a vonatvezetők tudomást szereznek, 

hogy trachomással van dolguk és számukra 

elkülönített helyet jelölne ki, ami bizony 

nagyon kívánatos, mivel azok, kik kórházba 

utasíttatnak, rendszerint a trachoma legraga-

dósabb állapotában vannak. Ily intézkedéssel 

az utazó közönség is kellő oltalomban részesül 

és mód van arra is szolgáltatva, hogy az 

illető trachomások által elfoglalt szakaszokat 

kellően fertőtleníthessék, amely irányban 

tömeges szállításoknál már eddig is történt 

intézkedés. 

Nagy körültekintéssel kell abban a tekin-

tetben is eljárni, hogy a gyógyításra köteleseket 

a főkereset, illetőleg főrnunka idejében ne 

háborgassák,miáltal talán egész évi keresettől 

elesnének, nyomorba jutnának maguk is, 

családjuk is. Ez a mezei és a földmunkásokra 

vonatkozik leginkább. És miután a tracho-

mában szenvedők túlnyomó számmal ezek közé 

tartoznak, ha a kötelező gyógyításnál nem 

volnának tekintettel atra, hogy a kellő idő-

szakban foganatosítsák, ugy a nagy időre 
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terjedő, trachoma ellen való küzdés alatt 

kiszámíthatatlan nemzetgazdasági kárt okoz-

nának. És itt ismétlésbe "kell esnem és újból 

hangsúlyoznom azt, amit már a bevezető 

sorokban kiemeltem, hogy : a nagy és nehéz 

kérdések megoldásához felületes munkával 

hozzáfogni nem szabad, mert ez az ügynek 

csak ártalmára lehet; és ennek megdönthetlen 

igazságára mindjárt rá is mutathatunk. 

A kötelező trachomagyógyitás elrendelé-

séről senki sem fogja mondani, hogy a tra-

chomában szenvedőkben valami nagyon gyen-

géd érzelmeket kelt és mindenki belátja, hogy 

mégis csak teher az illetőkre nézve, mit 

akarva, nem akarva, viselni kell nekik. Már 

most, ha e megterhelés mellett, mik alól 

többi polgártársaik mentesek, csak felületes 

intézkedésekkel vezetjük az ő dolgaikat, az 

elkeseredés is kétszeres. És az ország 50 

ezer trachomásának nevében egészen jogos 

követelésként kérhető az államhatalomtól az, 

hogy ha már ezen szerencsétlenek teste felett 

rendelkezik és hozzá még a saját érdeke szem-

pontjából, akkor a legkevesebb az, amit meg-

kívánhatnak, hogy olyan orvosokkal gyógyít-

tassa őket, akik értik is a dolgukat, akik őket nem 

kínozzák meg feleslegesen, akik a gyógyítással 

járó fájdalmakat a minimálisra redukálják 

és ami a fő : akik minél gyorsabban tudnak 

g'yógyitani. Szóval, egy megbízható, erre a 

czélra jól kiképezett orvosgárdával szerezzen 

érvényt ezen rendeletének. A trachomások 

kötelező gyógyítását csakis ilyen kiképezett 
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orvosokkal kellett volna megkezdeni, már 

csak a „non nocere" elvénél fogva is. Mert 

hiszen sok olyan orvos van, akiknek a legjobb 

akarat mellett sem volt alkalmuk a trachoma 

betegséggel közelebbről megismerkedni, annak 

felismerésébe, gyógyításába magát begya-

korolni. No már most ezen orvosokra ráparan-

csolnak, hogy vizsgálják meg a lakosságot, 

hány a trachomas közöttük és gyógyítsák a 

talált trachomásokat. Az önhibáján kivül e 

dologban járatlan orvos szemről-szemre vizs-

gálva, maga is terjesztheti a trachomát vagy 

ha ezen irányban tul óvatos, akkor a gyógyí-

tással okozhat kárt. Bizony, aki trachomával 

sokat foglalkozik, nem egyszer hallja azt 

mondani a nála jelentkező trachomástóí, hogy 

hát kérem a szememet megvizsgálták, sohse 

éreztem semmi baját, mégis azt mondták, 

hogy trachomám van és gyógyításra hajtottak; 

itt van ni, ma már alig,látok járni is, elpusz-

tultam, tönkrementem. Esmólylehangoltságot 

kelt ez a panaszt meghallgató orvosban, 

mert tudja, hogy e szegény embernek nagyon 

is igaza lehet: ha nem gyógyították volna, 

talán még ma sem volna semmi baja. Ezek 

nem túlzások, hanem a valóságnak megfelelő 

dolgok. Hiszen, hogy ne említsek mást, amit 

a szakorvosok nagyon jól tudnak, hányszor 

kell a trachoma gyógyítása közben az izgató 

szerekkel való gyógyítást rögtön abbanhagyni 

és áttérni a legmegnyugtatóbb szemkezelésre, 

különben a legsúlyosabb és a látásra leg-

végzetesebb lobok keletkezhetnek. És aki ezt 
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meg dörzsöl tovább, mig aztán oda juttatja 

szerencsétlen betegét, ahová az a szegény 

panaszos ember jutott. 

A nem helyes orvosi működés tehát ilyen 

irányban is ártalmára van a trachoma-ügynek, 

de visszatérve arra, amely okból tulajdon-

képpen itt közbevetőleg az orvosi működéssel 

kellett foglalkozni, hogy a főmunkaidőben a 

trachomásokat békében kell hagyni, igen sok 

függ attól, hogy milyen gyakorlattal biró orvosok 

kezébe adják a gyógyitást. Ha a gyógyitást 

kellő szakértelemmel eszközlik, ugy, ha őszkor 

hozzáfognak a trachoma gyógyításához, csak-

nem kivétel nélkül mind a gyógykezelés alatt 

levőket a legkisebb aggodalom nélkül elbo-

csáthatja az orvos a nagy munka idejére. 

Arról nem is beszélek, hogy a szakemberek 

sebészi eljárásokkal 2—3 hónap alatt milyen 

magas százalékban érnek el teljes és vég-

leges gyógyulást, mert az ország összes tra-

chomásainak gyógyítását képzett szem-

orvosokra bizni, elérhetlen óhajtás. De hát 

kitűnő szolgálatot tehetne a trachoma-ügynek 

Ugy is, ha minél többgóczponton alkalmaznak 

szemorvosokat, akik azután a trachoma gyó-

gyításába begyakorolt hatósági orvosokkal 

karöltve, fejtik ki munkásságukat és idővel 

teljesen megfékezik a pusztító betegséget. 

Miután pedig a trachomások legnagyobb 

száma a hatósági orvosok gyógyítása alá 

jut, elengedhetlen kellék ezen orvosoknak 

minél több alkalmat nyújtani, de sőt, amint 
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már fennebb említve volt, tőlük megkívánni, 

hogy magukat a trachoma gyógyításában 

kellően kiképezzék. Alapos, értelmes orvos-

lással azután a nép főmunkaidejét bátran 

szabaddá tehetjük, pláne, ha aszerint, amint 

szükségesnek mutatkozik vagy nem, még 

gyógyító-szerekkel is ellátjuk a munka 

idejére. 

Mindennapos Elhibázott dolog a trachomagyógyitásnál 

B>ogy.tás. mjn|-egy tételként odaállítani, hogy az orvos 

a trachomásokat hetenként 2—3-szor kezelje. 

A tételnek annak kell lennie, hogy a tracho-

mások mindennap kezeltessenek. A 2—3-szor 

hetenként való kezelés pedig csak azon 

esetekre szóljon, melyekben elhárithatlan 

akadályokba ütközik a mindennapos gyógyí-

tás. Annak előnyeit, hogy az orvos naponként 

látja és elláthatja a szükségesekkel a tra 

chomást, nem kell fejtegetnem, csak a vég-

eredményről annyit, hogy összehasonlitlanul 

gyorsabban vezet czélhoz a mindennapos 

gyógyítás, ami a trachomaügynek meg-

becsülhetlen javára válik, ugy a munkaerő 

lekötöttsége szempontjából, mint a trachoma 

tovaterjedésének elfojtása tekintetében. 

Gyógyitószerek. A trachoma-ügy szervezésénél számolni 

kell azzal a körülmény nyel is, hogy ne csak 

orvosokat, hanem gyógyitószereket is bo-

csássunk a trachomások rendelkezésére, azon 

időközökre elsősorban, melyeket részint az 

orvosi kezelésnek, a főmunkaidő miatt való 

szünetelése, részint pedig a 2—3-szor heten-

ként történő gyógyítás tesz szabaddá; és ha 
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esetleg a naponkénti rendszeres orvosi gyó-

gyítás mellett még a trachomásnak otthon 

is szüksége van gyógyitószerre, erről is 

gondoskodni kell. Általában a gyógyitó-

szerek kiszolgáltatása körül a legnagyobb 

bőkezűséggel ajánlatos eljárni. A gyógyító-

szerek kiszolgáltatásánál conditio sine qua 

non, hogy teljesen ingyenesen történjék. Es 

pedig ingyenesen az összes trachomások ré-

szére. Tehát ne csak a gyógyításra kötelesek, 

hanem a kötelezettségen kívül esők is, akár 

vagyonosak, akár nem, ingyenesen látandók 

el a szükséges és czélszeriinek talált gyógyitó-

szerekkel, és hogy azzal bánni is tudjanak, 

ugy szóbeli, mint nyomatott használati uta-

sítással, ami éppen nem fog nehézségekbe 

ütközni, ha a trachomások gyógyitószerei-

nek kiszolgáltatását a trachoma gyógyításá-

val foglalkozó hatósági orvosokra fogják 

bizni, aminek előnyeit nem szükséges bő-

vebben indokolni. Ezen orvosoknak mindig 

kellő mennyiségű gyógyitószer természetben 

bocsátandó rendelkezésére. Súlyt kell itt 

fektetni arra, hogy a trachomások minél 

hosszabb ideig eltartó, minél tisztábban ke-

zelhető, minél könnyebben alkalmazható alak-

ban jussanak a gyógyitószerekhez, azért 

legajánlatosabb volna mindenféle idetartozó 

szert, legyen az cuprum, sublimat, plumbum, 

atropin stb. kenőcsben kiszolgáltatni, aminek 

még azon előnye is van, hogy a kivánt ha-

tást intensivebben fejthetjük ki általuk. Ezen 

kenőcsöknek a szembe juttatására legalkal-
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masabbak a kis, mindkét végükön legöm-

bölyített üvegpálczikák, melyekkel, az alsó 

szemhéjat lehúzva, a betegek igen könnyen 

tudnak bánni és ami az itt egyáltalában 

elérhető tisztaságot illeti, ezen szempontból 

minden kívánságnak megfelelő. A gyógyitó-

szereknek folyadékban való kiszolgáltatása 

látszólag olcsóbb, ez ugyan nyomós érv, 

de a kenőcsökkel szemben csak ezen egyet-

len előnye hozható fel, ugy, hogy nem a 

legolcsóbb az olcsó. A folyadékot tartalmazó 

üveget minduntalan eltörik a betegek, az 

egyszerre kiszolgáltatható mennyiség nem 

tart semeddig, mert ha az üveg nem is törik 

el, könnyen feldől, egy-két csepp helyett 

sokszor felét is ráöntik a szemre, akár vi-

gyázatlanság, akár véletlenségből ós ezer 

oka van annak a trachomásnak, hogy ne 

kérjen az orvostól rövid időközökben újból 

orvosságot. Azonkívül rövid idő alatt zava-

rosodik a folyadékos gyógyitószer, amit nyil-

vánvalóan bomlásból származó anyagok okoz-

nak. A folyadékos orvosszer alkalmazására a 

legmegfelelőbbek lévén a szemcseppentő üve-

gek,-de ezek költségesek: más tárgyakkal, 

mint tollal, kanállal a szembe juttatni, igen 

tisztátalan eljárás. A kenőcsöket fadobozban 

adhatjuk, ami nem törékeny, a benne levő 

kenőcs nem romlik (vaselin, lanolin), gazda-

ságosan, tisztán lehet vele bánni, nincs annyi 

hátránythozó eshetőségnek alávetve, mint 

az üveg és a benne levő folyadék. Ha e 

fel hozottakat összegezzük, kitűnik, hogy a 
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trachoma-ügynek sokkal nagyobb szolgálatot 

tesznek a kenőcsök, mint a folyadékok és 

mert gazdaságosabbak az előbbiek, talán 

végeredményben az árkülönbség is elenyésző. 

Nem tudok a gondolattól szabadulni, hogy a tisztaság 

röviden ne foglalkozzam itt a trachomások tcrjcsztese-

testi tisztaságával. E kérdés nagyon is szo-

rosan összefügg a trachoma-ügygyel. Az 

50,000 trachomás közül legalább 40,000 még 

életében sohasem fürdött, azonkívül, hogy a 

bába egynéhányszor megmártotta és még 

az is bizonyos, hogy a trachomások leg-

nagyobb része a testi tisztaság és külső 

ruházatok, közszükséges tágyakra, berendezé-

sekre vonatkozó tisztaság legelemibb fogal-

maival is hadilábon áll. Hiszen e tényező a 

trachoma tovaterjedésének főoka. Nem tudom, 

jártak-e már más kartársak ugy, mint én 

és hasonló tapasztalásra rávezette-e őket a 

megfigyelés. Mikor szemorvosló gyakorlato-

mat itt Szegeden megkezdettem, jól vissza 

tudok emlékezni, elvétve fordultak elő esetek, 

hogy a szemük legsiralmasabb állapotában 

levő trachomások egy szép napon, anélkül, 

hogy a szokásos kezeléstől eltértem volna, 

bámulatos javulást mutattak és szép szabad 

tekintetük volt, ami megelégedést és meg-

lepetést keltett bennem és örömmel alkal-

maztam az eddigi kezelést újból betegeim-

nél, mivel a helyes gyógyitás eredményének 

tartottam a frappáns javulást. De daczára, 

hoffv csak oly módon végeztem a teendőket, 

mint eddig, másnapra ismét csak a két nappal 
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előtti szenvedő szemkülsővel és betegségének 

állapotával jelent meg rendelésemen az illető 

beteg, ami bennem érthető lehangoltságot 

keltett. A trachomával foglalkozók, persze 

akik azt ambicióval teszik, érteni fogják az 

imént jelzett lelkiállapot-változásokat, mert 

olyan betegséggel, melynek okozója és pana-

ceája ismeretlen, mint amilyen a trachoma 

is, a küzdést felvenni az igaz orvos szen-

vedélyes törekvése és a felette aratott győ-

zelem a lelki örömek egyik legnagyobbja. 

A fentjelzett esetek ismétlődtek annyira, hogy 

későbbi gyakorlatom folyamán figyelmemet 

állandóan éberségben tartották. Gondolkozva 

a dolog felett, összegezve minden külső té-

nyezőt is, végre meg tudtam állapítani azt, 

hogy az ephemer megjelenésű kedvező javu-

lást mindig csak ünnepnapokon láttam. Meg 

volt a kiinduló pont és ezen nyomon haladva, 

megállapíthattam azt, hogy minden egyes 

ily esetben az illető beteg jól megmosdott 

vizzel és szapannal, némelyik kiemelte, hogy 

jó langyos vizzel. Kérdezősködéseimre ezen 

betegek arról is felvilágosítottak, hogy ők 

bizony csak vasárnap és ünnepnap szoktak 

ilyen mosakodást végezni és hétköznapokon 

legtöbbnyire nem is mosakodnak. Az már 

előkelőbb volt, aki a szájába vett korty vizet 

a markába lökte, egyszer végigpöfékelte vele 

az arczát, aztán az ingujjával, vagy nagy 

ritkán lepedő végével leszárította. Törülköző-

kendő csak vasárnapi és ünnepnapi czikk. 

Ezeket elolvasva, talán inkább elnézők lesz-
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nek a kartársak ama fentebb hangoztatott 

kétkedésemért, vájjon ők is mindnyájan ha-

sonló tapasztalásokra jutottak-e? Nekem az 

a nézetem lévén, hogy a trachomásokat 

napról-napra látni és kezelni kell; mindennap, 

vasárnap és ünnepnapokat sem kivéve, ma-

gamhoz rendelem őket. így jutottam ón arra 

a fölfedezésre, liogy a trachoma legcsalha-

tatlanabb gyógyitószere a vasárnap és ünnep-

nap. Másszóval tehát a tisztaság. És ezen 

nyomon folytatva észleléseimet, át vagyok 

hatva azon meggyőződéstől, hogy ha a 

trachoma - ügyet illető dolgokban minden 

egyébről lemondanánk: orvosokról, kórhá-

zakról, kényszerítő gyógyításról és minden 

költséget, minden az ügy iránt való lelkese-

dést arra fordítanánk, hogy a nép gondola-

tába a tisztaság fogalmát átplántáljuk, vérébe 

beoltsuk, természetévé tegyük — ez volna 

a trachoma-ügyért kifejtett küzdés igazi 

diadala. Kipusztulna a trachoma egyhamar, 

még minden gyógyítás nélkül is. 

És eme meggyőződéstől vezéreltetve, nem 

csodálható az, ha a trachoma-ügy megoldá-

sának kérdésénél folyton foglalkozom azzal 

és kutatok oly módozatok vagy eszközök 

után, amik üdvös szolgálatot tehetnének a 

nép között a tisztaság meghonosítására. Élő 

és nyomatott szó is segit valamit, meghall-

gatja vagy elolvassa, bólint is hozzá egyet 

& fejével, de cselekvésre öles szent vagy oktató 

beszéddel sem birjuk rávenni oly bizonyosan, 

mintha kézzel megfoghatóbban beszélünk 

2* 



vele ugy, hogy egy akár csekélyke értékű 

tárgyat is bocsátunk rendelkezésére, mely 

azonban erkölcsi becsénél fogva, de meg 

czélszerüségénél fogva is, a kitűzött czélra 

hasznos és alkalmas. Aki ismeri a népet, az 

nagyon jól tudja, hogy ilyen módon az, 

amit vele megértetni akarunk, mindennél 

jobban megkapaszkodik gyermeteg lelkébe. 

Előbb egy-egy darabka szappanra gondoltam, 

mit a trachomát gyógyitó orvosok bizonyos 

időközökben megismételve, a trachomásoknak 

ingyenesen átadnának, de ez kissé költsé-

gesnek tetszett, azért azt tartanám kivihető-

nek, hogy minden trachomás, amint az orvos 

vagy kórház a gyógyítását megkezdi, kapjon 

ingyen egy kis kézmosó kefét, amely kefe 

az illető trachomás nevének kezdőbetűjével 

volna ellátandó és időközünkint be is kellene 

azt mutatni. Talán némelyekben még mosolyt 

is fog kelteni ezen ajánlásom. Pedig ezzel a 

kis kefével, lassan bár, de belophatjuk a 

nép lelkébe a tisztaság iránt való érzést. 

A száraz utasítással, hogy a trachomás a 

saját meggyógyulásának elősegítése czéljából 

és azon czélból, hogy szembaja szeretteire 

is át ne ragadjon, mielőtt eszik és mielőtt 

lefekszik, a kezét mossa meg, bizony falra 

hányjuk a borsót — de kisértsük csak meg — 

egy kis kézi kefe ajándékozásával ezen uta-

sítást megadni, meg lesz a foganatja. Azzal a 

kis piczi kefével annyi gondol kőzni valót adunk 

a népnek, aki minden ilyen dolgot előbb bi-

zalmatlansággal fogad, hogy már pusztán 

eme ti 

tással. 
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eme töprengés is fölér számbavehető térhódí-

tással. Amint a művelődéstörténet lázasan 

kutat a föld mélyében egy-egy az idő fogától 

összeharapdált bronzszeg után is és azt meleg 

szeretettel mutatja, hogy ime, ebből lett a 

jelen idő hatalmas kulturája, ugy talán 

egykor az itt szóban levő népréteg lelki és 

testi tisztasága kultuszának meghonosulása 

után egy ilyen kis kefeféle annak a bronz-

szegnek kegyeletes sorsára juthat. Aki jobbat 

tud ennél, legyen üdvözölve. Dixi et salvavi 

animam meam. 

Amint már többször emlitve volt, a mozgó- Mezei-és 

trachomások képezik a trachoma-ügyben a íoldmunkasok-

legnagyobb veszedelmet. Mert éppen a főczél 

elérése: a trachoma tovaterjedésének meg-

gátlása elé gördítenek rendkívül nehéz aka-

dályokat. Ezek a trachoma igazi terjesztői 

és igy kettőzött gondját kell, hogy képezzék 

a trachoma-ügy szervezőinek. Bár a mozgó-

trachomásoknak, mint amilyen a mezei és föld-

munkás, tégla-, cserépverők, férfi-, nőcselédek, 

ennélfogva szigorúbb megítélés alá kell esniük 

a teendő intézkedéseknél, azért azonban éppen 

itt kell a legnagyobb körültekintéssel és 

óvatossággal eljárni, mert ezek között vannak 

a legalacsonyabb értelmességü egyének, 

akikkel szemben a túlzásba esni a legnagyobb 

visszahatást kelti. 

A trachoma-ügynél általában és különö-

sen ami a mozgó-trachomásokat illeti, a 

vezető elvnek annak kell lenni, hogy kétsé-

ges helyzetekben mindig a szabadelvűbb állás-
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pontra kell helyezkedni. Igazán becses, érté-

kes és maradandó eredményeket e téren csak 

akkor érhetünk el, ha folyton az lebeg sze-

münk előtt, hogy a trachomabetegek, kiknek 

amúgy is elég nagy a baja, semmiféle feles-

leges zaklatásnak kitéve ne legyenek. Külö-

nösen oly intézkedések létesítésére kell töre-

kedni, amiket az ő érdekükben ugyan, de 

nélkülük hajthatunk végre, szóval folytonosan 

szem előtt kell tartani azt, hogy a lehető legke-

vesebb aktiv szerep jusson nekik a trachoma-

íigy szervezésénél, hanem inkább a hatóság, 

a kórházak, az orvosok végezzenek kettőzött 

munkát. De sőt vonjuk be fokozottabb mér-

tékben az akcióba a trachomamenteseket, 

akiknek fölvilágositására minél több súlyt 

kell fektetni, hogy minél hathatósabban vé-

dekezhessenek a fertőzés ellen, hogy a kör-

nyezetükben levő trachomásokat az óvatos-

ság betartására bírják, gyakrabban vizsgál-

tassák saját szemüket stb. Ilyen szellemben 

vezetve a trachoma-ügyet, sokkal üdvösebb 

eredményre számithatunk, mint a legszigorúbb 

rendeletekkel. 

Általában minden rendelkezésre álló esz-

közt fel kell használni arra, hogy a tracho-

mások gyógyítására a téli hónapok használ-

tassanak ki a legintensivebb mértékben, de 

főképpen szem előtt tartandó ez a mezei föld-

es hasonló foglalkozású munkásoknál. Mert 

minden emberi jognak arczulcsapása az, eltil-

tani valakinek, hogy saját ós családja egész 

évi kenyeréért ne mehessen dolgozni bárhova 



is, bárhogyan is, anélkül, hogy ezért őt és 

családját kárpótolnák. Nem egyéb ez, mint 

a nyomorba kergetés és igy a puska vissza-

felé sül el, mert a nyomor a legjobb melegágya 

a trachomának és tovaterjedésének. 

Senkit, aki a munkaidőre munkát kap 

és munkát vállal, annak teljesítésében fel-

tartóztatni ilyen körülmények között nem 

szabad, hanem mindenki, ha még olyan 

trachomás is, ha dolgozni bir, dolgozhasson 

is. Ez legyen a magja az idetartozó munká-

sokkal szemben foganatosítandó intézkedések-

nek, ezen mag körül forogjon minden czél-

irányos teendő, de ezt magát ne sértsék. 

A távozó, gyógyításra köteles korban levő 

trachomásokat ingyen gyógyító-szerekkel 

kell ellátni és utasítani, hogy minden negyedik 

vasárnap tartozik uj tartózkodási helyén levő 

hatósági orvosnál jelentkezni pusztán ellen-

őrzés czéljából és ha a gyógyító szere elfo-

gyott, annak beszerzése végett. Az illető 

hely törvényhatóságát pedig csakis azon 

czélból kell értesíteni az oda jövő ezen tra-

chomásokról, hogy ellenőrizni lehessen, vájjon 

a fenti utasításnak eleget tesznek-e ? Midőn 

a munka befejezése után illetőségi helyükre 

visszatérnek, ha még szükséges, folytatólagos 

gyógyítás alá kerülnek. A gyógyításra nem 

köteles trachomások ingyen orvosságot kap-

hatnak ugy otthon, mint uj tartózkodási 

helyükön. Gondosan kerülni kell azonfelül 

mindent, ami a munkaadók zaklatásával jár 

és elhibázott dolog ezeket is agyonrendszabá-
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lyozni, követelni tőlük, hogy a trachomások 

különös gondoskodásuknak tárgyát képezzék, 

azokat külön lakóhelyiséggel lássák el; ha 

távoznak, a hatóságnál bejelentsék, stb. Ez 

csak arra vezet, hogy a munkaadók trachomás 

munkásokat nem alkalmaznak, vagy ha igen, 

hát csak leszállított munkabéren, amit a mun-

kaadótól valami rossznéven nem is vehetünk. 

A NŐCSCIÉDEK A trachomás nőcselédekkel szemben köve-

prostitudó. tendő eljárás már szigorúbb elbírálás alá 

esik. Itt tényleg arról van szó, hogy az ilyen 

nőcselédek veszedelembe hozhatják az egész 

munkaadó családot, uj trachoma-góczokat 

teremthetnek és igy itt egészen helyén van 

a fokozott óvatosság. Azonban itt sem szabad 

a végletekig menni, agyonzaklatni, üldözni 

ezeket a szegény nőcselédeket és beleker-

getni a társadalom másik rákfenéjébe: a pros-

titúció karjai közé. A zöld asztal mellől az 

ilyen ügyeket nem lehet elintézni és vezetni, 

közelről kell betekintést nyerni, hogy a nagy 

bajból még nagyobbakat ne csináljunk. Ezek 

a szegény nőcselédek csaknem kivétel nélkül 

nem kedvtelésből mennek szolgálatot keresni, 

hanem mert otthon nagy a nyomor, dúl az 

éhség és szolgálni kell menniük nemcsak a 

saját, de az otthon maradottak éhségét is 

csillapítandó. A trachomás leány azonban 

könyvet nem kap, ha pedig már volt könyve, 

a könyvét elveszik, visszatartják, beleírják a 

könyvbe örökös mumusnak, hogy trachomás, 

mind külön-külön egyenként és éppen elég 

a hoz, hogy megfosztva a tisztességes kenyérke-
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resés lehetőségétől, a prostituáltak legveszedel-

mesebb osztályát, a titkosokét szaporítsák, 

annál is inkább, mert a nyilvános kéjnőtartók 

már tudják, hogy az ilyen trachomásokkal igen 

rossz üzletet csinálnának. Rámutattam tehát a 

méregfogára a dolognak és bölcs körül-

tekintés jelölheti csak meg a leghelyesebb 

utat, melyen járni kell, hogy a cselédtartók 

is kellő védelemben részesüljenek, de amellett 

a trachomás nőcselédek is kíméletes és mél-

tányos, érdekeiket lehetőleg kevéssé sértő 

elbánás alá essenek, amely elbánás még az 

üldözésnek látszatával sem birjon, hanem 

ellenkezőleg, abból a jószándék és jóakarat 

sugározzon ki. A cselédkönyv kiadásának 

megtagadása csakis az esetben van helyén, 

ha az illető nőcseléd a trachoma kifejezetten 

ragadós stádiumában van. A cselédkönyvben 

említést tenni, hogy az illető trachomában 

szenved, semmi szin alatt nem helyeselhető, 

mert ha a trachomájából még oly tökéletesen 

kigyógyult is, a cselédkereső szóba sem áll 

vele, ha a könyvében megpillantja a „trachoma" 

szót, vajmi keveset törődve azzal, hogy csak-

ugyangyógyult az illető. Minden helyváltozta-

táskor a bejelentés alkalmával a hatósági orvos 

szemvizsgálatot tart és csakis akkor, ha kife-

jezetten ragadós állapotban van a trachoma, 

hivatalos utón értesitik a cselédtartót, de ez 

esetben is a gyógyítás azon nőcselédekkel 

szemben követelhető meg, kik a gyógyításra 

kötelező kort még nem haladták tul. Ennyi 
n agyon is elég a hivatalos beavatkozásból. 
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A trachoma 

és 

szociáliznius 

Ha a cselédtartók még többet is kivannak, 

ugy intézzék el maguk a saját hatáskörükben 

dolgaikat, ha aggodalmasak, vizsgáltassák 

meg cselédjeiket és cselekedjenek belátásuk 

szerint. A tapasztalás azt bizonyítja, hogy 

különösen városokban elég ritkák azon esetek, 

melyekben a nőcseléd a cselédtartókhoz 

behurczolta a trachomát, aminek magyará-

zata az, hogy a tisztaság a cselédtartóknál 

nagyobb és maguk a cselédek is több tisz-

taságra vannak szorítva. És annyi bizonyos 

hogy a cselédtartók megvédésével elért 

szigorú 

leta-

ís 

nyereség távolról sem áll arányban azzal a 

veszteséggel, amit a tulhajtottan 

intézkedések által a tisztességes útról 

szított nőcselédek okoznak. 

De még ezektől eltekintve is, a trachoma-

ügy nagy vonatkozásban van a szociális 

kérdésekkel. Iparosok, gyári munkások, szol-

gák, ha egyszer trachomába estek, folytonos 

zaklatás tárgyait képezik. Nagy kínnal jutnak 

alkalmazáshoz, kivált, ha a munkakönyvük-

ben nyoma van, hogy trachomások. Vagy 

napszámosok lesznek, vagy elzüllenek és 

igy a trachomát sokkal inkább terjesztik, 

mintha rendes kenyérkeresetükben meghagy-

ják őket. A számtalan példa közül csak 

egyet ragadok ki annak illusztrálására, hogy 

mennyire nem helyes általánosítani a tracho-

másokkal szemben követendő eljárást és 

minden mellékkörülményt figyelmen kivül 

hagyva, velük szemben kíméletlen szigorral 

eljárni. Télen volt; egy erőteljes, egészsé-

hogy 
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ges hivatalszolga hoz nekem egy zárt levelet. 

Felbontom és udvarias megkeresést olvasok 

ki belőle a hivatal titkára részéről az iránt, 

hogy szintén Írásban értesítsem őt arról, 

vájjon a sorokat átnyújtó szolga trachomában 

szenved-e, vagy sem, mert ha igen, ugy őt 

semmi szin alatt tovább nem alkalmazhat-

nák, miután az ő hivataluk igen nagyforgalmu 

és ott igen sok idegen is fordul meg. A 

hivatalszolga szemeiben csakugyan találtam 

egy-két trachomacsomót, csekély adenoid 

beszürődésekkel. Ismerve már az eféle dol-

gokat és a humanismus sugallatára hall-

gatva, közöltem a szegény szolgával, ki már 

ugy látszik tájékozva volt a küldetése czél-

járól, hogy mit kiván tőlem a titkár ur és 

hogy neki csakugyan van trachomája. Az 

ilyen emberek nem szoktak a megdöbbentő 

hírekre elsápadni; az én hivatalszolgám sem 

sápadt el, hanem nekipirulva dühbe jött és 

reám rivalt, hogy én most már őt tönkre 

„akarom" tenni; mit csináljon ő most télnek 

idején feleségével és három gyermekével, 

ha kenyerétől fosztom meg. Jóakaratulag 

lecsillapítottam, még csak arról sem igyekezve 

őt felvilágosítani, hogy az őt tönkre tenni 

akarásban a titkár ur is, meg a törvény is 

szövetséges társaim, csak éreztem, mint sok 

más hasonló esetben, hogy e szegény ember-

nek mennyire igaza van. A gordiusi csomót 

ugy oldottam meg, hogy a szolgát meg-

nyugtattam az iránt, hogy oly értesítést irok 

a titkár urnák, hogy neki semmi baja sem 
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lesz, csak fogadja meg a tisztaságra vonat-

kozó utasításaimat és miután fizetni nem tud, 

szegénységi bizonyitványnyal járjon inté-

zetembe gyógyítás végett. A titkárnak azt 

irtam, hogy a hivatalszolga szembaja nem 

trachoma ugyan, de súlyosabb természetű és 

igy gyógyíttatni kell, nehogy idővel az váljék 

belőle és megnyugtattam, hogy a szolgát 

bátran tarthatja. A szolga szembajából rövi-

desen meggyógyult, a hivatal még ma is 

működésének virágában van, ott senkinek 

baja nem esett és egy öttagú család az el-

pusztulástól meg volt mentve. 

Szóval lehetetlen minden trachomással 

szemben ós a trachoma minden stádiumában 

egyöntetű eljárást alkalmazni. Kétségtelen, 

üdvös kihatású és egyedüli biztos út a maj-

dani boldogulásra a mindenütt való felvilágo-

sítás, a népnek értelmét a sötétségből Ki-

emelni, ahol nagyobb a veszély, ott kiter-

jedtebben és behatóbban. Az ilyen törekvések-

ből azután a jövő iparosaira és munkásaira 

is kisugárzik az áldás, mert amennyire ezen 

osztály most sokat szenved, sokat nyomorog 

a trachoma miatt, különösen a járványos 

vidékeken, annyira üdvhozó lesz reájuk nézve 

is az, ha felébreszteni tudjuk a népben a 

trachoma veszedelme iránt való érzéket, ha 

megtudjuk értetni vele, hogy a trachomának 

az egész életre kiható szomorú következ-

ményei vannak. Szüntelenül hirdetni kell és 

hangoztatni előttük, hogy vannak mesterségek, 

foglalkozások, melyek a trachomára rend-
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kivül ártalmasak, hogy a trachomás vagy 

trachomában szenvedett gyermekeket az ilyen 

mesterségekre ne adják, sőt ha a gyermek 

még nem is volt trachomás, de a családba 

már befészkelődött a trachoma, még akkor 

sem tanácsos olyan foglalkozásra tanitani, 

ahol a szemre ártalmas légkör van, mivel az 

izgatott szem könnyen esik trachomába, és 

igy könnyen rá is ragad e betegség a család-

nak abban szenvedő tagjaitól. Milyen szeren-

csétlen gondolat például a trachomás gyer-

meketlakatos- vagy kovácshoz adni; örökös 

kínlódás az élete, mig végre is csak ott kell 

hagyni e foglalkozásokat, és kezdeni mindent 

elölről. A lelkészek, tanítók valóságos apostoli 

működést fejthetnek ki e téren, amit elő-

segítendő, ugy a szemináriumokban, mint a 

tanítóképzőkben a trachomának szociális ki-

hatásaira különösen felhívandó a figyelmük. 

A trachoma ellen való küzdésben kitűnő Betegsegéiyeza 

szolgálatot tehetnek mindazon intézmények, Pénztáral<-

melyek már kész szervezetet képeznek. De 

az iskolákon kivül legkiválóbb érdeklődést 

érdemel e szempontból azon intézmény, mely 

már sok irányban kifejtette hasznos műkö-

dését és amely az egész országot behálózza: 

a kerületi betegsegélyző pénztárak, illetőleg 

ipartestületi betegsegélyző pénztárak, társ-

láda és gyári pénztárak. Ajánlatos felhasz-

nálni azon önmagától is kínálkozó megbe-

csülhetetlen szolgálatot, melyet e pénztárak 

nyújthatnak, hiszen tagjai közé sorolja a 

trachomások igen nagy részét. Eddig e 
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betegsegélyző pénztárak a trachoma szem-

pontjából figyelmen kivül hagyattak, éppen 

csak annyit tesznek meg, hogy a trachomá-

sokat a kórházba utasítják, de egyébként 

semmiképpen sem vonták be azokat a küz-

delembe. A trachomásokat nem segélyezik, 

nem támogatják semmiféle tekintetben, nem 

adnak sem nekik, sem családjuknak egy 

fillérnyi táppénzt sem, holott minden más 

legkisebb bajnál ezen kedvezményben része-

sülnek. Nagyfontosságú közérdek lévén a 

trachoma leküzdése, hát legalább is annyira 

komolyan kellene venni, mint egy kis ideg-

zsábát vagy efélét. I)e áldozatokat is érde-

mes hozni a nagy nemzetgazdasági előnyök 

fejében, miket a trachoma kiirtásával ki-

vívhatunk. A táppénzt nemcsak 20 héten 

át, hanem azontúl is folyósítani kell a tracbo-

más családja részére, amig ő maga munka-

képtelen, vagy magának a trachomás tag-

nak részére, ha bármi oknál fogva kórházba 

nem mehet, de kenyérhozó munkáját sem 

végezheti. így azután nem fogják a tracho-

mások bajukat eltitkolni és annak tovater-

jedését szabad útjára engedni. Ezenkívül más 

irányú intézkedéseket is meg kell a beteg-

segélyező pénztáraknál honosítani, melyek 

könnyű szerrel vihetők ki és mégis nagy 

hasznára válnak az ügynek. így például 

minden ujonan felveendő tagot meg kell 

vizsgálni: trachomája van-e, vagy nincs és 

ha igen, azonnal intézkedni a szükségesekről. 

Sőt járványos vidékeken egyes időközökben 
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az összes tagokat be kellene idézni a szem-

vizsgálatra. 

Körülbelül 15 év előtt tették meg az 

első lépéseket megboldogult Feuer dr. buz-

gósága folytán a trachoma ellen való küzdés-

hez. Aki meggyőződést szerezhetett is arról, 

hogy mily súlyos seb hazánk testén a 

trachoma, a legnemesebb becsvágy, a leg-

idealizáltabb önzetlenség hiján vigasztalannak 

találja a bajt és lemondással visszavonul. 

Pedig már a megkezdő lépések sem bírtak 

a bizonytalanság, a tapogatózás jellegével, 

hanem mindjárt nagyarányú és nagy munka-

teret átölelő intézkedéseket tettek, bölcs éles-

látással és annak tudásával, hogy szinte 

mérhetlen nagyok az akadályok, melyek a 

megkezdendő munka útját keresztezik és 

amelyek megboldogult Feuer doktorénál kisebb 

lángolásu lelkek karjait még a kezdés kez-

dése előtt lelohasztották volna. És lám, már 

15 éve tart a hatalmas actio és az eredmény 

még úgyszólván csak annyiból áll, hogy 

megtudtuk, hogy trachomásaink száma ma 

már nem 25—30 ezer, hanem 50 ezer körül 

van. De ha csak ennyiből állana is, ez mái-

maga alig megbecsülhető vivmány, mert 

általa világosságot nyertünk a veszély igazi 

nagyságában és aki ezt a világosságot ter-

jesztő fáklyát meggyújtotta és azzal a ke-

resett ösvényt megvilágította, ezt a fáklyát, 

mint biztos utmutatót, nélkülözhetlenné tette 

minden e téren kifejtendő jövő munkásság-

számára. 
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Ebből azután fogalmat is alkothatunk 

magunknak arról, hogy a trachoma elfojtása, 

de megfékezése is csak a messze jövő zenéje. 

Az 50 ezer trachomást egy kalap alá venni, 

őket környezetükből kiragadni, annyi volna, 

mint kivánni, hogy az északi sarkot felcse-

réljék a déli sarokkal. De még azt sem tar-

tom kivihetőnek, sem czélravezetőnek, hogy 

a trachoma ellen való küzdés minden vo-

nalon egyöntetű legyen. Csak ne emlitsek 

mást: sok ezren vannak olyanok, kik akár 

évtizedek óta szenvednek trachomában és 

megdöbbentő azok száma, akik trachomá-

ban megvakultak: aki ismeri a trachomát, 

az velem együtt azt kérdezi, mit tevők le-

gyünk ezekkel? Már ezzel is reámutathat-

tunk arra, hogy legyőzhetetlen akadályba 

ütközik a trachomásban csak a trachomát 

tekinteni és a többi mellékkörülményekkel 

számot nem vetni. A trachoma ellen való 

küzdés feladata kettős: a trachoma elfojtása 

és a trachoma megfékezése. Más szavakkal, aki 

trachomában szenved, azt meggyógyítsuk és 

aki még nem trachomás, azokat megvédjük 

a trachomások ellenében. Mindegyike e fel-

adatoknak magában véve is emberöltőkre 

kiterjedő munka. És én mindjárt két részre 

is osztanám. A trachomások szomorú seregét 

egy vonalba kor szerint felállítva, magam elé 

kepzelem és a két végére két zászlót tűznék 

ki, a legvégső ponton álló legidősebb tracho-

más mellé „megfékezés" jelszóval, a kezdő 

kicsiny trachomás mellé pedig az „elfojtás" 
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jelszavával. E két zászlóval kellene a küz-

dést felvenni külön-külön, de mindkettővel 

egy közös czélt tartva szem előtt: a vonal 

közepén találkozni. Ezt tartom a legrövidebb 

idő alatt elérhető legfényesebb diadalnak. 

Tehát az elfojtás ellen vegyük fel a har- A trachoma 
, í r ' í i i • i i »1 a z iskolában. 

czot a legnagyobb erelylyel az iskolaban. 

Hogy miért fektettük az iskolában a fősúlyt 

a trachoma elfojtására, azt sokféle érvvel 

lehet támogatni. A trachoma-ügy adminisz-

tratív szervezését egy bizonyos rendszerre 

kell fektetni, már pedig a rendszer számára 

jobb, alkalmasabb médium, mint az iskola, 

nem képzelhető. A trachomának legnagyobb 

ellensége a kultura. És egy nemzet kultúrá-

jának alapkövét az általános tankötelezettség 

képezi, amit hazánkban már behoztak is. 

Már maga ezen tényező biztos igéret egy 

jobb jövő számára a trachoma-ügyet illetőleg 

is. Főleg, ha beleneveljük a gyermekekbe annak 

tudását, hogy mily végzetes, jövőt, életet 

megrontó betegség a trachoma, ez elmarad-

hatlanul meghozza gyümölcsét. És ezen 

belenevelést, különösen ahol ezrével és ezré-

vel sinlődnek a trachomások, már a legelső 

elemi osztályban is meg kell kezdeni. Nem 

valami egészségtan-kathedrára, vagy hosszú 

lélekzetü trachoma - előadásokra gondolok. 

Egyszerű, a gyermek értelmébe szinte magát 

belopó eszközökhöz kell itt is folyamodni és 

amit a zsenge gyermeki lélek befogadott, az 

rendszerint örök nyomot is hagy maga után. Faliképelc 

Az iskolák falaira csak egy faliképet füg- a trachomárói. 
5 
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gesztenék, amely két mellképet ábrázolna; 

az egyik kép egy egészséges, nyilt szemű 

embert, a másik egy megtört szemű, tracho-

mában megvakultat. E kép mindig a gyer-

mekek előtt van ós ha rákerül a sor, beszél 

is róla a tanitó valamit. Többet ér ez, mintha 

100 paragrafusból álló rendeleteket magolta-

tunk be a gyermekekkel. 

A trachoma meggyógyítása is sokkal 

könnyebb a gyermekeknél, az ő szervezetük 

regeneráló képessége sokkal nagyobb, de 

még rendszerint a gyermekszemekben a 

trachoma oly mélyreható, helyrehozhatlan pusz-

títást nem is visz véghez, mint a felnőtteknél. 

Általában az iskolákba a trachoma-ügy 

szervezésének minden feltótele könnyebben 

beilleszthető. Nagyon fontos szerep jut a 

trachoma ellen való küzdésben az ellen-

őrzésnek. Ellenőrizni: ki trachomás, ki nem, 

a trachomást gyógyitják-e, gyógyul-e, meg-

gyógyult-e, van-e visszaesés stb; hát ezt 

mind legkönnyebben az iskolában lehet. 

A kényszerítő eljárások alkalmazása az 

iskolákban nemcsak hogy nem kerülhető el, 

hanem ha komolyan eredményt akarunk el-

érni, ha a jövő nemzedékeket a trachoma által 

okozott csapástól komolyan meg akarjuk 

szabadítani és ha nem akarjuk, hogy a 

trachoma még nagyobb arányokat öltsön, 

mi kiszámithatlan következményeket vonhat 

maga után, akkor itt már csakugyan a leg-

lelkiismeretesebb és a legszigorúbb intézke-

déseknek van helye. 
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Ahol a trachoma gyakrabban fordul elő, 

de különösen ott, ahol járványos, a beírá-

soknál feltétlenül megkívánják, hogy a többi 

okmányok mellett egy szemvizsgálásról szóló 

bizonyítvány is beadandó. Ezen bizonyítvány 

beszerzése a legkönnyebb módon legyen le-

hetséges és természetesen ingyen és bélyeg-

mentesen. A bizonyítványt az illető hatósági 

orvos állítja ki, de kiállíthatja magánorvos 

is. E czólból „Szemvizsgálás" czimmel nyo-

matott lapok állnának rendelkezésére ugy a 

hatósági, mint a magánorvosoknak, melyen 

a kitöltendő rovatba a tanuló neve, tracho-

más-e vagy nem ós a vizsgáló orvos neve 

jöjjön bele. A trachomásnak talált tanulókat 

az oktatás megkezdése előtt egy bizonyos 

napra berendeljék, amikor az iskola- vagy 

hatósági orvos, de legjobb volna, ha szak-

orvos, őket alaposan megvizsgálja. Megálla-

pítani kell, hogy csakugyan trachomásak-e 

az illetők, vagy sem. A trachomásak közül 

azok, kiknek baja kifejezetten ragadós álla-

potban van, az iskolától eltiltandók, gyógyí-

tásra utasitandók, mit egy hét leforgása alatt 

az iskola igazgatójánál igazolni tartoznak. 

A többi trachomások járhatnak ugyan isko-

lába, de elkülönített helyre ültetendők és ők 

is gyógyításra kötelesek és még mielőtt az 

iskola látogatását megkezdik, annak meg-

kezdéséről igazoló irást tartoznak felmutatni. 

Ezen elkülönített trachomások csoportjába 

helyezendők utóbb azok is, kiknél a trachoma 

állapota megszűnt. Az évközben ragadós 

5» 
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meggyógyult tanulók az iskolai év végéig 

külön helyükön maradnak. A meggyógyulást 

igazoló bizonyitványt az iskola orvosának 

láttamozni kell. Minden trachomás tanuló min-

den hónapban igazolni tartozik, hogy tényleg 

gyógyítás alatt áll. Ezen elkülönített tracho-

másokra a tanítók különös gondot és figyel-

met fordítsanak. Nem szabad megengedni, 

hogy a többi tanulókkal együtt közös játé-

kokban részt vegyenek, de főleg a torna-

szerektől távoltartandók ós csakis a szabad 

tornagyakorlatban vehetnek részt. Az el-

különített ülőhelyekre az egészségeseknek 

ülni tilos és viszont. Ezen elkülönített padok 

az iskolaszolga által mindjárt a tanulók távo-

zása után langyos vizzel ós házi szapannal 

lemosandók, mit lelkiismeretesen kell ellen-

őrizni. A trachomás tanulóknak néhány versbe 

foglalt sorból álló utasító lapot kell adni és 

azok megtanulását elősegíteni. A kézmosásról, 

könyvek odakölcsönözéséről, ami tilos, az 

egészségesek megkiméléséről szólana azon 

néhány sor. 

Az iskolákban az illető orvos az általános 

szemvizsgálatot mindjárt az iskolai év elején 

teljesítse; hogy ha még esetleg vannak 

trachomások, ezeket idejekorán szintén el-

különítsék. A szemvizsgálat a tanév elején 

03 közepén, járványos vidékeken négyszer 

évenként történjék. 

A trachoma-felügyelők az általános szem-

vizsgálatok megtartásakor különös körülte-

kintéssel járjanak el az iskolákban. Itt minden 
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egyes tanulót kötelesek megvizsgálni, meg-

győződést szerezni a trachomás tanulók 

gyógyításáról, megállapítani, van-e ezeknél 

szükség különösebb intézkedésekre (műtevés, 

iskolából távoltartás stb.) feltalálja-e az 

iskolákban a trachoma szempontjából kívá-

natos egészségügyi intézkedéseket, a tanítók 

kellő érdeklődését az ügy iránt; az utolsó 

vizsgálás óta meggyógyult trachomás tanuló-

kat felülvizsgálja. Mindezekről a trachoma-

főfelügyelőnek kimerítő jelentést tesz, ahonnan 

foganatosítás végett az egészségügyi, illetőleg 

belügyi és tanügyi kormányzás elé terjesz-

tendő a szükséges intézkedésekről szóló 

előterjesztés. 

Egyike a legfontosabb és legmegszivle-

lendőbb dolgoknak az idegenből jövő tanulók 

és az úgynevezett cseregyermekek szemmel 

tartása. Nagy számban fordulnak elő esetek, 

hogy trachomamentes vidékről érkezett egész-

séges tanulók elég szerencsétlenségükre szin-

tén megkapják a trachomát, ha olyan csa-

ládnál helyezik el őket, hol trachomás már 

van és azután ha visszatérnek a szülői 

házba, oda is elhurczolják. Ugyancsak vesze-

delmes közvetítői és terjesztői lehetnek a 

trachomának a cseregyermekek is. Azért 

ezen tanulókkal szemben különös rendszabá-

lyokra is van szükség. Mindazokon felül, 

amik a helybeli tanulókra kötelezők, az ide-

genből jövő tanulók, ha oly vidékről jönnek, 

ahol a trachoma otthonos, szemvizsgálási 

bizonyítványt kötelesek felmutatni a beirás-
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nál, akár kötelező ez a helybeli tanulókra, 

akár nem. Ha az idegenből jött tanuló tracho-

más, amig trachomája tart, egészséges csa-

ládnál nem helyezhető el, vagy csakis kellő 

értelemmel biroknál, kik az óvóintézkedések 

betartására elég garanciát nyújtanak. Az 

idegenből jött egészséges tanuló elhelyezése 

trachomás családnál egyáltalában tilos. Ezen 

intézkedések keresztülvihetősége szempont-

jából okvetlen kívánatos, hogy az idegen 

tanulók végleges elhelyezése csak akkor 

engedtessék meg, ha az iskola igazgatója 

azt aggályosnak nem találja, illetőleg ahhoz 

beleegyezését adja. Az igazgató a törvény-

hatóság támogatásával a szükséges adatokat 

beszerezheti. 

A Az imént elmondottakból is kiviláglik, 

tanítóképzők. m e n n y i r e fontos, hogy a tanítók és tanárok 

tudomást szerezzenek arról, milyen ijesztő 

mértékben pusztít hazánkban a trachoma, 

mennyire veszedelmes természetű e baj ugy 

az abban sinlődőkre, mint pedig könnyen 

átragadó képességénél fogva az egészsége-

sekre nézve és hogy mily óriási feladat az 

ellene való küzdés. És e küzdéshez meg kell 

nyerni a tanítói kart, amihez a talajt már a 

kiképzésük alkalmával előkészíteni kell. Meg 

kell ismertetnünk velük a bajt magát, annak 

természetét és az ellene való küzdés módo-

zatait. Nagy szolgálatot tehetnek ők az ügy-

nek nemcsak adminisztratív szempontból, 

hanem ott, ahol elkerülhetetlen, még az or-

voslásban is üdvös segítséget nyújthatnak. 
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De ezenkívül is a legcsekélyebb jelentő-

ségű tényezőt sem szabad kevésre becsülni, 

amidőn a trachoma elfojtásáról az iskolák-

ban van szó. Természetes, hogy amint itt az 

elfojtásra irányuló intézkedések már maguk-

ban hordják a tovaterjedést meggátlókat is, 

ugy az előrehaladottabb koruaknál felveendő 

küzdés, ahol a főtürekvés a trachoma meg-

fékezése legyen, a trachoma elfojtása ellen 

is irányul. 

Zárt intézetekben, konviktusokban, inter- z^ t intézetek, 

nátusokban, gyárakban az illető hatósági 

orvos felügyeletén kivül az intézeti vagy 

gyári orvos kisérje éber figyelemmel a 

trachomásokat, vájjon az utasításokat a többi 

egészségesek megvédése szempontjából szi-

gorúan betartják-e és ha a szükség fenn-

forog, ami főleg a gyári munkásokra szól, 

utasítsa a trachomást a kórházba. Ha a 

trachoma nagyobb arányokat kezdene ölteni, 

a jelentést az illető orvos azonnal tegye 

meg az egészségügyi hatóságnál, aki által 

a legerélyesebb intézkedések foganatosi-

tandók. 

Veszedelmes terjesztői a trachomának a Nyilvános házak, 

nyilvános házak és a bárczás nők. Azért a ha- barczas nuk 

tósági orvosok időközönként történő ellen-

őrzéseinél, a bejelentéseknél, a bárczák ki-

adása előtt a legbehatóbb megvizsgálás alá 

vegyék a kéjnőket a trachoma szempontjából 

is. Akit. trachomásnak találnak, haladékta-

lanul kórházba helyezzék el, ahonnan csak 

a teljes meggyógyulás után bocsáthatók ki, 
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de még azután is szigorú ellenőrzés alatt 

álljanak, hogy visszaesés esetén az intézke-

dések kellő időben megtörténhessenek. 

Egyetemi A trachoma leküzdésében a lényeget a 

tanulmányok, trachoma meggyógyítása képezi. Mi sem ter-

mészetesebb tehát, minthogy a küzdés sorsa 

az orvosok kezébe van letéve. És igy első-

rangú fontosságit dolog, hogy az egyetemi 

oktatás figyelme ezen irányban is kiterjedjen 

a jövő orvosnemzedék kiképzésénél. A szem-

klinikákon az eddigi berendezkedések szerint 

a trachomások nem igen nyerhettek elhelye-

zést, az egyetemi hallgatóknak nem is le-

hetett alkalmuk a trachoma-betegséggel kö-

zelebbről megismerkedni, még kevésbbé 

annak beható tanulmányozásával foglalkozni. 

Tekintve, hogy hazánk polgárainak egészsé-

gét már is mennyire veszélyezteti a trachoma 

és hogy már is mily sok irányban érezteti 

kárhozatos kinövéseit, nem késhetik tovább, 

hogy a szemészeti klinikákon trachoma-

osztályt ne létesítsenek, a közegészségügyi 

tanszék a trachoma-kérdéssel behatóbban ne 

foglalkozzék és hogy ezekután minden szi-

gorló orvosnak a trachomára vonatkozó is-

mereteiről a, szemészeti szigorlaton meggyő-

ződést ne szerezzenek. Ezzel nemcsak azt 

fogjuk elérni, hogy a jövő orvosnemzedék a 

trachoma gyógyitásában nagyobb jártasságra 

fog szert tenni, hanem megadva lesznek a 

feltételek is, melyek többeket fognak ösz-

tönözni a trachoma terén búvárkodásokat 

tenni és az orvostudományt ezen irányban is 
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előbbre vinni, amire bizony elég égető szük-

ség is van. 

Ezekben elmondottam mindazt a trachoma-

ügyre vonatkozólag, amit sok évi munka 

közben ellesni tudtam a trachomásoktól és a 

néptől, a környezettől, melyből valók. Amivel 

természetesen nem az egész trachoma-ügyet 

öleltem fel, hanem csak egy porszemmel 

kivántam hozzájárulni a hazánkban duló, 

már is veszedelmes jellegű baj ellen való 

küzdéshez. Ha van benne valami jó és hasz-

nos, akkor csak nagyobb önmegelégedést 

fogok érezni a kötelesség teljesitéseért és 

hogy kötelességérzésből irtam e sorokat, 

maga is mentség az elfogadhatlanokért. 

Az ügy természete, komolysága, sürgős- Trachoma-

sége megköveteli azt, hogy aki e téren ta- eniuéte 

pasztalásokat szerzett, azt bocsássa is az 

ügy szolgálatába. Talán leghelyesebb volna, 

ha ehhez az impulsus a központból jönne, 

olyképpen, hogy egy trachoma - enquétet 

hívnának egybe, amit már maga az is in-

dokol, hogy a trachoma a vidék baja és a 

különböző vidékeken szerzett tapasztalások 

összegezése igen értékes és becses anyagot 

fog szolgáltatni. Gyorsabb elintézés végett 

és időmegtakarítás szempontjából a meg-

vitatás alá kerülő kérdések előre közöltet-

nének. Németországban rövidebb életű még 

a trachoma ellen való védekezés, mint ná-

lunk, de azért már évekkel ezelőtt egybe-

hívta a kormány a trachoma-enquétet, ahonnan 

a legegészségesebb irányban megindult az 
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akció az egész vonalon. Egyébiránt is biza-

lommal tekinthetünk a jövő elé, mert a meg-

boldogult Feuer dr. örökét a belügyi kor-

mány a legméltóbb kezekbe tette le. Grosz 

Emil dr. olyan férfiú, akinek már eddig ki-

fejtett munkásságában eddig is a nagy tudás 

és hangyaszorgalom vonásai lelhetők fel, 

még munkaerejének virágában van. Ö e téren 

még nagy szolgálatokat fog tenni hazájának. 

Ismeri jól a feladat nehézségeit velünk együtt, 

kik a baj főfészkeiben közvetlen tanúi va-

gyunk azoknak. A teendő sok és nagyarányú 

áldozatot kiván az államtól és odaadó, lelkes 

munkát az erre hivatottaktól. De visszariadni 

nem szabad, nehogy majdan tehetetlenül 

álljunk a veszélylyel szemben. 




