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I. 

A MAGYAR ORVOSOK ÉS TERMÉSZETVIZSGÁLÓK 

VÁNDORGYÜLÉSÉNEK ALAPSZABÁLYAI. 

I. §. Czél. 

1. Az orvosi, természet- és rokon tudományoknak fejlesztése, terjesztése és 
népszerüsitése. 

2. A vándorgyülés alkalmat nyújt, hogy az orvosi, természet- és rokon
tudományi társulatok tagjai, vagy ezen tudományok művelői és kedvelői talál· 
kozzanak és ismerkedjenek, hogy az egyes szakok saját működésüket és a buvár
lat eredményeit általában kölcsönösen ismertessék, hogy így egymásra és együt
tesen a nagy közönségre hatva, ama tudományokat népszerüsitsék. 

II. §~ Eszközök. 

3. A fentemlitett czélból rendesen évenkint, esetleg két évenkint vándor
gyülések tartatnak. 

4. A vándorgyülések helye hazánk majd eme, majd ama népesebb, föbb 
iskolákkal s jelesebb intézetekkel, nemkülönben természeti ritkaságokkal biró 
városa vagy vidéke lehet. 

5. A gyülésen képviselt tudományoknak megfelelöleg a vándorgyülés követ
kező három csoportra oszlik; 1. orvos-sebészi csoport, 2. természettudományi 
csoport, 3. társadalmi s gazdasági csoport. 

6. A gyülésen tartott értekezéseket a <<Munkálatok» -han közli és terjeszti. 

III. §. Gyűlések. 

7. A gyűlések háromfélék: a) közgyülések, b) szakülések, e) tudományos 
estélyek. 

IV.§. Tagok. 

8. A vándorgyülés tagja mindenki lehet, a ki az orvosi, természet- és 
rokon tudományokat műveli vagy kedveli (férfi nö), hogyha a 6 o. é. frtban 
megállapitott tagdijat lefizeti. 

9. A tagok minden gyülésben részt vehetnek. Szavazati joggal birnak a 
szakosztályok megalakitásánál, megkapják a <<Munkálatoki>-at, a <<Napi Köz
löny» -t, helyiratot s egyéb kiosztiísra kerülő nyomtatványokat : az utazás, 
kirándulások stb. kedvezményében részesülnek. 
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V. §. Szervezet. 

· 10. A vándorgyülés állandó közege az állandó központi választmány. 
A vándorgyülés ügyeit a folyó ülésre megválasztott elnökök és titkárok, a ván -
dorgyülési nagy választmánynyal és a szakválasztmányokkal együtt intézik és 
közvetitik. 

VI. §. Vagyon. 

11. A vándorgyülés vagyonát : 1. a tagsági díjak : 2. a vándorgyülés eladott 
nyomtatványainak beszedett ára s 3. nagylelkü adakozóknak pályakérdésekre s 
egyéb tudományos czélokra tett adományai képezik. 

VII. §. Nyelv. 

12. A vándorgyülés hivatalos nyelve a magyar: külföldiek közléseiket más 
nyelven is előadhatják. 

*** 
13. Föloszlás esetében, az egylet vagyona felett a közgyülés határoz, de az 

csakis tudományos czélra forditható. 
14. Az esetben, ha a vándorgyülés az alapszabályokban meghatározott czélt 

és eljárást, illetőleg hatáskörét meg nem tartja, a királyi kormány által, ameny~ 
nyiben további működésének folytatása által az állam, vagy a gyülési tagok 
vagyoni érdeke veszélyeztetnék, haladéktalanul felfüggesztetik: s a felfüggesz
tés után eh·endelendő szabályos vizsgálat eredményéhez képest végleg fel is 
oszlattatik, vagy esetleg az alapszabályok legpontosabb megtartására, különbeni 
feloszlatás terhe alatt köteleztetik. 

*** 
33.792. sz. - Látta a magyar kir. belügyminiszter oly megjegyzéssel, hogy 

az· alapszabályok módositása, az egylet feloszlása, s ez esetben vagyona hova
forditása iránt hozott közgyűlési határozatok, foganatosítása elött a m. kir. bel
ügyminiszteriumhoz felterjesztendők lesznek. 

Budapesten, 1881. évi julius 16-án. 
A miniszter megbizásából: Lukács György, minist. tanácsos. 

II. 

A MAGYAR ORVOSOK ÉS TERMÉSZETVIZSGÁLÓK 

VÁNDORGYŰLÉSÉNEK ÜGYRENDJE. 

I. fejezet. A vándorgyülés előzményei . . 

1. Az állandó központi választmány, a vándorgyülésnek tisztviselöi és a 
helyi bizottság intézkednek az iránt, hogy a tudományos társulatok a vándor
gyűléseken kifejtendő közös működésbe vonassanak : különösen a tudományos 
fárgyak érdekében, ha ama társulatokban előadatva olyanoknak ismertetnének 
tel, melyek szélesebb körben való terjesztést érdemelnek. Ennek eszközlésére 
alkalmas szakférfiut jelölnek ki, továbbá egyes szakférfiakat szólitanak fel köz-
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ülési előadásokra, tudományos estélyek rendezésére és a szakelnökség teendöire 
Végre idősze1ü kérdéseket tűznek ki, melyek tárgyalása és vitatása kivánatosnak 
mutatkozik. 

2. Az előkészületeket az állandó központi választmány és vándorgyűlés 
tisztviselői, a helyi bizottsággal egyetértőleg teszik meg. Nevezetesen : a gyűlés 
idejét és időrajzát (programm) megállapitván, hírlapokban közzéteszik, gon
doskodnak arról is, hogy a gyűlés helyének és vidékének természeti ritkaságai s 
egyéb nevezetességei, intézetei és viszonyai - helyirat, kiállitások, mutatványok 
s ki.rándulások által megismertessenek. . 

II. fejezet. A beirás. 

3. A vándorgyülés helyén, a megnyitó közülést megelőző három napon a 
pénztárnok és egy külön bizottság jelenlétében a tagok magukat a vándorgyűlés 
névkönyvébe sajátkezüleg írják be. Mindenki beirja nevét, polgári állását, 
állandó lakhelyét esetleg azon egy szakosztályt, melyben mint szakember részt 
akar venni, tartandó értekezésének czimét és a gyűlés helyén levőlakását ; s leteszi 
a tagsági dijat, ha már korábban az utazási igazolvány kivételekor le nem fizette. 

4-. Ekkor tagsági jegyet kap, melynek alapján a tagnak jogait és kedvezmé
nyeit élvezi. Tagoknak tekintendők a.zok is, kik csak levélben jelentkeztek, s 
amennyiben lehetséges, a nyomtatványokat is megkapják. Az elkésett tagok a 
vándorgyűlés egész tartama alatt felvétetnek, s ezek is csak annyiban részesül
nek a nyomtatványokban, a mennyiben még telik. Korábbi gyülések ccMunká
latai 1i postabér és a munkálat árának lefizetése mellett elküldetnek. 

A beirás harmadik napján, a megnyitó közülés előestéjén tartatik meg a 
találkozás és előleges tájékozás czéljából az ismerkedési estély. 

III. fejezet. A vándorgyülés. 

5. Vándorgyülés rendesen minden évben, esetleg minden két évben tarta
tik, még pedig augusztus hóban. 

6. A gyűlés helye változik, s azt a közülési nagy válas7.tmány határozza meg. 
7. A vándorgyülés 5-6 napig tart, mely idő a köz- és szakülésekre, tudo

mányos estélyekre esetleg czélszerüen rendezett kirándulásokrn oszlik fel. Több 
időbe keriilö kirándulások a vándorgyűlés befejezése után tartatnak. 

8. A vándorgyülés tisztviselői egy vagy két elnök, két vagy több alelnök és 
több titkár, egy pénztárnok, levéltárnok és ellenőr._ Az elnökség és titkárok egy, 
a pénztámok, levéltárnok és ellenőr három ülésszakra választatnak. Az elnök
ség egyik tagja az orvosok közül választandó: az egyik alelnöknek budapesti 
lakosnak kell lennie. Az állandó központi választmány első titkára egyszersmind 
a vándorgyűlés titkára is. 

9. Az összes ügyvezetés az elnököt illeti. Az elnököt, ki a közüléseken 
elnököl, távollétében egy alelnök helyettesiti. A titkárok feladata a közülés 
jegyzőkönyvét vezetni, s a ((Napi Közlöny11-t szerkeszteni. 

IV. fejezet. Közülések. 

10. Rendszerint két, t. i. megnyitó és bezáró közülés tartatik. 
A megnyitó közülés tárgyai : 
a) az eli;iöki. megnyitó beszéd; 
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b) üdvözlet a helyhatóság részéről ; 
c) hivatalos levelek és jelentések az üdvözletekről, küldöttségekről, az 

állandó központi választmány jelentései pályadijakról stb. ; 
· d) az alapszabályoknak és ügyrendnek - ha kívántatnék _..,.... felolvasása; 

e) közérdekü rövid értekezések. 
A bezáró közülés tárgyai : 
a) jelentés a pénztár megvizsgálásáról: 
b) a jövő vándorgyülés helyének és tisztikarának kihirdetése; 
c) a közülési nagy választmány egyéb határozatainak bemutatása; 
d) az állandó központi választmány ujonnan választott tagjainak kihir

detése; 
e) esetleg közérdekü tuaományos előadás ; 
j ) az elnök bezáró beszéde, melyben a vándorgyülés főbb mozzanatait 

vázolja és bucsuszavak. 

V. fejezet. Szakülések. 

11. Az alapszabályok 2. §-ában megállapított csoportok a következő 
szakokat foglalják magukban ; 

A) Orvos-sebészi csoport : 1. belgyógyászat, 2'. sebészet, 3. közegészségügy. 
B) Természettudományi csoport: 1. biologia.i (állattan, növénytan, élettan), 

2. anthropologia és ősrégészet, :3. physika, khémia, gyógyszerészet és technikai 
tudományok, 4. földtan és ásványtan. 

C) Társadalmi és gazdasági csoport: 1. társadalmi tudomány és statistika, 
2. földrajz és meteorologia, 3. gazdaság és állatgyógyitás. 

12. A mennyire lehetséges, a szakosztályok helyiségei egy épületben vagy 
legalább egymáshoz közel legyenek. Az ülés pedig úgy osztatik be, hogy a tagok 
több szaknak üléseit is látogathassák. 

. 13. A szakcsoportok vezetésével és üléseik megnyitásával megbízottak a 
berrt tagokat üdvözölvén, megtartják az elnöki megnyitó beszédet (adresse), 
melyben egyik vagy másik szaktudomány haladását, vagy nevezetesebb helyi 
viszonyokat fejtegetik, tekintettel az egész csoport osztályaira. A csoport ezután, 
esetleg a beirt tagok számának megfelelöleg, egyes szakosztályokra oszlik. 

14. E zzakosztályok külön helyiségekben jövén össze, mindenekelőtt meg
alakulnak. Minden szakban, minden napra külön egy elnököt, s az ülések egész 
tartamára két jegyzőt választanak szótöbbséggel. Az ülés végén megválasztandó 
a következö napi szakülés elnöke. A jegyzők kötelessége a j egyzőkönyvet szer
keszteni, s az előadások kivonatát a •Napi Közlöny» számára egybegyüjteni. 
Hogy ez könnyebben történjék, minden értekező megkérendő, hogy tárgyát a 
jegyzökönyv számára kivonatban magával hozza, vagy még a szakülés tartama 
alatt elkészítse. E kivonatok és a jegyzökönyv, valamint a következö szakülés 
elörajza is 2-3 órával a gyülés befejezése után a titkári irodában a «Napi 
Közlöny» számára beadandók megnevezvén egyszersmind a következő napra 
választott elnököt is. 

15. Megalakulása után minden szakosztály a hozzátartozó s jelenlevő szak
emberekböl szakválasztmányt választ, mely a szakosztály napos elnökével és a 
jegyzőkkel intézi a szakosztály minden ügyét. A szakválasztmány tagjait képezi 
az illető szak tagjainak harmadrésze, mely ha ötnél kevesebb volna, öt tagra 
egészitendö ki. A szakválasztmány minden ülés előtt :összejö és meghatározza 
az előadandó tárgyak sorát, az ülés után jövő nap ülésrendjét; tagjainak köte-
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lessége lévén a szakosztály ülésén végig je:en .. lenni, t itko_s sz~vazással határ~z 
a felett is, hogy valamely értekezés az evkonyvb.e f~lve~essek-~ v~gy sem, es 
vajjon egész terjedelemben vagy kivonatban. Oly előado, kmek előada_sát.~ szak: 
választmány felvételre nem ajánlotta, e határozat ellen az állando kozpo?ti 
választmányhoz felebbezhet, mely a szakosztály elnökének meghallgatása utan, 
ilyféle ügyben véglegesen határoz. . . , . , . . . 

16. Minden a szakülésben tet~ mditvany irasba;i adati~ be. ~a az .mdit-
vány csak a szakosztályra v~natkozik, ak,kor ,a sz.a~valasz~n:;tan7 ~argyalJ a, ~ a 
határozatról vagy eredményről a szakosztalyt ert?s.i~i. , Ha az .. ~~tvany az, egesz 
vándorgyülésre vonatkozik, akkor a tárgyalás czelJabol a kozüles nagy valaszt-
mányához tétetik át. 

17. A szakosztályok ülései. nyilván~sak. , , . . . 
18. A beíráskor fel nem Jegyzett ertekezeseket utolag is be lehet Jelentem 

a szakosztály jegyzöinél. 

VI. fejezet. Tudományos estélyek. 

1 !). A tudományos estélyek feladata a nagy közönség szá!llára közérdekii 
tárgyakat, föleg kísérletek és bemu~atások k~séreté.ben _fejtegetm. , . 

20. Tudományos estély a helyi és egyeb korülmenyekhez kepest mmden -
nap tartható a délutáni vagy esti órákban. 

VII. fejezet. A közülés nagy választmánya. 

21. A köziilés tárgyainak elintézésére a közülés nagy vál~s~~mánya alaku~: 
a vánclorgyülés tisztviselőiből, a szakválasztmányokból, ez~n~i~ul: - amennp 
ben jelen vannak - az állandó központi választmány tagJaibol es a mult van-
clorgyiilés tisztviselőiből. „ , .. . . , . . . „ 

22. Elnöke a váudorgyules elnoke, ki a~ ime?t felsor.?l~ t~gok~n km~l .. ol~ 
tagokat is hivhat a nagy választmányba, kik a vandorgyules ~rdek~be~ kitunő 
buzgalmat fej tettek ki, kiknek részvétele a tárgyalá~ folyamara elönyos, ~agy 
kik a fenforgó kérdésekben különös tájékozottsággal b1rnak. Ezen tagok szarna 
ötnél több nem lehet. 

23. A közülés nagy választmányának teendöi : 
a) a közülés j egyzőkönyvének hitelesítése; , , 
b) a pénztári számadás megvizsgálása, s a pénztarnok felmentese; 
c) a költségek és tiszteletdíjak megá~api~ása; , 
d) a j övő vándorgyülés helyének és tisztikarának megválasztasa; 
e) a központi állandó válaszmá~.Y .. kiegészité~~ ; „ , „ , . . 
f) a hozzá beteijesztett, nemkulonben a saJat koreben felmerulö mdit-

ványok tárgyalása. „ , . . , 
24. A közgyülési nagy választmány ulesei nyilvanosak. 

VIII. fejezet. Az állandó központi választmány. 

25. Az állandó központi választmány a magyar orvosok„é~ termé.~z~tvizs
gálók vándorgyülésének állandó közege, mely az egyes gyulesek kozott az 
összefüggést tartja fenn. · 

26. Tagjai alapítók és választottak. 
a) Alapítók azok, kik a vándorgyülések iránt való buzgalmuknak az 
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által adtak kifejezést, hogy orvosi vagy természettudományi czélra pályadijul a 
vándorgyülések rendelkezésére legalább 100 darab aranyat adományoztak. 

b J A választott tagok száma 60, kik közül 45 fővárosi, 15 vidéki. E tagok 
harmada időszakonkint kilép, s a kilépők ujra megválaszthatók. Ezen ügyrend 
él~tbel~pte után a ':álasztm~ny fővárosi és vidéki tagjainak arányosan első és 
masodik harmada kisoroltatik, ezután sorrendben lépnek ki kiknek három 
ülésszaka lejárt. ' 

27. Az elnökség - elnök, alelnök és titkárok - három ülésszakra válasz
tat~a~. A .. pénz~ái;nokot, levéltár~okot, ellenőrt a közgyülés választja, ezek is 
tagiai a kozponti allandó választmánynak. 

. 28. Az állandó központi választmány a lefolyt vándorgyülés után havon
kmt a következő vándorgyülés előtti hónapban két hetenkint ülést tart. · 

.. 29. Első ülése után azonnal intézkedik, hogy helyi bizottság alakuljon a 
kovetkező vándorgyülés helyén s a működését megkezdje. 

Legalább ápril havában a gyülés előtt szétküldi a meghívókat, melyekben 
a programm főbb pontjait j elentőségük szerint kiemeli. 

30. Felügyel a levél- és pénztárra. Ötven forintnyi összeget, utólagos beje
lentés mellett az elnök, ennél nagyobb összeget csak maga a választmány utal
ványozhat. A pénztárt félévenkint megvizsgáltatja. 

31. Intézkedik továbbá a <cMunkálatok>i elkészítése s a pályázatok kihirde
tése iránt . 

. 32. Az egyes szakok igényeinek megfelelően a választmány albizottságokra 
oszlik, melyek maguknak külön tisztviselőket választanak. 

33. E szakbizottságok a jövő nagygyülés tudományos működését készítik elő. 
a) Legalább félévvel a nagyülés előtt kijelölik az egyes szakosztályok 

szervező elnökét; 
b) a beérkezett pályaművek megbirásáról gondoskodnak; 

, e). n;ű,ködé~éröl az elnökök negyedévenkint az állandó központi választ
many uleseben Jelentést tesznek. 

IX. fejezet; Helyi bizottság. 

34. A helyi bizottság tagjai a vándorgyülés tisztviselői és a helyszínen a 
bizottság teendőire vállalkozó és választott szakférfiak és hatósági személyek. 

35. Teendői ; 
. a) a vándorgyiilést az alapszabályok és ügyrend értelmében a helyi 

VISzonyoknak megfelelően tervezi ; 
b J az állandó központi választmánynyal egyetemben a helybeli tudomá

nyos erőket közreműködésre szólítja fel; 
e) a hely és környéke érdekességeinek megismertetésére kirándulásokat 

rendez· 
dj gondoskodik az elszállásolásáról, élelmi ellátásról, helyiségekről stb. 

X. fejezet. A vándorgyülés nyomtatványai. 

36. A <e Napi Közlöny1>. 
A Napi Közlönyt a titkárok szerkesztik. 

. Me.~eleni~ minden reggel és tartalmazza : a beírt tagoknak - csoportok 
szermt osszeálhtott -- névsorát és lakását minden ülés elörajzát a szakülések 
helyét, idejét, é.3 tárgyait, a tartott értekezések kivonatát; az u'tolsó számban 
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azon tagok névsorát, kik beíratták. ugyan, mag~k~t, de. sz~n;él~esen ;n~g nem 
jelentek; általában a történtekről, kirándulasokrol es a kiálhtasrol tudosit. 

37. A <cMunkálatok» : 
a) A vándorgyülés (( .~fon~álatái.nak». szerkesztésér~ .az ~llandó köz~on~i 

választmány szerkesztő bizottsagot trnld ki, melynek tagia1 első sorban a titka
rok és szakbizottságok jegyzői. 

b) A szerkesztők a költségvetést jóváhagyás végett a közp. állandó 
választmá,nynak kötelesek bejelenteni. 

38. A munkálatok tartalmazzák : 
a) az alapszabályokat és az ügyrendet; .. 
b) az előbbi nagygyülések helyét és tisztviselőit s a vándorgyulésnek 

tiszti karát; · 
· e) az elnöki beszédet s .. eg~réb a közül~s~ken t~rt~tt beszédeket; 

dJ a szakcsoportok elnokemek megnyito beszedeit {adresse); 
e) a tudományos estélyek leírását: 
j) a szaküléseken tartott és a felvételre ajánlott értekezéseket; 
g) a közülések és a közülési nagy válasz~mány üléseinek jegyzőkönyv~~t. 

39. A fölvétetni határozott értekezések kéziratát a szerzők, ha lehet, adJak 
át azonnal a titkároknak vagy azon év decz. 31-ig okvetlenül küldjék be az 
állandó központi választmánynak. 

Ill. 

A XXIV. VÁNDORGYÜLÉS TISZTIKARA. 

Elnökök: 

Császka György szepe.si megyés püspök, cs. és kir. val~ságos belső titka~ 
tanácsos, pápai Trónálló, a római pápa ő szentségének házi prrelatusa, római 
gróf, a római szent-sír lovagrend nagy-keresztes lovagja stb. 

Csáky Albin gróf, Szepes vármegye örökös és valóságos föispá~ja, cs. és 
kir. valóságos belső titkos tanácsos, cs. és kir. főasztalnokmester, a Lipót-rend 
középkereszteA, a pápai Szt.-Gergely-rend nagykeresztes lovagja, a magyar orsz. 
Kárpát-egyesület, a szepesi hitelbank, a szepesi szeretetház-egY_esület, ~ szep.es
megyei történelmi társulat, a szepesi Eötvös:kör és a lőcsei polgári Casmo 
elnöke, jelenleg Magyarország vallás- és közoktatási minisztere. 

Alelnökök: 

Dr. Fodor József, a közegészségtan és orvosi rendőrség nyilv. rendes tanára 
s a közegészségtani intézet igazgatéJja, az orsz. statisztikai tanács, a~ o~·sz. köz
egészségi tanács és a magyar tud. akademia rendes tagja, a budapesti !llr. 01:vos
egylet alapító és választmányi, a kolozsvári orvos-természettudományi, a nemet 
közegészségügyi társulat rendes, a ((Societa Fiorentina. d'igiene>> levelező, a 
magyar orvosi könyvkiadó társulat alapitó és igazgató, a kir. i::?agyar t~rmésze~
tuclományi társulat alapító tagja s az orsz. közegészségi egyesulet alapitó tagia 
s főtitkára. Az orvos tudományi kar dekánja. · . 
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Dr. Szontagh Miklós, az uj-tátrafüredi gyógyintézet alapitója és vezető 
orvosa, egészségügyi tanácsos, a m. Kárpátegyesület Tátraosztályának elnöke, a 
Tátramuzeum-egylet tiszteleti tagja, a bécsi cs. k. földtani intézet, a cberbourgi 

<1 société nationale des sciences naturelles)), a dresdai természettud. társ. 1dsis)), 
a fuldai természettud. egyesület levelező tagja stb. 

Dr. Scherfel Aurél, gyógyszerész, a m. tud. Akadémia levelező-tagja, a tátrai 
muzeum igazgatója stb. 

Titkárok: 

Dr. Jármay László, ó-tátrafüredi fürdőorvos, a budapesti kir. orvos-egyesü
let tagja, a kárpátegyesület tátra-osztályának alelnöke. 

Dr. csügedi Pap Samu, országgyűlési képviselő, a budapesti kir. orvos-egyesü
let tagja, az orvossegélyző egyesület pénztárnoka, fürdő-orvos Alsó-Tátrafüreden. 

Dr. Roth Samu, bölcsészettudor, állami főreáliskolai igazgató, az országos 
középiskolai tanár-egyesület választmányi, a bécsi földtani intézet levelező, a 
természettudományi társulat, a földtani és földrajzi társaság, a magyar országos 
Kárpát-egyesület alapitó tagja, a Kárpát-egyesület ügyvivő alelnöke, a lőcsei 
evang. egyház iskelaszékének elnöke, városi képviselő és a városi ipariskola 
igazgatója stb. 

Pénztárnok : 

Dr. Gerlóczy Gyula (alsó-viszokai) a jog- és államtudományok tudora, köz
és váltó-ügyvéd, a kir. József-milegyetem mérnöki és épitészeti szakosztály 
érd. dekánja, ugyanott a nemzetgazdaságtan jog- és törvényisme ny. r. tanára, 
a m. tud. akadémia nemzetgazdasági és statisztikai állandó bizottságának 
tagja, a budapesti V. ker. iskolaszék és jótékony egylet elnöke stb. 

Ellenőr: 

Dr. Dulácska Géza, Szt.-Rókus közkórházi osztályos főorvos, a fővárosi 
képviselő-testület, az egészségügyi bizottság tagja, a <1Gyógyászat•> volt szer
kesztője stb. 

Levéltárnok : 

Bernáth József vegyész, volt müegyetemi magántanár, a bécsi cs. és kir. 
geologiai birod. intézet levelező tagja stb. 

** 
A MAGYAR ORVOSOK ÉS 

'.~É Z8T!!ZSGÁLÓK VÁNDORGYŰLÉSÉNEK 

ALAPITÓ TAGJAI 

·' 
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IV. 

A MAGYAR ORVOSOK ÉS TERMÉSZETVIZSGÁLÓK VÁNDOR

GYüLÉSÉNEK ÁLLANDÓ KÖZPONTI VÁLASZTMÁNYA. 

Elnök: dr. Kovács József (1882). Alelnök: dr. Szabó József 1882). 
Titkárok: dr. Staub Mór (1882). Dr. Schachter Miksa (1886). 

Orvos-sebészi szakosztály. 

Elnök: dr. Poór Imre (1882). Jegyzö: dr. Hochhalt Károly (1882). 
Dr. Antal Géza (1882). Dr. Kovács József (elnök) (1886). 
Dr. Bakó Sándor (1886). Dr. Kurtz Gusztáv (1886). 
Dr. Balogh Tihamér (1882). Dr. Lichtenberg Kornél (1882). 
Dr. Batizfalvy Samu (1886). Dr. Löry Ede (1882). 
Dr. Barbás József (1886). Dr. Poór Imre (1886). 
Dr. Báron Jonás (1886). Dr. SchachterMiksa (titkár) (1886). 
Dr. Dulácska Géza (1886). Dr. Schwartzer Ottó (1886). 
Dr. Gebhardt Lajos (1886). Dr. Schwimmer Ernö (1882). 
Dr. Goldzieher Vilmos (1886). Dr. Szabó Dénes (1888). 
Dr. Hamary Dániel (1886). Dr. id. Szénásy Sándor (1886). 
Dr. Hegedüs János (1882). Dr. ifj. Szénássy Sándor (1886). 
Dr. Hochhalt Károly (1886). Dr. Vidor Zsigmond (1888). 
Dr. Kelen József (1886). 

Vidékiek: 
Dr. Ambró János Pozsony (1886). 
Dr. Breuer Ármin Temesvár (1886). 
Dr. Chyzer KornélS.-A.-Ujhely(1886). 
Dr. Ferenczy Alajos Eger (1886). 
Dr. Geber Ede Kolozsvár (1888). 
Dr. Kiss Ferencz Nagyvárad (1888). 

Dr. Plichta Soma Losoncz (1886). 
Dr. Szabó Dávid Nyiregyháza (1882). 
Dr. Török József Debreczen (1882). 
Dr. Varga Géza Debreczen (1882). 
Dr. Zelizy Dániel Debreczen (1882). 

Egyesült természettudományi, gazdasági és társadalmi szakosztály. 

Elnök: dr. Szabó József (1882). Jegyzö: Mocsáry Sándor 1882). 
Dr. Ágai Adolf (1888). Dr. Jurányi Lajos (1888). 
Bernáth József (könyvtárnok) (1882). Kriesch János (1882). 
Dr. Borbás Vincze (1882). Lendl Adolf (1886). 
Emich Gusztáv (1882). Lengyel István (1886). 
Frivaldszky János (1882). Lóczy Lajos (1886). 
Dr. Gerlóczy Gyula (pénztárn.) (1886). Mocsáry Sándor (1882). 
Gerlóczy Károly (1886). Dr. Nendtvich Károly (1882). 
György Aladár (1886). Dr. Staub Móricz (titkár) (1886). 
Görgey István (1888). Dr. Szabó Alajos (1886). 
Dr. Horváth Géza (1882). Dr. Szabó József (alelnök) (1886). 
Dr. Hunfalvy János (1882). Dr. Szalkay Gyula (1886). 
Inkey Béla (1880). Xanthus János (1886). 
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Vidékiek: 
Dr. J edlik Anyos Győr (1 6). 
Dr. Koch Antal Kolozsvár (1 88). 

Dr. Révész Bálint ( 1882). 
Rozsnyai Mátyás Arad (1886). _ 

v. 

MAGYAR ORVO 'OK ÉS TERMÉSZETVIZSGÁLÓK XXIV. 

VÁNDORGYűLÉSE TAGJAI JAK NÉVSORA. 

Név 

Adriányi Arnold 
Dr. Ágai Adolf __ _ 
Ágai Adolfné __ _ 
Dr. Antal Géza __ _ 

5 Dr. Ááron Sándor___ 
Dr. Bakó Sándor 
Dr. Ballagi Aladár 
Balogh Elemér __ _ 
Balogh Lóránt 

10 Dr. Balogh Tihamér __ _ 
Dr. Barbás JózseL_ 
Bársony János ___ __ 
Dr. Báron Jónás __ _ 
Dr. Basch Imre 

15 Dr. Batizfalvy Sámuel __ _ 
Dr. Backer József __ _ 
Dr. Berkovics Miklós __ _ 
Dr. paráczi Bécsi Gedeon 

. B13rnátb József __ _ 
20 Beke Mihály __ _ 

Dr. Bocz József___ 
Dr. Bogdán Aladár 
Dr. Bogdán Mihály __ _ 
Dr. Bolemán István 

25 Dr. Breuer Ármin ___ .--
Browne J. Róbert __ _ 
Dr. Bruck Jakab 
Buzás Pál 
Dr. Chyzer Kornél __ _ 

30 Chyzer Kornélné __ _ 
Chyzer Margit ___ _ __ 
Gróf Csáky Albin __ _ 
Császka György 
Dr. Daits Ede 

35 Dr. Darányi János __ _ 
Dr. Deme l3éla __ _ 

Foglalkozás 

kir. erdőfelügyelö 
szerkesztő 

kórházi főorv. egyet. rk. tnr. 
orvos 
orvos egyet. m. tanár 
egyet. tanár ___ _ __ 

gyakorló orvos __ _ 
kórházi főorvos __ _ 
városi tiszti ügyesz __ _ 
kórh. főorvos, egyet. m. tnár 
tanársegéd __ _ 
egyet. m. tanár __ _ 
egyet. tnrsegéd __ _ 
orvostudor __ _ 
kórházi igazgató 
tanár 
árvaszéki elnök __ _ 
kórb. ig. és tb-_ megy. főorv. 
cs. k. főorvos __ _ 
honvéd ezredorvos __ _ 
fürdőorvos 
megyei főorvos __ _ 
orvos 
orvos __ _ 
jogtanár __ _ 
zemplénmegyei főorvos 

szepesmegyei főispán 
püspök 
városi orvos __ _ 
főorvos 
megyei járásorvos __ _ 

Lakhely 

Déva. 
Budapest. 
Budapest. 
Budapest. 
N.-Károly. 
Budapest. 
Budapest. 
Budapest. 
Budapest. 
Budapest. 
Budapest. 
Miskolcz. 
Budapest. 
Budapest. 
Budapest. 
Budapest. 
Nagy-Várad. 
Temesvár. 
Budapest. 
Debreczen. 
N.-Enyed. 
Budapest. 
B.-Gyarmat. 
Vibnye. 
Temesvár. 
Nortwicb (Anglia) 
Budapest. 
Debreczen. 
S.-A.-Ujbely. 
S.-A.-Ujbely. 
S.-A.-Ujbely. 
Lőcse. 
Szepes-Váralja. 
Felka. 
Arad. 
Nagy-Szalont~. 

Név 

Deme Béláné 
Dr. Demkó Kálmán 
Dr. Dobozy István __ _ 

40 Dr. Doctor Frigyes 
Dr. Dollinger Gyula __ _ 
Dollinger Gyulané 
Dr. Dubay Miklós __ _ 
Duba Bálint __ _ 

45 Ebenböcb Ferencz __ _ 
Dr. EbTenreich Lajos 
Dr. Erős János 
Dr. Fabiny Rudolf --
Farkas Gusztáv ---

50 Dr. F elbert Henrik __ _ 
Felbert Lajos __ _ 
Dr. Feledi Ferencz __ _ 
Dr. Feleki Hugó __ _ 
F ényes Sarolta ___ _ __ 

55 F ényes Géza __ _ 
Flascbner Vilmos 
Dr. Fodor József __ _ 
Dr. Fodor Pál __ _ 
Fodor Gizella 

GO Folgens KornéL. 
Dr. Földes Béla __ _ 
Frank Béla 
Özv. Frantz Alajosné __ _ 
Frantz Gyula __ _ 

G5 Dr. Friedman Rudolf ---
Fuchs Károly __ _ 
Dr. Gerlóczy Gyula 
Gerlóczy Gyuláné __ _ 
Geyer Gyula __ _ 

70 Görgey István __ _ 
Dr. Grosz Albert __ _ 
Dr. Guttman Ede __ _ 
Dr. Gyöngyösi Samu __ _ 
Gyöngyösi József 

75 Dr. Haberern J. Pál __ _ 
Dr. Hamary Dániel __ _ 
Dr. Hankó Artbur 
Hanusz István __ _ 
Hegedüs Béla 

80 Dr. Hegedüs János __ _ 
Hegedüs Károly __ _ 
Hegedüs Paula __ _ 
Dr. Hensch Géza __ _ 
Dr. Hirsch Károly __ _ 

85 Hirsch Károlyné __ _ 
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Foglalkozás 

megyei járásorvos neje __ _ 
áll. főreálisk. tanár --- --
városi főorvos 
Szt. -Lukács-fürdőorvos 
orvos, egyet. m. tnr ---

orvos 
birtokos 
apát-kanonok 
járásorvos __ _ 

. orvos 
egyet. ny. r. tanár ---
lelkész __ _ 
városi főorvos __ _ 
orvosnövendék 
járási főorvos ___ ---
orvos 
földbirtokos leánya __ _ 
ügyvéd __ _ 
tanár ___ _ __ 
egyet. tanár __ _ 
orvos --- ---

riolgármester___ _ __ 
egyet. tanár 

főorvos özvegye ---
j ogballgató __ _ 
egyet. tanár ---
tanár __ _ 
műegyetemi tanár 

főgymn. tnr __ _ 
kir. közjegyző __ _ 
orvos 
orvos ___ ---
orvostudor - --
ügyvédjelölt 

neje __ _ 

kórb. rendelő orvos 
főtörzsorvos 
városi orvos ---
áll. főreálisk. b. igazg. 
tanuló __ _ 
bon véd fő törzsorvos __ _ 
középiparisk. igazgató __ _ 
tanítónő __ _ 
városi orvos 
rendőrorvos 
orvos neje 

Lakhely 

Nagy-Szalonta. 
Lőcse. 
Halas. 
Budapest. 
Budapest. 
Budapest. 
Budapest. 
Szamos-Ujvár. 
Győr. 
Szirák. 
Szerencs. 
Kolozsvár. 
Nyerő 
Szakolcza. 
Szakolcza. 
B.-Gyarmat. 
Budapest. 
B.-Ujfalu. 
· Berettyó-Ujfalu. 
Resicza-Bánya. 
Budapest. 
Miskolcz. 
Budapest. 
Poprád. 
Budapest. 
Paks. 
Eger. 

. Eger. 
Bécs. 
Pozsony. 
Budapest. 
Budapest. 
Igló. 
Budapest. 
Nagy-Várad. 
Nagy-Várad. 
Gyöngyös. 
Budapest. 
Budapest. 
Budapest. 
Poprád. 
Kecskemét. 
Budapest. 
Budapest. 
Budapest. 
Debreczen. 
Jolsva. 
Bécs. 
Bécs. 



Név 

Hirschler Mór 
Höpfner Gusztáv ___ _ __ 
Horn Valér 
Dr. Hornyai Béla___ _ __ 

90 Dr. Horváth Endre __ _ 
Horváth Endréné___ _ __ 
Horváth Győző___ _ __ 
Hunfalvy János ___ _ __ 
Dr. Janny Gyula 

95 Dr. Jármay László 
Dr. Jávor Béla___ _ __ 
Dr. Jedlik Ányos __ _ _ __ 
Dr. J elenffy Zoltán __ _ 
Jeszenszky Zsófia___ _ __ 

100 Dr. Jurányi Lajos 
Kahn Gusztáv 
Kállay Bertalan 
Dr. Kálmán Izidor 
Dr. Kármán Mór 

105 Dr. Kecskeméti Lajos __ _ 
Dr. Kasztowszky János 
Dr. Kézmárszky Tivadar 
Kiss Gyula___ ___ _ __ 
Kiss Gyul' ' ane___ _ __ 

110 Kiss Ignácz 
Dr. Kiss Ferencz ___ _ __ 
Dr. Király Gáspár __ _ 
Dr. Klein ~ülöp ___ _ __ 
Dr. Klein Armin __ _ 

115 Kompanyik Coelestin __ _ 
Koch Antal ___ _ __ 
Dr. Kovács József___ _ __ 
Kovács Eduárd___ __. 
Kostyán Ferencz ___ _ __ 

120 Körösy József ___ _ __ 
~ozma Jolán___ _ __ 
Ozv. Kókai Gáborné 
Kőrfy Lajos ___ ___ _ __ 
Kriegner György 

125 Dr. Kriek Árpád __ _ 
Krötzer László __ _ 
Dr. Kurtz Gusztáv 
Dr. Legány Gyula 
Légány Gyuláné ___ _ __ 

130 Lengyel István___ _ __ 
Liteczky Béla 
Lóczy Lajos ___ _ __ 
Dr. Lorx Sándor 
Lőrinczy József___ _ __ 
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Fogla.lkozá.s 

Fer.-József kes. for. tul. 
bankigazgató ___ ___ _ __ 
fürdő-igazgató 
gyakorló orvos ___ ___ _ __ 
orvos ___ ___ _ __ 
orvos neje ___ _ __ 
theologiai tanár ___ _ __ 
egyet. tanár 
e. m. tnr, Erzsébet kórh. ig. 
fürdőorvos ___ ___ _ __ 
járásorvos ___ _ __ 
nyug. egyet. tanár 
orvos ___ ___ _ __ 

egyetemi tanár __ _ 
sósfürdő igazgató . __ _ __ 
országgy. gyorsíró __ _ 
városi főorvos 
tanár ___ ___ ___ __. 
városi főorvos 
min. számtanácsos ___ _ __ 
egyetemi tanár ___ _ __ 
kir. törvényszéki bfró 

» neje 
Pestmegye tiszti ügyésze __ _ 
megyei főorvos __ _ _ __ 
megyei járásorvos ___ _ __ 
gyakorló orvos 
vá.rosi t. orvos ___ _ __ 
plébános ___ ___ _ __ 
egyet. tanár ___ ___ _ __ 
egyet. tanát ___ _ __ 
földbirtokos 
ny. ezredes és földb. 
stat. hivatal igazg. ___ _ __ 

magánzó 
főispáni titkár ___ ___ _ __ 
gyógyszerész ___ ___ _ __ 
orvos ___ ___ ___ ___ _ __ 
szigorló orvos___ ___ _ __ 
orvos ___ _ __ . ___ :__ _ __ 
orvos 
orvos neje ___ ___ ___ _ __ 
a kir. m. term. t. titkára 
r. k. lelkész ___ ___ _ __ 
müegyet. tnr ___ ___ _ __ 
szepesmegyei főorvos 
gazdálkodó ___ _ __ 

Lakhely 

Budapest. 
Lőcse. 
Alsó-Tátrafüred. 
S.-A.-Ujhely. 
S.-A.-Ujhely. 
S.-A.-Ujhely. 
Szepeshely. 
Budapest. 
Budapest. 
'I;átrafüred. 
0-Gyalla. 
Győr. 
Budapest. 
Budapest. 
Budapest. 
Budapest. 
Budapest. 
Nagy-Várad. 
Budapest. 
Kecskemét. 
Budapest. 
Budapest. 
Budapest. 
Budapest. 
Budapest. 
Nagy-Várad. 
Jászberény. 
Budapest. 
Késmárk. 
Lőcse. 
Kolozsvár. 
Budapest. 

Budapest. 
Budapest. 
Miskolcz. 
Kecskemét. 
Nagy-Várad. 
Budapest. 
Budapest. 
Bécs. 
Budapest. 
Debreczen. 
Debreczen. 
Budapest. 
Poprád. 
Budapest. 
Lőcse. 
Berettyó-Ujfalu. 
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Név Foglalkozás 

135 Dr. Lumnitzer Sándor 
Dr. Major Ferencz --
Dr. Markusovszky Lajos 
Marschalszki György 

egyet. r. tnr ___ --- ---
vár. föorvos, kórh. igazgató 

Matlaszkovszky Paula · __ _ 
140 Malatinszky Anna __ _ 

Malatinszky Mária 
Malatinszky, Sándor __ _ 
Dr. Mayer Agoston 
Méray Gyula --- ---

145 Mészöly Gáspár --- ---
Metzger Ede ___ _ __ 
Dr. Mathia János ___ --
Dr. Mihalkovics Géza 
Mihalkovics Gézáné ---

150 Mihalovics Jenö 
Dr. Mikó Gyula --- --
Özv. Milpökh Gyözöné 
Dr. Müller Kálmán ---
Nagy Elek --- ___ , __ 

155 Nagy Elekné --- ---
Nékám Lajos___ ___ ---
Özv. Nékám Sándorné 
Dr. Neubauer Lajos --
Dr. Nyitrai Pál___ ---

160 Dr. Oesterreicher Jakab 
Oesterreicher Jakabné 
Dr. Oláh Gyula ___ ---
Dr. Ónodi Adolf 
Dr. Orbay Antal ___ ---

165 Ormóss Zsigmond --
Dr. Pados János --- :; -
Dr. Pap Samu --- --
Dr. Passaue1 Miksa 
Dr. Petz LaJOS ___ _ __ 

170 Platzer Ferencz___ -- . 
Dr. Pollák Ede --- -- -
Dr. Poór Imre ___ ---
Poór Imréné ___ --- ---
Poór Ferencz ___ ---

175 Dr. Plechl Szilárd___ --
Dr. Prochnov J ózseL_ 
Dr. Puchy István___ _ __ 
Dr. Pécsi Dani ___ --
Quirini Lajos 

180 Bakos Gyula --- --
Dr. Rappaport József --
Ráth Arnold 
Rómer Flóris 

min. tanácsos ___ --- ---
gyógyszerész ___ ___ ---
nevelönö --- --- --- ---

gyógyszerész --- --- ---
orvos ___ __ _ __ _ --- ---
kir. sóhiv. főnök ___ ---
fögymn. tanár ___ --- ---
gyógyszerész___ ___ _ __ 
városi orovos --- --- ---
egyet. tanár ___ --- ---
egyet. tr neje ___ ---
gyógyszerész ___ --- ---
megyei föorvos --- __ , 
földbirtokosnö 
egyet. tanár ___ --- ---
tanár --- --- ---
tanár neje___ --- --- --
orvostanhallgató --- --
volt miniszt. tanácsos neje 
orvos ___ ___ --- --- ---
orvos ___ ___ --- ---
városi főorvos ___ --- ---
vár. föorvos neje ___ ---
m. kir. közeg. felügy. 
egy. m. tnr, mütö__ _ ---
megyei főorvos ___ __ _ --
megyei és vár. föispán __ _ 
orvos __ _ ___ __„ --- ---
fürdőorvos --- --- ---
orvos ___ - ~ - ___ --- ---
városi főorvos 
ny. m. k. bányahiv.-főnök 
Temesmegye föorvosa 
orvos-tanár ___ ___ ---

tanuló ___ --- --- ---
megyei föorvos 
egyet. tanársegéd 
városi orvos ___ ___ _ __ 
orvos __ _ __ _ ___ --- ---
gyógyszerész ___ · ___ ---
gyógyszerész --- --- ---
orvos __ _ --- --- ---
fögymn. tanár --- --- ---
kanonok --- --- ---

Lakhely 

Budapest. 
Székes-Fehérvár. 
Budapest. 
Felsö-Viszón. 
B.·Ujfalu. 
Paks. 
Paks. 
Paks. 
Nagy-Várad. 
Temesvár. 
N.-Körös. 
N.-Teremia. 
Pápa. 
Budapest. 
Budapest. 
Debreczen. 
Liptó-Sz.-Miklós. 
Temesvár. 
Budapest. 
Debreczen. 
Debreczen. 
Budapest. 
Budapest. 
Igló. 
Kis-Ujszállás. 
Ungvár. 
Ungvár. 
Budapest. 
Budapest. 
Szolnok. 
Temesvár. 
Nemes-Tördenicz. 
Alsó-Tátrafüred. 
Bécs. 
Györ. 
Jászó. 
Detta. 
Budapest. 
Budapest. 
Budapest. 
N. -Becskerek. 
Budapest. 
Feldsberg (Auszt.) 
Turkeve 
Budapest. 
Salgó-Tarján. 
Cziffer. 
Budapest. 
Nagy-Várad. 



Név 

Dr. Reichenberger Fülöp 
185 Dr. Reichenberger Zsig. 

Reischer Aurél __ _ 
Reischer Aurélné __ _ 
Rumbach Mariska k. a. 
Dr. Roth Adolf __ _ 

190 Dr. Roth Samu __ _ 
Rubint Adél k. a. __ _ 
Rubint Dezső __ _ 
Özv. Rubint Károlyné __ _ 
Dr. Ruprecht Márton 

195 Salmhofer Emil __ _ 
Dr. Sax Ágoston 
Dr. Sárváry Gyula 
Dr. Sárváry Gyuláné 
Dr. Schachter Miksa 

200 Dr. Scherfel Aurél __ _ 
Dr. Scheiber S. H. 
Schmiedthauer Lajos 
Dr. Steiner Mór 
Dr. Schröder Gyula 

205 Dr. Schwarcz Adolf __ _ 
Schwarz Adolfné __ _ 
Schwarcz Gusztáv __ _ 
Dr. Schulz József-·
Dr. Staub Moritz 

210 Dr. Strosz Ernő __ _ 
Strosz Béla 
Siegmeth Károly __ _ 
Dr. Schwarczer Ottó 
Steiner Bertalan __ _ 

215 Sváby Frigyes __ _ 
Stern Márton 
Szakmáry Donáth __ _ 
Dr. Szabó Dénes __ _ 
Dr. Szántó Bertalan __ _ 

220 Szántó Bertalanné 
Dr. Szabó József 
Dr. Szauer Vilmos 
Dr. Szabó Alajos 
Dr. Szontbág Abrahám 

225 Dr. Szontágh Miklós __ _ 
Dr. Székely József __ _ 
Székely Lajos 
Dr. Szegvárdi László 
Id. Dr. Szénássy Sándor 
Dr. Szénásy Sándor 

230 Tamássy Géza __ _ 
Dr. Tátray Gergely 
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Foglalkozás 

körorvos 
igazgató___ _ __ 
miniszt. tisztv. __ _ 

háztulajdonosnő __ _ 
a városl. testegyen. int. r.orv. 
főreálisk. igazgató __ _ 

Ludovika ak. hallgató __ _ 
gyógyszerésztulajdonos __ _ 
orvos 
m. oszt. bank föfelügy. 
orvos 
tiszti főorvos 
tiszti főorvos neje __ _ 
orvos, a Gyógyászat szerk. 
gyógyszerész __ _ 
gyak. orvos 
gyógyszerész __ _ 
orvos __ _ 
megyei járásorvos __ _ 
körorvos __ _ 
körorvos neje 
magánzó __ _ 
orvos 
tanár __ _ 
orvos 
joghallgató 
vasuti felügyelő __ _ 
egyet. tanár 
háztulajdonos 
megyei levéltárnok __ _ 
földbirtokos ___ ___ _ __ 
földbirtokos 
szülész, nőgyógyász 
körorvos ___ ___ _ __ 

egyet. tnr 
körorvos ___ _ __ 
nevelő-intézet tulajd. __ _ 
egészségügyi tanácsos 
fürdőtulajdonos __ _ 
városi orvos 
bölcsészet hallgató 
orvos __ _ 
hatósági orvos 
műtő __ _ 
gyógyszerész __ _ 
főorvos 

Lakhely 

Berettyó-Ujfalu. 
Deés. 
Budapest. 
Budapest. 
Budapest. 
Budapest. 
Lőcse. 
Salgó-Tarján. 
Budapest. 
Salgó-Tarján. 
Pozsony. 
Bécs. 
Szepes-Szombat. 
Debreczen. 
Debreczen. 
Budapest. 
Felka. 
Budapest. 
Komárom. 
Érmihályfalva. 
Sajó-Szt-Péter. 
Nyírbátor. 
Nyirbátor. 
Kecskemét. 
Hadház. 
Budapest. 
Zsombolya. 
Zsombolya. 
S.-A-Ujhely. 
Budapest. 
Budapest. 
Lőcse. 
Nagy-Várad. 
!iucsivna. 
:Sudapest. 
Göncz. 
Göncz 
Budapest. 
Szili-Sárkány. 
Rákos-Palota. 
Budapest. 
Tátrafüred. 
Tokaj. 
Tokaj. 
Budapest. 
Budapest. 
Budapest. 

· Berettyó-Ujfalu. 
Késmá~·k. 

Név 

Dr. Tauffer Vilmos 
Teschler .. György 
Dr. Téri Odön 
Dr. Terray .Lajos 

235 Terray István 
Tisza Lajos gróf 
Toperczer Albert __ _ 
Tóth Miklós 
Tóth József ___ _ __ 

240 Tóth Victoria k. a. __ _ 
Dr. Török József ___ _ __ 
Török Sándor _ __ _ __ 
Báró Tunkel Aranka __ _ 
Báró Tunkel Ottóné __ _ 

245 Dr. Turnovszky Frigyes 
Dr. Ujfalussy József __ _ 
Ullepitsch József 
Dr. Vargha Ferencz 
Dr. Vargha Géza 

250 Várnay Imre __ _ 
Ifj. Várnay Imre 
Dr. Vécsey Tamás 
Vécsey Victor __ _ 
Vidor Emil __ _ 

255 Dr. Vidor Zsigmond 
Dr. Vajdofszky János __ _ 
Dr. Wagner Frigyes __ _ 
Dr. Weisz Jakab __ _ 
Dr. Weisz Sándor __ _ 

260 Dr. Wolatfka Nándor __ _ 
Dr. miskolczi Zelizy D. 
Zelicy Szeréna __ _ 
Zemancsik István __ _ 

XXIV. Vándorgyiilés Munkálatai. 
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Foglalkozása 

egyet. orvos-tanár 
reáliskolai tanár ___ _ __ 
m. kir. belügym. fogalmazó 
m. kir. bányaorvos 

képviselő __ _ 
gyógyszerész __ _ 

pestmegyei tanfelügyelő __ _ 

orvos és tanár 
gyógyszerész 
háztulajdonosnő __ _ 

gyak. orvos 
kórházi főorvos __ _ 
cs. ki. pénzv. főfelügyelő __ _ 
járásorvos 
megyei főorvos ___ _ __ 
ügyvéd ___ _ __ 
joghallgató 
kir. egyet. tanár __ _ 
magánzó __ _ 
műegyetemi hallg. 
kórházi főorvos __ _ 
kanonok 
orvos ___ _ __ 
orvos 
városi főorvos __ _ 
közp. tanoda-felügy. __ _ 
főorvos 

szepesi püspöki titkár __ _ 

Lakhely 

Budapest. 
Körmöczbánya. 
Budapest. 
Selmeczbánya. 
Likér. 
N.-Kovácsi. 
Bártfa 
Budapest. 
Budapest. 
Salgó-Ta1ján. 
Debreczen. 
Budapest. 
Budapest. 
Budapest. 
Budapest. 
Debreczen. 
Gnezda. 
Korpona. 
Debreczen. 
Zsombolya. 
Zsombolya. 
Budapest. 
Debreczen. 
Budapest. 
Budapest. 
Szepes-Olaszi. 
Uj-Verbász. 
H.-Szőlös. 
Lőcse. 
Budapest. 
Debreczen. 
Debreczen. 
Szepeshely. 

2 
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VI. 

JEGYZŐKÖNYVEK ÉS ÜGYIRATOK. 

1. Megnyitó nagygyülés okiratai. 

A. Magyar 01·11osolc es TermészetJJizsgáZólc .-UIY. 11ándorgyülésenelc 1888 aug. 

28-án 0-2atrafüreden tartott megnyitó nagygyüléJ'énelc fegyzőlcó'nJ111e. 

Elnökök: Császka György sz!:pesi püspök Ő Nagyméltósága és gróf Csáky 
Albin Szepesvármegye főispánja 0 Nagyméltó~~ga. . , 

1. Elnök Császka György s~epesi püspök 0 Nagyméltósá~a ~egnyit~a~ a~ 
ülést, meleg szavakban emlékszik meg Trefort Ágoston va~ás es, kozoktata~ugy1 
miniszter elhunytáról, ki ugy a hazai tudományosság feJlesztese, valam~nt a 
közegészségügy előmozditása körül elévülhetlen érdemeket szerzett maganak. 

A nagygyülés fájdalmas tudomásul vevén a ki~ün~ ~ér:fi elh~n!tát, 
a hazai közügyet ért eme vesztesség felett érzett reszvetenek felallassal 
ad kifejezést és azt jegyzőkönyvbe fölvétetni határozta.. . 

2. Elnök Császka György szepesi püspök fölolvassa ünnepi megnyitó beszé
dét, melyben hangsulyozza a természettudományok és ~ ;allási ~e~gyöz~d~s 
között fennálló és egymást kiegészitő összhang fenntartasanak szuksegesseget, 
kiemeli a jó közegészség fontosságát nemzeti és ~aza:fias, szemp~?-tból, u~al ,a 
szigoru közerkölcsiségnek nemzet- és államfenntarto szerepere. Vegul Isten alda-
sát kéri a nagygyűlés munkálkodására. . 

A nagygyülés feszült ::figyelemmel hallgatván az eszmekben gazd.ag 
nagyszabásu beszédet, zajos éljenzések között elhatározza annak telJefl 
szövegben való beiktatásá~ a «Munkálatokb~?· , . , 

3. Társelnök gróf Csáky Albrn, Szepesmegye föi~panJa szabado~. elő~dott 
hosszabb beszédben üdvözli a nagygyülést három mmőségben, t;löszor n;m~ a 
megye főispánja Szepesmegye ~ö~ön~ég~ nevé~?n, más?dszor, mu~t a Ka.rpat
egyesület elnöke a Magyarorsz~g1-Karpategyesul?t neveben es ve.gre. mmt a 
szepesi hitelbanknak elnöke, 0-Tátrafüred tulajdonosa a szepesi hitelbank 
nevében. 

A nagy lelkesültséggel fogadott üdvözlet, ,melye~ n.em csekély mér
tékben emelt a szabad előadás közvetlensege, koszonettel tudomá
sul vétetvén, teljes szövegben a «Munkálatokba» felvétetni hatá
roztatik. 

4. Elnök benyujtja Scherfel Aurél a nagygyülésre megválasztott alelnök 
levelét, melyben tudatja, hogy egy nem rég bekövetkezett családi szomoru ese
mény következtében kénytelen a nagygyűlésről el~arad°:.i és e~ ?k~ó~ .. a reá 
váró teendőktől kéri magát felmentetni. Egyuttal tiszteletenek kifeJe.~e?eül f~l: 
ajánlja legujabb tudományos munkájának 550 példányát, a nagygyules tagJai 
között eszközlendö szétosztásra. 

A nagygyülés sajnálattal és részvéttel veszi tudom~sul Scherfel 
Aurél elmaradását, elfogadja a felajánlott munka példányait és . elhatá
rozza, hogy köszönete elnöki uton kifejeztessék. 

5. Dr. Roth Samu titkár a különféle egyletektől beérkezett üdvözlő leve-
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leket olvassa, névszerint felemliti azon egyeseket, kik külföldről és belföldről 
megemlékeztek a nagygyülésről. 

Köszönettel vétetnek örvendetes tudomásul. 
6. Szabó József egyetemi tanár tagtársunk mint a tud. akadémia küldöttje 

élő szóval üdvözli a nagygyűlést sikert kívánva tudományos törekvésének. 
Kfüizönettel tudomásul vétetik. 

7. Dr. Staub Móricz a központi választmány titkára fölolvassa jelentését 
a közp. választmány működéséről az utolsó temesvári nagygyűlés óta. A jelen
tésből kitünik, hogy a temesvári nagygyülés által kitüzött pályakérdésekre 
munka nem érkezett be, ennek következtében a központi bizottság javasolja, 
hogy ugyanazon pályakérdések a tárgynak némi megszorításával ujból ki
tüzessenek. 

A gondosan szerkesztett kimeritő jelentés tudomásul szolgál és a 
c1Munkálatokba» felvétetik. 

8. Elnök jelenti, hogy a szakcsoportok bevezetésével a központi választ
mány a következő tagokat bizta meg: az orvos sebészi csoport bevezetésével 
dr. Schwarczer Ottó egyet. m. tanárt; a természettudományi csoport bevezeté
sével dr. Szabó József egyetemi tanárt és végül a társadalmi-gazdasági csoport 
bevezetésével dr. Gerlóczy Gyula műegyetemi tanárt. 

Tudomásul vétetik. 
9. Dr. Chyzer Kornél felolvassa emlékbesz.~dét a nagygyűlés két halottja 

dr. Arányi Lajos nyug. egyet. tanár és dr. Orley László fölött. Arányiról 
szólva, élénk színnel ecsetelte azon sokoldaluságot, mely ezen jelesünket jel
lemzi. Kiemelte azon nehézségeket, melyekkel minden vállalkozásában küz
denie kellett, ugy kórboncztani tanszékének és muzeumának alapitása, mint 
későbbi nagy vállalata, a romokban heverő nemzeti ereklye, Vajda-Hunyad 
várának megmentése körül. Arányi sorsa a missionariusé volt, ki ritkán élvezi 
az ál~?-la elvetett magvak gyümölcsét. 

Orleyben a magasra törő :fiatal szaktudós küzdelmét rajzolta, ki rövid idő 
alatt a külföld figyelmét is magára vonta, de a tulfeszitett munka terhe alatt 
pályája elején összerogyott. Életrajza egyszersmind természettudományi viszo
nyaink fejlődésének története is volt. 

A mély hatást tett emlékbeszédek dr. Kovács József tanár indítvá
nyára a ((Munkálatokba» felvétetni határoztattak. 

10. Dr. Kovács József tanár meghatott hangon közli a nagygyüléssel, hogy 
a kérlelhetlen halál ujabb áldozatot követelt tagjaink sorából. Távirati uton 
ugyanis értesül arról, hogy dr. Halász Géza egyike a nagygyülések legrégibb 
tagjainak és az állandó választmány tagja hirtelen meghalt. 

A nagygyülés fájdalmasan veszi tudomásul a szomoru eset közlését. 
11. Elnök 5 perczre felfüggeszti az ülést. 
12. Elnök ujból megnyitván az ülést felolvastatja az utólag beérkezett 

üdvözleteket és meghívásokat némely fürdőhelyek részéről. 
Ezen meghivások tudomásvétel czéljából a Napi Közlönyben közzé-

tétetni határoztatnak. . 
13. Következett mint a nagygyűlés napirendjének utolsó száma dr. Fodor 

József egyetemi tanár előadása: ((A nők az egészségügyben», melyben szerző 
élénk szinekkel ecseteli a női nevelés hygienáját, ostorozván annak előitéleten 
és ferde fogalmakon alapuló hiányait. 

Az élénk érdeklődéssel hallgatott, többszörös helyesléssel kísért és 
végül zajosan megtapsolt előadás a «Munkálatokba„ fölvétetni határoz-
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tatik és egyuttal köszönet szavaztatik az országos nevü hygienistának 
érdekes előadásáért. 

14. Több tárgy nem lévén elnök Ő Nagyméltósága köszönetet mondva a 
tanusitott figyelemért, és nagyszámu érdeklődésért, a nagygyülést bezárja. 

Dr. Pap Samu, s. k., Császka György, s. k., 
mmt jegyző. mint elnök. 

.7'l. kó"zponti 1'álasztmány Jelentése. 

Tisztelt Vándorgyülés ! 
Különös szerencsémnek tartom, hogy Önöknek, tisztelt Tagtársaim két év 

lefolyta után e helyről ismét átadhatom az állandó központi választmány 
üdvözletét és két évi működéséről szóló jelentését. 

Visszatérvén Temesvárról, hol XXIII. közgyülésünk a délmagyarországi 
intelligentia élénk részvétele mellett, miért e helyen ujból nyilvánítjuk köszö
netünket, buzgóan és eredménynyel működött, a központi választmány sietett, 
a vett megbízásokban pontosan eljárni. 

A temesvári vándorgyülés dr. Dulácska Géza fővárosi főorvos mat ellenörré 
megválasztván, ez által üresedés be jött a központi választmány egyik titkári tiszt
sége, melylyel szavazás utján dr. Schiichter Miksa urat, fővárosi gyakorló , 
orvost és a "Gyógyászat)) szerkesztőjét ruháztuk föl, és midőn igy szerencsém 
van tisztelt tiszttársamat a tisztelt Vándorgyülésnek bemutathatni, megfele
lek egyszersmind a központi választmány abbeli meghagyásának is, hogy 
dr. Dulácska Géza urnak ama bokros Árdemekért, melyeket magának mint a 
központi választmány tagja és ennek titkára éveken át a vándorgyülés ügye 
körül szerzett, őszinte köszönetet mondjak. . 

A XXIII. vándorgyülés határozata folytán akként is változtattuk meg az 
ügyrendet, hogy ezentul a központi választmány első titkára egyszersmind a 
vándorgyülés tiszti karában is foglaljon helyet. Ez által azt véljük elérhetni, 
hogy a központi választmány titkára, ki ~z előkészítő bizottságokkal folytonos 
érintkezésben ·áll, a központtól távol lakó tiszttársainak a vándorgyülés admi
nistrativ teendőiben segítségükre lehessen. 

A XXIII. vándorgyülés <1Munkálatain, melyeknek szerkesztésével a köz
ponti választmány titkárait bizta meg, még az 1887-ik év első felében jelentek 
meg és a vándorgyűlés tagjainak kezébe is juttattuk. E <1Munkálatob tekinté
lyes kötetet képeznek, melylyel hazai és természettudományi irodalmunkat -
tulzás nélkül mondhatjuk - valóban gazdagítottuk. 

Mielőtt .most jelentésünk legfontosabb, a pályakérdésekre vonatkozó részére 
áttérnék, a központi választmány még két intézkedését akarom felemlíteni, a 
központi választmány ugyanis gondoskodott arról, hogy ama jelentés, melyet a 
XXIII-ik vándorgyülés kiküldöttjei a marillavölgyi éghajlati gyógyhelyröl ennek 
megtekintése alkalmával szerkesztettek, hivatalos alakot nyerjen, melynek 
segítségével talán sikerül e kies helytől a pusztulással fenyegető veszélyt elhá
rítani; a másik intézkedésünk abban áll, hogy ama érmet, melyet az 1885. évi 
országos kiállitás juryjától nyertünk, a magyar nemzeti nmzeum éremtárában 
helyeztük el. 

A XXIII. vándorgyülés egyik örök emléke ama pályadíj .,(100 darab 
10 frankos arany), melyet ennek Ormós Zsigmond főispán ur 0 Méltósága 
elnöklete alatt működő előkészítő bizottsága a vándorgyülés tudományos mun
kálkodásának emlékére alapított. E dijra a következő kérdés tüzetett ki : 
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11Milyen hygieniai viszonyok és körülmények, különös tekintettel a malá
riára befolyásolják a gyermekhalálozást leggyakrabban Délmagyarországon>>. 
«A kérdés valamely község, járás, törvényhatóság területén észlelt positiv adatok 
és önálló kutatások alapján fejtendő megn. - Fölösleges, hogy e helyen ama 
kérdés kiváló fontosságára külön utaljak, megkívánja ez a maga emberét, de sike
res megoldása áldást hozó volna hazánk annyi csapással és vészszel küzdő 
népérn. Fájdalommal azt kell jelentenünk, hogy a mai napig a pályázat meddő 
maradt . 

Hasonló fontossággal bir, de ugyanazon sorsban részesült a dr. Szurmák 
Vilmos-féle (300 forint) pályadíj, mely a következő kérdés megfejtését kívánta: 

((A gümőkórról, megvilágítva kórtani, szövet- és kórboncztani vizsgálatok
kal, különös figyelemmel az öröklékenységre és ragályosságra, valamint annak 
egyéb kóralakokkal való viszonyára, önálló észleletek alapján n. 

Ha már két oly fontos az orvos gyakorlati és tanulmányi körébe eső kér
desnek nem akadt földolgozója, majdnem joggal tarthatjuk valószinütlennek, 
hogy a harmadik, a dr. Poor Imre-féle (100 arany) pályadíjra kihirdetett kérdés 
kidolgozására orvos vállalkoznék, pedig olyannak kell vállalkoznia. E pályadíj 
megkívánja, hogy az <1orvosi tudomány magyarhonbeli fejlődésének története a 
legrégibb időtől a mai napig írassék megn. A központi választmány a kérdés 
nehéz voltán akként iparkodott könnyíteni, hogy a kész pályakérdés helyett 
olyan tervezetet kívánt, mely ama kérdés sikeres megoldásának mintegy bizto
sítékát nyujtotta volna. Hiába, e pályázatra vonatkozólag sem tehetünk ked
vező jelentést; még azok is, kik e tekintetben kisérletre fölbátorodtak, eláll
tak szándékuktól, mert már maga e kérdésre vonatkozó források kutatása és 
összegyüjtése magas díjra méltó, mert sok időt és fáradságot igénybe vevő 
munka. A központi választmány szükségesnek tartja, hogy mind a három pálya
kérdésre vonatkozólag a Yándorgyülés ujból nyilatkozzék, mi czélból e tárgyra 
külön jelentésben hivja föl a tagtársak becses figyelmét. 

Hasonlókép beterjesztjük majd a gyülés asztalára levél- és könyvtá
runkat, valamint szerény pénztárunkat vizsgáló bizottságaink jelentéseit, mi 
mellett megjegyezzük, hogy a XXIII. vándorgyűlés folytán a pénztáros már 
nem köteles a vándorgyülés összes vagyonát a vándorgyülés színhelyére magá
val elhozni. 

E rövid jelentésünkből, tisztelt vándorgyülés ! tapasztalni fogják, hogy a 
központi választmány serényen járt el a vett megbizások végrehajtásában és 
megmondhatom, hogy nem volt ülésünk, melyen fővárosi tagjaink többsége 
nem jelent volna meg. Fájdalommal kell azonban ama veszteségekről is szóla
nom, melyeket választmányunk kis körében a kérlelhetlen halál okozott .. Nem e 
jelentés keretébe való, hogy bővebben megemlékezzem vándorgyüléseink egyik 
veteránjáról, dr. Arányi Lajosról ki, mig a gond nem nyomta fényes eszét és 
vidám lelkét, egyik éltető elewe volt összejöveteleinknek, mély megilletődéssel 
láttuk fiatal tudásunkat, dr. Orley Lászlót, kitől még sokat vártunk, sirba szál
lani és csak imént vettük szomoru tudomásul dr. Ossikovszky József, a jeles 
szakiró és tanár halálának hírét. Jeles tudásunkra és orvosunkra, dr. Chyzer 
Kornélra bíztuk, hogy a vándorgyüles szine elött adózzék halottjainknak. Ezek 
után és az ügyrend VIII. fejezetének értelmében a központi választmány kiegé
szítése is fogja a tisztelt vándorgyülés egyik teendöjét képezi és most, midőn 
jelentésemet befejezni készülök, engedjék meg, hogy becses figyelmöket még 
egy érdekes körülményre irányítsam. A gyönyörü Kárpátvidéket elhagyva, a 
XXV. vándorgyülésre fogunk készülni. 'rekintélyes számuk mutatja, hogy a 
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m~gyar orvoso~. ~s ter~észetvizsg~lók még mindig magasra tartják az intéz
men~t, mely szulőanyJa volt annyi tudományos, hazánkat európai szinvonalra 
e~el~ J:?Ozgalomnak. Ezt még azok sem tagadhatják meg, kik akármely okból 
g~ulesem~t~l ~ávol maradnak és a kik mégis más véleményen volnának, kik 
vandorg~ule~emkben ~-e~és ered?1ényt vélnek látni, még azokat sem illetjük 
szemrehanyassal, ha kulonben reszt vesznek abban a nagy munkában : tudo
mány~. ~s műveltséget ápolni és terjeszteni, melyre mi is vállalkoztunk. A ván
dorgyules nem akar versenytársa lenni a létező tudományos intézeteknek és 
társulatoknak, ő szeretné, ha kezet foghatva velök hazánk szellemi haladásán 
k?z~e~üködné~, és ha talán .. s~~erül, ?ogy e törekvés a XXV. vándorgyülésen 
kifeJezest nyerJen, akkor megulJuk a vandorgyülés 25 éves jubileumát. 

Kelt Budapesten, 1888 augusztus hó 13-án. 
Dr. Staub Móricz, 

mint az áll. közp. választm. titkára. 

Sclterjet ;;!unt atelniilc lePele. 

Nagyméltóságu Elnök ur ! 

Kovács, 
k. p. elnök. 

, ,Mfdőn a ~agyar orv~~o-~ és természetvizsgálók XXIV. nagygyülésének 
M~ltosagos Elnoke ezelőtt k~rulbelől két évvel jegyzőkönyvi kivonat utján tudo
masom~a hozta az_on megtiszteltetést, hogy a Tátrafüreden tartandó XXIV. 
n~g~~yúlésnek egyik al.~lnökéül választattam meg, én ezen megválasztatást 
koszo,nettel elfogadtam, JOllehet tudtam, hogy ezen magas kitüntetést semmivel 
sem erdemeltem meg, de reméltem, hogy a gyülés érdekében csekély erőmmel 
is működhetem. 
.', ,A gondvis?lés azo.i:i-ban máské~t határozott. Eg~szségemben sulyosan meg
rnzkodtatva1 s~t me~orve a legfájdalmasabb csapas által, mely csak érhetett, 
lehetetlenne valt a tisztelt XXIV. nagygyülésben részt vehetnem. 

Legm,élyebb sajnál~tomr~ kénytelenittetve lévén ezen nyilatkozattételre, 
egyuttal ~atorko~om az i_~en ,tisztelt XXIV. nagygyülés iránti tiszteletem jeléül 
<<~z~pesvarmegyeben ~ddig eszlelt vadon termő vagy nagyban mivelt edényes 
17oven1ek. rendszeres Jegyzéke>> czimü füzetemből 550 példányt azon czélból 
atnyuJtam, hogy azok a nagygyülés tisztelt tagjai közt szétosztassanak. 

Kelt Felkán, 1888. augusztus hó 19-én. 
Nagyméltóságos Elnök Urnak alázatos szolgája 

Sche1fel V. Aurél. 

;;t Magyar On-'osolc és :Le1·mészetn·zs17átólc :t.:t.IY. Pándorgyiilésére üdrbzletet és 

lcejJPiselőlcet lcüldo"ttelc : 

~· -~agJar tudományos akadémia képviselve dr. Szabó József, Jedlik Ányos, 
dr. Toro,k J?zsef? dr. Hunfalvy János, dr. Fodor József, dr. Mihalkovics Géza, 
di:. Jurany1, LaJos, dr.• Poór Imre, dr. Chyzer Kornél, dr. Koch Antal, dr. 
Vecsey Tamas, dr. Kovács Gyula, dr. Ballagi Aladár által. 

2. ~ k~._ magyar 
1 
termés~ettudom~nyi társulat Budapesten .. _ képviselve 

~ftal~zabo Jozsef, dr. Jiodor Jozsef, Fndvalszky János és dr. Staub Móricz 

3, A budapesti orvosi kör képviselve dr. Barbás József, dr. Kurcz Gusztáv, 
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dr. Szontagh Ábrahám, dr. Po.?r Imre,. dr. Jidor Zsigmond, dr. Balogh Tiha
mér, dr. Pap Samu és dr. Schacbter Miksa altal. 

4. Magyar kir. földtani intézet Budapesten. . , , , 
5. Magyar földtani társulat Budapesten képviselve dr. Szabo Jozsef es dr. 

Staub Móricz által. , , 
6. Az országos magyar iskola egyesület képviselve dr. Gerloczy Gyula es 

Tóth József által. , , 
7. Magyar történelmi, tár~u~at kép~selve, dr: Hunfalvy Jan~s a}tal. , . 
8. Az országos közegeszsegi egyesulet kepviselve dr. Fodo1 Jozsef tanar 

és Téry Ödön titkár által. , . , 
9. Jász-Nagykun-Szolnokmegye kepv1selve <I:· Orba~ Antal altal., . 

10. A Jász-Nagykun-Szolnokmegyei orvos gyogyszeresz ,egyle,t kepvis~lv~ 
dr. Orbay Antal, dr. Király Gáspár, dr. Déri Zsigmond, dr. Halasz Bela, dr. Pecsi 
Dani és Jung Károly által. , , . , , . , 

11. A biharmegyei orvos-gyogyszeresz1 es termeszettudományi egylet kep-
viselve dr. Berkovits Miklós és dr. Kiss Ferencz által. . .. .. , 

12. A debreczeni orvos-gyógyszerészegylet ké~viselve dr. T~ro~ Jozsef, 
dr. Varga Géza, dr. Sárváry GJ:ula, dr., Ujfalussy Jozsef, dr. Leganyi Gyula, 
dr. Tihanyi Sámuel és Mihalovics Jenő altal. . , , 

13. Debreczen sz. kir. városa képviselve Beke Mihaly, dr. Sárvary Gyula 
és Vécsey Viktor által. .. , . .. 

H. A borsodmegyei orvos- és gyógyszerész-egyesulet kepviselve dr. Schro-
der Gyula és dr. Fodor Pál által. 

15. A Kecskemét vidéki természettudományi társulat képviselve dr. Kecs-
keméthy Lajos és ft. Hanusz István által. . 

16. A zemplénmegyei orvos-gyógyszerész egy:sül~~ k~pviselve ~r. C~yzer 
Kornél, dr. Hornyay Béla, dr. Erős János,. ~zékely Jozsef es ~ie&meth Karoly ~Ital. 

17. A pozsonyi természettudományi es orvos egylet kepviselve dr. Ruprecht 

Márton által. , · ·· 1 t k' · 
18. A selmeczbányai gyógyászati és természettudomany1 egyesu e epvi-

selve dr. Bolemann István és dr. Terray Lajos ál~al. , . , 
19. A délmagyarországi természettudományi társulat kepviselve dr. Pollak 

Ede által. , d F b" · 
20. Az erdélyi muzeum-egylet képviselve dr. Koch Antal es r. a my1 

Rudolf által. . , , . . 
21. A hunyadmegyei történelmi és régészeti tarsulat kepviselve Reichen-

berger Zsigmond álta~. . , . , .. , , . , 
2::2. A nagykőrösi főgymnasmm kepviselve Me.szoly Gaspa1 alt~l. , , 
23. A szepesmegyei történelmi. társulat képviselve clr. Demko Kálman es 

Sváby Frigyes által. 

* 

A Magyar Orvosok és Természetvizsgálók nagygyülésének szivélyes üdvöz-
letet küldöttek még a következő külföldi tudósok : .. 

Bécsből: dr. Exner Zsigmond, dr. Dittl, dr. Böhm, ~r. Mu~ler F., dr .. Ka
possi, dr. Benedikt, dr. Sch:ötter, dr. O_berst~iner, dr. Wmtermtz, dr. Leides
dorf Miksa, dr. Stellwag Canon, egyetemi tanarok. 

Berlinböl: dr. Leyden E., dr. Westphal, dr. Gerhardt, dr. Waldeyer, 
dr. Liebreich, egyetemi tanárok. 
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Boroszlóból: dr. Gscheidler, dr. Voltolini, dr. Hirt L., dr. Cohn Hermann, 
dr. Richter, dr. Fritsch, dr. Goldstein J., dr. Hiller A. egyetemi tanárok. 

Dr. Czerny tanár Heidelbergból. 
Dr. Rydel egyetemi tanár Krakóból. 
Dr. Adamkiewicz egyetemi tanár .Krakóból. 
Dr. Poniklo Szaniszló egyetemi tanár Krakóból. 

Jelentés a Magyar 01'1/osolc és YermészetJJizsgálólc Pánrlorgyiilése által lcitüzö'tt 

páryalcérdéselc ügyében. 

A magyar orvosok és természetyizsgálók vándorgyüléseinek központi vá
lasztmánya három pályakérdést tüzött ki, mely kérdések tárgya mind orvosi 
lévén, ezen választmány orvosi szakosztálya a pályázat eredményéről követke
zőkben tesz jelentést: 

Az első pályakérdés, a Poor Imre tanár-féle 100 aranyas pályadíjra, a 
következő tárgy megoldását tüzte ki: 11Megirandó az orvosi tudomány magyar
honbeli fejlődésének története a legrégibb időktől a mai napig.1> A pályázat 
nem kész munkát, hanem csak tervezetet kívánt, a melynek alapján a pályázó a 
munka megi:i;ásával lett volna megbízandó. A kitüzött határidl:;re egy pályamunka 
érkezett be, melyet a szakosztály bíráló bizottsága a választmány elé terjesztett 
beható jelentésében nem tartván megfelelőnek, a választmány e jelentést tudo
másul vette és megujitván a kérdés kitüzését, ujabb határidőt tüzött ki ennek 
benyujtására. A meghosszabbított határidőn belül ismét egy munka érkezett be. 
A munka rövid memorandum alakjában vázolja a tervet, a mely szerint a kitü
zött pályakérdést megoldani lehetne - ha ez egyáltalában lehetséges volna. 
"Mert», ugymond a benyujtott memorandum, <1 ezen egész feladat megoldása 
oly módon, miként azt a pályakérdés tervezi, részint az áttanulmányozandó 
anyagnak rendkívüli nagy mennyisége és az e czélra megkívántató sok idő 
miatt, 1·észint minden előzetes munkálat teljes hiánya következtében, oly em
berre nézve, ki nem szentelheti minden idejét e munka kidolgozásának, lehete.t
lennek mutatkozik.1> Szükségesnek tartja továbbá, hogy még mielőtt a tulajdon -
képi munkához lehetne fogni, megelőzőleg a magyarországi orvosi bibliogra
phiát kellene elkészíteni, mely magában is hónapokat vesz igénybe». Ezek után 
olykép foglalja össze a pályázó véleményes ajánlatát, hogy kész volna a pályadíjra 
az orvosi bibliographiának megírásával és a magyar orvosi történelemnek a po
gányság korában és a kereszténység behozatala idejében valómegirásával pályázni. 
Ezen memorandumhoz egy bibliographicus mutatvány van csatolva, mely azon
ban semmi rendszert nem mutat. - Az orvosi szakosztály e benyujtott munkát, 
illetőleg az ajánlott tervezetet beható megbeszélés tárgyává téve, abban a véle
ményben állapodott meg, hogy a pályázót ezen tervezet alapján az ajánlott 
munka megírásával nem tartja megbizandónak. Az okok, melyek összeszerkeszté
sével a szakosztály a Poor Imre tanár, Dulácska Géza főorvos és Schachter Miksa 
választmányi tagból álló bizottságot bízta meg, és melyek ezen tervezet mellőzé
sét tették szükségessé, a következők: Tökéletes magyar orvosi bibliographia, oly 
bibliographia, mely valóban teljesen megbízható alapját képezhesse későbbi mun
kálatoknak, ugyancsak azon körülmények folytán, melyeket a pályázó az egész 
orvosi történet megírásának lehetősége ellen hoz fel, szintén lehetetlen. Ismét 
csak tökéletlen, darabos munkáról lehetne szó, mely annál értéktelenebb volna, 
mivel ily bibliographia kiadat~sa sem látszik előre kivihetőnek, a kézirat pedig 
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ugyancsak nem szolgálhatna még alapul további általánosabb kutatásoknak. 
Mig tehát a pályázó által felajánlott munka tulnyomó része ·meddő maradna 
eredményeiben, addig a másik rész, az orvosi történetnek a pogány korszakra és 
a kereszténység behozatalának idejére eső része előreláthatólag némi csekély 
hagyomány elregistrálásánál szükségkép nem igen lehetne egyéb. A felajánlott 
munka egyik része tehát nem érdemelné meg a szerző által reá fordított fárad
ságot, másik része nem érdemelné meg a vándorgyülések által, illetőleg az ala
pító által reá szánt díjat. Ily körülmények között tehát pályázónak aján
lata köszönettel tudomásul vétetvén , a szakosztály ennek elfogadását nem 
ajánlhatja. 

Azon kérdés előtt áll azonban ezután a vándorgyülés orvosi szakosztálya, 
hogy mi történjék a hazafias alapító által kitüzött pályadíjjal jövőre? Több 
mint másfél évtized óta a kitüzött pályakérdés meddő maradt és az előzmények 
után annak beismerésére kell hogy jussunk, hogy a kitűzött kérdés felülhaladja 
intentióiban azt, a minek esetleg valaki megfelelni képes volna. Ha tehát az 
egész szép és fontos kérdés megoldásra nem talál, megfontolandó, nem volna-e 
czélszerü magyar orvosi történelmünknek egy kisebb részletére szorítani kérdé
sünket, a mely kisebb, de mindenesetre fontos résznek monographicus meg
írása, mig egyrészt a tátongó nagy ürben, a jelenleg semminek mondható ide 
vágó szakirodalomban "valamiti> képezne, egyuttal alakja, conceptiója által 
mintául szolgálhatna más hasonló munkálatoknak is, melyeket az egész czélt 
mindig szem előtt tartó magyar orvosok és természetvizsgálók vándorgyülése, 
ha nem is lesz képes hasonló munificens adakozók alapitványaiból díjazni, de 
kötelességének fogja tartani a mennyire lehet támogatni, kiadatásukat segíteni, 
lehetővé tenni. Nagylelkü alapítónk körünkben lévén, az ő beleegyezésével a 
szakosztály, illetőleg a választmány a pályakérdés módosítása felett érdemleges 
határozatot hozhat, melyben a legközelebbi XXIV. vándorgyülés helybenhagyá
sát annak idején a választmányi nagygyüléseken a kellő alakban kikérheti. 
A válagztmányt ezen eljárásában csak azon czél vezetheti, hogy a kitüzött kér
dés, ha csak részben is, az eddigi meddő kiírások teréről, a megvalósulás ut
jára jusson. 

A második kérdés, a 300 forintos Szurmák Vilmos-féle pályázat <1A gümő
kór megvilágítva kórtani, szövet és kórboncztani vizsgálatokkal különös figye
lemmel az öröklékenységre és ragályosságra, valamint egyéb kóralakokkal 
való viszonyára önálló észleletek alapján1> szintén megoldás, illetőleg pályázó 
munka nélkül maradt. Minthogy ezen kérdés ma már oly óriási anyagot ölel 
fel, melynek feldolgozása nem csak egy ember erejét haladja tul, de a kitüzött 
pályadíjjal sem áll arányban ; ezért, azon reményben hogy ha kevesebbet kívá
nunk, többet fogunk elérni, a szakosztály ezen kérdésnek is megszö1·itását hozza 
javaslatba, olyformán, hogy pályakérdésül <1A giimőkór öröklékenysége és ragá
lyossága önálló észleletek alapjám tüzessék ki. Az ily alakban kitúzött pálya· 
kérdéshez a választmány helybenhagyása kéretik. 

A harmadik pályakérdés a XXIII. vándorgyülés helyi bizottsága által kitü
zött 100 darab 10 frankos arany "Valamely község, járás, törvényhatóság terü
letén észlelt positiv adatok és önálló kutatások alapján megoldandó következő 
kérdésre : milyen hygieniai viszonyok és körülmények, különös tekintettel a 
maláriára befolyásolják a gyermekhalálozást leginkább Délmagyarországon 1>. 
A kitíizött határidőre pályamunka nem érkezett be. A pályakérdés először volt 
kitüzve; ujabbi változatlan kitüzését ajánlja a szakosztály, remélvén, hogy az 
ujabb időben uj erőre és munkára ébredt temesvári orvos-gyógyszerész és ter-
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mészettudományi egyesület ezen munkálkodása körébe vágó kérdés megoldását 
szorgalmazni fogja. 

Ezekben volt szerencsénk a szakosztály által reánk bizott jelentést beter
jeszteni. 

Tátrafüred, 1888. augusztus 22. 
Dr. Schdchter Miksa, 

jegyző. 

2. Bezáró nagygyűlési okirat. 

Dr. Poor Imre, 
elnök. 

.11_ .11fagyar On'OSolc és Természetrizsgálólc .:tXIY. Pándo?'f/J't'ilése allcalmáPaZ 

aug. 27-en d. e. 10 óralc01· 0-'Iát?·afüreden tartott zárülés fegyzó'lcó'nvwe. 

Elnök: Császka György szepesi püspök Ö Nagyméltósága. 
1. Elnök megnyitván az ülést és üdvözölvén a megjelenteket, sajnálattal 

hozza tudomásra, miszerint társelnök gróf Csáky Albin ő nagyméltósága boldo
gult Trefort miniszter ügyeinek rendezésével lévén elfoglalva nem vehet részt a 
zárülésen. 

Sajnálattal vétetik tudomásul. 
2. Jegyz9 fölolvassa a megnyitó nagygyülés jegyzőkönyvét. 

Eszrevétel nem tétetvén, a jegyzőkönyv hitelesittetik. 
3. Jelen zárülés jegyzőkönyvének hitelesitésére elnök fölkéri dr. Szontagh 

Miklós és dr.,Jármay László urakat. 
Eszrevétel nélkül helybenhagyatik. 

4. Dr. Staub Móricz a központi választmány titkára fölolvassa a nagy vá
lasztmány jelentését, mely javasolja: 

a) hogy a mult vándorgyülés által kitüzött pályadijak közül kettő a tárgy
nak némi megszoritásával, a harmadik egész terjedelmében ujból kitüzessék. 

~) elfogadásra ajánlja az orvos-sebészi szakosztály inditványát, hogy az 
orvosi kamarák fölállitásának érdekében a kormánynál petitio nyujtassék be. 

c) a pénztár és könyvtár vizsgálata megtörténvén, úgy a pénztárnoknak mint 
a könyvtárnoknak a felmentvény megadását javasolja. 

d) a vándorgyülésnek tudomására hozza, miszerint a központi választ
~ány?_a beválas~tattak: , dr .. Szabó Dénes, dr. Vidor Zsigmond, dr. Jurányi La
JOS, Gorgey Istvan, dr. Agai Adolf, dr. Geber Ede, dr. Koch Antal és dr. Kiss 
Ferencz. 

e) a jövő vándorgyülés helyéül Nagy-Várad, annak elnökeiül dr. Schlauch 
Lőri~cz nagyváradi püspök ő nmltsga és báró Dőry József főispán ő méltósága; 
aleln?keiül: dr. Kézmárszky Tivadar egyetemi tanár és Sall Ferencz polgármes
ter aJánltatnak. A többi tisztviselők megválasztása a központi választmány meg
fontolására bizandó. 

A nagy választmánynak ezen inditványai megjegyzés nélkül hely
benhagyatnak. 

5. Dr. Chyzer Kornél benyujtja a kézi gyógyszertár és az ásványviz-kiálli
tás megbirálására kiküldött bizottság jelentését, mely mindkettőről elismerőleg 
és dicsérőleg nyilatkozik. 

Tudomásul vétetik. 
6. Elnök jelenti, miszerint Rájecz fürdő tulajdonosától is érkezett egy meg

hivás azon kéréssel, hogy a jövő vándorgyülés helyéül Rájecz fürdő jelöltessék ki. 
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A jövő vándorgyülés helye már előbb meg levén határozv~, Rájecz 
fürdő tulajdonosának meghivása köszönettel tudomásul vétetik, de ez 
alkalommal igénybe nem vehető. 

7. Dr. Schachter MikRa előadást tart az akarat szabadságáról. 
Az élénk figyelemmel hallgatott előadás dr. Török József inditvá-

nyára a Munkálatokba fölveendőnek hat,ároztati~., . . , . . 
8. Elnök lelkes szavakban vesz bucsut a vandorgyules tagiaitol. Kiemeli a 

vándorgyülések fontosságát az orvosi-termész_et~~dományi és ezze~ ro~on szak~k 
fejlesztése és népszerüsitése tekintetében; koszonetet mond az előado~nak, ,kl,k 
tudományos fejtegetéseikkel hozzájárultak a nagy czél elérésé.hez ; ehs~ereset 
fejezi ki a szakosztályok elnökeinek, az állandó választmány mmden tagi~n~k, a 
nagygyűlés tisztviselőinek és az elők~szit~ bi~ottság, fáradh~t~tla.n t~giai~a~, 
kik valamennyien hathatósan előmozditottak a Jelen vandorgyules sikeret. Vegul 
szeretett hazánk fejlődését és népünk boldogságát kívánva, a király és a haza 
éltetésével fejezi be zárbeszédét. . „ , 

A nagygyülés élénk é~jenzéssel és tapssal fogadta szeretett elnoke-
nek zárbeszédét. 

9. Dr. Szabó József a vándorgyülés nevében mond köszönetett az el~ökne_k 
fáradtságot és áldozatot nem kimélő közremüködéseért, továbbá a megyei hato
ságnak és a három Tátrafüred tulajdonosainak a szives vendéglátásért. 

10. E~nök az ülést bezáija. 
Kelt 0-Tátrafüreden, 1888. augusztus 27 -én. 

Dr. Pap Samu, 
országgyülési képviselő, a vándor· 

gyülés jegyzője. 

Dr. Jármay László, 
titkár, mint hitelesitő. 

Osászka György, 
szepesi püspök, 

a XXIV-ik vándorgyülés elnöke. 

Dr. Szontagh Miklós, 
alelnök, mint hitelesítő. 

3. Nagyválasztmányi ülések okiratai. 

Jegyzó'lcö'nyP, a JJ[agyar OrPosolc es TermészetPizJ'[Jálólc Tátrafüreden tartott 

gyülese nagy Pálasztmányánalc 1888. augusztus 24-én Paló üléseró'Z. 

Elnök: Dr. Szontagh Miklós. Jegyzők: Dr. Staub Mór, Dr. Schachter 
Miksa. 

Elnök jelenti, hogy a vándorgyülés elnökeinek, Császka György ~~~pökn~k 
és Csáky Albin grófnak akadályoztatása folytán, ő mint a vándorgyules egyik 
alelnöke vezeti a választmány mai tanácskozásait, és felkéri hogy a nagy vá
lasztmány alakulása czéljából az egyes csoportok képviselői jelentessenek be. 

Az orvosi csoport részéről a nagy választmányba beválasztatta~: 
clr. Bakó Sándor, dr. Báron Jónás, dr. Dollinger Gyula, dr. Hegedus 
János, dr. Chyzer Kornél, dr. Kecskeméti Lajos, dr. Kézmárszky Tiva
dar, dr. Tauffer Vilmos, dr. Szénásy Sándor, dr. Major Ferencz, dr. Bé
csi Gedeon, dr. Vidor Zsigmond, dr. Petz Vilmos, dr. Fodor József, 
clr. Schachter Miksa, dr. Backer József, dr. 'rurnovszky Frigyes. 

A természettudományi csoport részéről: dr. Szabó József, dr. Platzer 
Ferencz, dr. Koch Antal, dr. Lengyel István, dr. Fuchs Károly, dr. Fa
biny Rezső. 
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A társadalmi csoport részéről: dr. Wolafka Nándor, dr. Ágai 
Adolf, dr. Vécsey Tamás, dr. Kis Gyula, Kostyán Ferencz. 

Elnök felhívja a választmányt, hogy a megnyitó nagygyülésen felolvasott 
titkári jelentésről hozzon határozatot. 

A választmány a központi titká.rság jelentését elfogadja. 
Elnök a pénz és levéltár megvizsgálására, illetőleg a megvizsgálásról be

te1:jesztett jelentések felülvizsgálására bizottság kiküldését kéri. 
, A pénz és levéltár állásáról beterjesztett jelentések felülvizsgálatára 

dr Agai Adolf, dr. Lengyel István és dr. Barbás József urakból álló bizott
ság küldetik ki. 

Dr. Scbachter Miksa titkár előterjeszti a központi választmány jelentését és 
javaslatát a vándorgyülések pályakérdései ügyében. 

A választmány az előterjesztést elfogadja és utasítja a központi 
választmányt a javaslatok foganatosítására. 

Dr. Schachter Miksa titkár jelenti, hogy a szombathelyi gyülés által kitüzött 
pályakérdésre <cA malária viszonyáról hazánkban stb.» Dr. Ehrenreich Lajos 
sziráki járás-orvos, kit a debreczeni vándorgyülés bizott meg a munkával, a 
kész munkát benyujtotta. 

A választmány a jelentést tudomásul véve, a munkát a központi 
választmánynak további eljárás, illetőleg megbirálás végett átadja. 

Dr. Staub Mór titkár jelenti, hogy a központi választmány orvosi tagjai közül 
két fővárosi és egy vidéki elhaltak, egy vidékinek ideje letelvén, kilép. Ezek 
helyei tehát választás utján betöltendők. A természettudósok részéről négy uj 
tag választandó a központi választmányba. 

A választmány az ujonnan választandó tagok candidálására, úgy
szintén a jövő vándorgyülés helyének, idejének és dignitáriusainak meg
jelölésére Kovács József, Szabó József, Barbás József, Schwartzer Ottó és 
Staub Mór tagokból álló bizottságot küld ki. 

Dr. Schachter Miksa jelenti, hogy az orvosi csoport mai megnyitó üléséről 
azon inditványt tei:jeszti a vándorgyölés nagy választmánya elé, hogy ez a köz
gyülés hozzájárultával utasítsa a központi választmányt, hogy ez a megfelelő 
módon petitionáljon a kormánynál az orvosi kamarák felállítása érdekében. 

A választmány az orvosi csoport indítványát pártolólag terjeszti a 
nagygyülés elé. 

Elnök a következő választmá.nyi gyülés idejét kitüzvén, az ülést berekeszti. 
Császka György, 

szepesi püspök mint elnök. 

JegyzőkiinyP, a JJ[agya1· OrPosok és Termeszet'Pizsgálók vYvYIY. 1·ándorgyiilése 

nagy Pálasztmán;yának 'Iátrafüreden augusztus 26-án tartott üléséró'l. 

Elnök: Császka György, püspök. Jegyző: dr. Schachter Miksa. 
Az alakuló ülés jegyzőkönyve felolvastatik és hitelesittetik. 
Lengyel István választmányi tag jelentést tesz a pénz és levéltár vizsgála

táról. Az ezen vizsgálatokat igazoló jelentést a felülvizf!gáló bizottság rendben 
találta, kéri a pénz- és levéltárnok urnak a felmentés megadását és indítvá
nyozza, hogy fáradsággal járt ügybuzgóságukért nekik a vándorgyülés köszöne
tet szavazzon, úgyszintén, hogy Bernát József levéltárnoknak a levéltár rende
zésére czélzó javaslatát a választmány elfogadja. 
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A választmány Kovács József tanár felszólalása után a bizQttsági 
jelentést tudomásul veszi, a pénz- és levéltárnok uraknak köszönetet 
szavaz, Bernáth levéltárnok javaslatát behatóbb megfontolás végett a 
központi választmánynak adja át. 

A központi választmányi tagok jelölésére kiküldött bizottság jelentést tesz, 
melynek folytán központi választmányi tagokul a fővárosiak közül ajánlatba 
hozza: dr. Szabó Dénes, dr. Vidor Zsigmond urakat az orvosi szakosztályba, 
dr. Jurányi Lajos egyetemi tanárt a természettudományi szakosztályba és Gör
gei István és dr. Ágai Adolf urakat a társadalmi szakosztályba. A vidékiek közül 
ajánltatnak: dr. Koch Antal, dr. Geber Ede kolozsvári tanárok és dr. Kiss Fe
rencz biharmegyei főorvos. 

A választmány a cap.didáló bizottság ajánlatát egész terjedelmében 
és egyhangulag elfogadja és a maga részéről ezek megválasztását a 
közgyülés elé ajánlólag te1:jeszti. 

A jövő vándorgyülés helyére és ennek dignitáriusai kijelölésére kiküldött 
bizottság nevében Kovács József tanár tesz jelentést, mely szerint a bizottság 
alapos megfontolás után Nagyváradot ajánlja a jövő vándorgyölés helyéül, 
elnökökül dr. Schlauch Lőrincz nagyváradi püspököt és báró Dőry József főis
pánt, alelnökökül egyelőre csak Kézmárszky Tivadar egyetemi tanárt és Sali 
FerencZ' nagyváradi polgármestert. A vándorgyülés többi tisztviselőinek meg
választását a bizottság egyelőre elodázandónak véli, mig a központi választ
mány magának a helyi viszonyokról helyes képet alkotand és ennek megfelelő
leg jár el. 

A választmány a bizottság jelentését ugy a jövő vándorgyülés he
lyére, mint az ajánlott dignitariusokra vonatkozólag örömmel tudomásul 
veszi és elfogadja. · 

Dr. Chyzer Kornel jelentést tesz azon bizottság müködéséről, mely a hely
ben kiállított ásványvíz-kiállítást és Török Sándor gyógyszerész kézi gyógytárát 
volt megvizsgálandó. Mind az ásványviz-kiállitás, melyet a Mattoni czég rende
zett, mind a kiállitott kézi gyógytár figyelemre méltónak találtattak és mind
kettőről még bővebb irásbeli jelentés terjesztetik majd be a központi választ
mánynak. 

A választmány e jelentést tudomásul veszi. 
Fololvastatik Hajecz fürdő tulajdonosainak meghivója, melyben a vándor

gyülés tagjait hivják meg e kies fürdőre és kérik, hogy a XXV. vándorgyülés itt 
tartassék meg. 

A meghívó köszönettel tudomásul vétetik, miről a meghivók érte
sittetni is fognak. A XXV. vándorgyülés helye azonban már el lévén 
döntve, a szives meghivás ez idő szerint el nem fogadtathatik. 

Több tárgy nem lévén, Elnök az ülést berekeszti. 
Császka György, 

szepesi püspök mint elnök. 

A Jl[rt//Yct? ' Orrosok és :Z'ermészetPizsgáZók áztandó kö'zponti Pálasztmánya által a 

pénztár megPizsgálására kiküldö'tt bizottság .felentese. 

Alulirott bizottság 1888. julius 4-ikén tartott ülésében dr. Gerlóczy Gyula 
pénztárnok ur szives segédkezése mellett a vándorgyülés pénztárát megvizsgál
ván, ennek jelenlegi állását következőnek találta: 

-·-
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A pénztárnok ur által beadott Aa) alatt mellékelt kimutatás szerint 1886. 
augusztus 26-dikáig a pénztárban 160Hrt 28 kr volt; ehhez mint a XXIII. ván
dorgyűlésre beiTt tagok tagdijai után, mint bevétel 1386 frt járt, úgy hogy e 
gyűlés berekesztése után a folyó kiadásokra összesen 2990 frt 28 kr. állott ren
delkezésre. 

Ez összegből 1886. október 15 - dikétől 1888. junius 27-dikéig összesen 
1112 frt 76 kr adatott ki, úgy hogy jelenleg még 1277 frt 52 kr áll folyó kiadá
sokra rendelkezésre. 

Három pályadíj összegei takarékpénztárban vannak elhelyezve; a Poor . 
Imre 100 aranyból álló pályadij pedig, az állandó központi választmány mult 
évi határozata szerint Kovács tanár elnök urnál van letétbe helyezve. 

7 4 frt 90 krnyi összeg a magyar orvosok pályadija kifizetése után mint 
fölösleg maradván, 1886 óta kamatozólag takarékpénztárban van elhelyezve. 
Hasonlóképen a hunyadvári gyüjtés, mely 37 frtot és 3 krt tett ki, 1875 óta 
kamatoz. 

A pénztár egyes tételek szerinti pontos és beható átvizsgálásánál alulirott 
bizottság an-ól győződött meg, hogy a pénztári kezelésben rend és pontosság 
uralkodik. Alulirott bizottság ennek folytán indítványozza, hogy az állandó 
közp. választmány és a vándorgyülés dr. Gerlóczy Gyula pénztárnok urnak 
_buzgalmaért jegyzőkönyvi köszönetet szavazzon és neki a bemutatott szám
adásra vonatkozólag a fölmentést megadja. 

Előfordulván két ízben, hogy 20 frtot meghaladó számla a közp. választ
mány elnöke utalványozása nélkül fizettetett ki, alulírott bizottság óhajtja, 
hogy ezentul ily számla az elnök ur utalványozása nélkül ki ne fizettessék. 

Annak eldöntését, vajjon a pályadij kifizetése után maradt 74 frt 90 krnyi 
fölösleg eddigi kamataival ezentul pályadijalapnak kezeltessék vagy a folyó 
kiadások födözésére szolgáló alaphoz csatoltassék, alulírott bizottság az állandó 
központi választmány elhatározására bizandónak tartja. 

Czélszerünek tartanók azonkívül, hogy a Poór-féle pályadíj papirpénzzé 
felváltatván, mint a többi pályadíjak, takarékpénztárban kamatozólag elhelyez
tessék. 

Javasoljuk végre az állandó közp. választmánynak, hogy dr. Staub Mór és 
dr. Schachter Miksa állandó közp. választmányi titkár uraknak a buziás
temesvári nagygyülés évkönyve szerkesztéseért, egyenkint 60-60 frtnyi tisz
teletdíj adassék. 

Végezetül nem hagyhatja a bizottság megemlítés nélkül azon figyelemre 
méltó körülményt, hogy a folyó kiadásokra szolgáló alap évről-évre fel
tünően kevesbedvén, a takarékosságot minden tekintetben szem előtt tartandó
nak véli. 

Budapest, 1888. jul. 4. 

Dr. Hamary Dániel, 
biz. tag. 

Dr. Dulácska Géza, 
ellenőr. 

Dr. Halász Gejza, 
bizottsági elnök. 

Dr. Báron Jónás, 
bizottsági tag. 
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Aa) .;;1. Magyar 01·1,osok és :IermeszetJJizsgáZók JJándorgyüZésének beJJéteZére és 

kiadásá1':a JJonatkozó számadás 1886. augusztus ltó Pegétó'Z - a mai napig. 

Bevétel: 
1. 1886. aug. 26-án megvizsgált és felmentvénynyel 

ellátott számadás szerint, pénztári maradvány a 
folyó kiadásokra, a pályadijakon és hunyadvári ala-
pon kivül ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ _ __ 

2. A XXIII-ik buziás-temesvári vándorgyülésre beirt 
tagok összszáma, vagyis 231 tag után, 6 frt tagdíj-

1604- frt 28 kr. 

jal, a bevétel volt ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 1386 << - ~ 
~~~~~~~~-

E szerint a folyó kiadásokra az összbevétel ___ ___ 2990 frt 28 kr. 
3. A XXIII-ik nagygyülés helyi rendező bizottsága ál

tal pályadíjra adott 100 db. 10 frc. -os arany, be
váltva és az <<Első Hazai Takarékpénztár•> -nál 
46,610 f. sz. alatt 1886. októbertől elhelyezve, tes7. 
tőkében ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ _ __ 

4. E pályadijon kivül még következő pályadíjak és 
gyűjtés képezik a magy. orv. és term. vizsg. vándor-
gyűlésének tulajdonát : 

a) Poór Imxe tanár 100 db. császári aranyból 
álló pályadíja, dr. Kovács József egyetemi 
tanár és · központi elnöknél 1887. óta letétbe 
helyezve___ ___ ___ ___ ___ __ _ --- ---

b) Szurmák tanár pályadíja az <<Első Hazai Ta
karékpénztár)) -nál 381. sz. alatt elhelyezve, 
187 6. óta kamatoz ___ ___ ___ --- ---

e) A magyar orv. és term. vizsg. pályadíja az 
11Elsö Hazai Takarékpénztár))-nál 14,317 f. 
sz. alatt elhelyezve, 1885. óta kamatoz ---

d) A magyar orvosok pályadijalapja az 11Első 
Hazai Takarékpénztár»-nál 221. f. sz. alatt 
elhelyezve, 1886. óta kamatoz ___ --- ---

e) Hunyadvári gyűjtés az c1Első Hazai Taka
rékpénztár)) -nál 19 7 f. sz. alatt elhelyezve, 
1875. óta kamatoz ___ ___ ___ --- ---

Kiadás: 
1. 1886. október 15-én. A magyar orv. és term. vizsg. 

takarékpénztári könyveinek örizetéért az osztrák 
magyar banknak___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ _ __ 

2. November 6-án. Staub Mór központi titkár számlái 
3. November 6-án. Staub Mór központi titkárnak ki-

adásaira előleg ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ _ __ 
4·. November 24-én. Dr. Dubay M. urnak kiutalványo-

zott utiköltségre___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ _ __ 
5. 1887. február 23-án. Dr. Dubaynak a központivá-

lasztmány által kiutalványoztatott __ _ ___ ___ ---

499 frt 50 kr. 

100 arany. 

246 frt 04 kr. 

518 (( - (( 

74 (( 98 (( 

37 t( 03 (1 

1 frt - kr. 
23 (( 91 (( 

20 (( - (( 

56 (( 60 (( 

80 (( - (( 

1 
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6. Február 23-án. Dr. Gerlóczynak, mint pénztárosnak 
uti költsége és jutalmaképen ___ __ _ ___ _ __ 

7. Februá;r 23-án. Dr. Szalkay nagygyülési titkárnak 
· tiszteletdijképen ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ _ __ 

8. Február 23-án.A XXIII-ik nagygyülés alatt tett, el
fogadott és a központi választmány által kiutalt 
költség ___ ___ ___ ___ __. --- --- ---

9. Február 25-én. Pontély, illetöleg Beranek számlája 
10. Február 25-én. Staub Mórnak számlája jegyzőkönyv 

másolásáért ___ _ __ 
11. Május 2-án. Diewald számlája fénynyomatért 
12. Május 2-án. Staub központi titkár jutalomdijában 

213 frt 22 kr. 

70 (( - (( 

372 (( 53 (( 

10 (( 60 (( 

18 (( 10 (( 

12 (( - (( 

fölvett ___ ___ ___ ___ 200 << - (( 
13. Május 24-én. Grund kőnyomdai számlája___ 45 <e - cc 
14-. Junius 13-án. Gottermayer számlája 14 <e 40 
15. Junius 27-én. Rudnyánszky nyomda számlája ______ 5_7_5 (( 40 «e 

E szerint az összkiadás 1712 frt 7 6 kr. 
16. 1886. szeptember 18-dikán. Dr. Fodornak kiadott 

pályadíj 597 frt - kr. 

Bevétel ___ _ __ 
Kiadás 

Mérleg: 
2990 frt 28 kr. 
1712 (( 76 (( 

E szerint a pályadijakon kívül a folyó kiadásokra 
pénztári maradvány __ _ 

Budapesten, 1888. julius hó 4-én. 
1277 frt 52 kr. 

Dr. Gerlóczy Gyula, 
mint pénztáros. 

Ezen számadást tételről tételre átvizsgáltuk, a hozzácsatolt mellékletekkel 
ogybevágónak, határozatok és utasítások szerint vezettetnek, e szerint min~en 
pontjában helyesnek találtuk, és indítványozzuk, hogy a pénztárnoknak a fen
tebbi számadásra nézve a felmentés megadassék. 

Budapesten 1888. jul. 4-én. 

Dr. Dulácska Géza, Dr. Báron Jónás, 
ellenőr. biz. tag. 

Dr. Halász Gejza,s. k. 
Dr. Hamary Dániel, 

biz. tag. 

Jegyzó7cihry1' a .Magyar OrPosolc és 'LermeszetPizsgálólc 'J'ánclo1'{/yü2ésenelc lcijrvw-· 

és le'J'éltára állapotáról. 

Alulírottak, mint a központi állandó választmány által e czélból kiküldött 
bizottság tagjai f. é. junius 22-én délután 6 órakor vettük vizsgálat alá a· "Magyar 
orvosok» és természetvizsgálók vándorgyülésének könyv- és levéltárát, mely alka
lomból van szerencsénk a következőket jelenteni : 

1. A könyv- és levéltárat Bernáth József levéltárnok urnak tulajdonát 
képező ház (Budapesten, I. ker. Tabán, palota-utcza 26. szám) emeletén egy 
elég tág, világos, száraz, szellős és tiszta udvari szobában a társulat szekrényé
ben és állványán teljesen rendben elhelyezve találtuk. 
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2. A levéltárnok ur inditványai a könyv- és levéltár használhatóbb alakba 
való hozására, melyeket 1886 julius 19-én a bizottság magáévá tett és a központi 
választmányhoz saját indítványaival együtt beterjesztett, nem foganatosittattak, 
mivel sem a nagygyülés, sem a központi választmány, kire ez ügy elintézése 
bizatott, nem hozott érdemleges határozatot. Vagyunk tehát bátrak az ide 
sub ·/. alatt mellékelt és a levéltárnok ur által javaslatba hozott leltározást és 
átalakítást ajánlani, miután az eddigi leltározás hasznavehetetlen, ezt. i. oly 
tömeges csomagokban történt, hogy egyes okmányok feltalálása a lehetetlen
ségek közé tartozik, ha csak napokig az ember nem akar vesződni. 

3. A könyv- és levéltárra vonatkozólag vagyunk még bátrak következőket 
javasolni, hogy: 

a) A könyv- és levéltárba a <cMunkálatoh azon példányaiból, melyek
ből 10-nél kevesebb van meg, ezen szám lehetőleg csere utján tízre kiegészit
tessék. 

b) A nagygyülések alkalmából megjelent monographiák, pályamunkák és 
egyéb szétosztásra került, füzetek közül több egészen hiányzik, miért is azoknak 
utólagos beszerzését szintén az előbbi módon kívánatosnak tartjuk. A fölösleg
ben levő <e Munkálatok», pályaértekezések és füzetek pedig a jelentkező tagok 
között osztassanak szét. 

e) A ((Munkálatok» és a pályanyertes művek egy-egy példánya csinos kö
tésben megvannak, de miután az utóbbi ((Nagygyülések Munkálatai" és pálya
művek még nincsenek kötve, javaslatba hozzuk, hogy ezeknek is egy-egy pél
dánya hasonló formába köttessenek be mint az elöbbi évfolyamok. 

d) A nagygyülések tiszteletére vert érmek böl a tárnulat tulajdonában ma
radjon legalább is 3-3 drb minden évfolyamból, a többieket, mivel értékesíteni 
úgy sem lehet, a jelentkező tagok között szét kellene osztani, illetőleg (( Munkála
tok» -ért vagy birtokunkban nem lévő érmekért becserélni. 

4. Bernáth József levéltárnok urnak eddigi kifejtett buzgalmáért és áldozat
készségéért ezennel jegyzőkönyvi köszönetet megszavazni indítványozzuk. 

Kelt Budapesten, 1888. évi julius hó 14-én. 

Dr. Szalkay Gyula, s. k., 
bizottsági tag. 

Dr. Hamary Dániel, s. k., 
bizottság elnöke. 

.J1. Magyar Orrosolc es Termeszet'J'izsgálólc állandó központi 11álasztmá1ryált0z, 

a lcö·ny'I'- es levéltá1· 1·endezes ügyeöen beter:jesztett javaslat. 

Tapasztalásom, melyet a nagygyülési levéltárnak kétévi kezelése alatt 
szereztem, mutatta, hogy azon elv, mely alapján a nagygyülés iratait kezdettől 
fogva rendezve találjuk, a mostani viszonyoknál fogva a jelenlegi igényeknek 
meg nem felel. 

Az eddigelé alkalmazott elv abban áll, hogy a hasonnevü iratokat (pl. 
valamely nagygyülésre vonatkozó összes választmánygyülési jegyzőkönyveket, 
vagy valamennyi szakosztályi jegyzőkönyveket, stb.) minden mellékleteivel 
együtt egy közös csomagba tették és egyetlen egy közös leltári számmal l~t~ák ,el, 
úgy, hogy egy szám és rövid közös megnevezés alatt igen sok ú:at és külonfele 
ügyre vonatkozó mellékletek léteznek. „ 

Ezen eljárási mód, melyet tömeges rendezésnek nevezhetunk, na~?n 
könnyíti és egyszerüsiti ugyan az iratok leltározását, de roppantul nebez1ti a 

XXIV. Vándol'gyülés Munkálatai. 3 
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munkát, h~ szükséges valamely specialis ügjre (pl. valamely pályakérdésre, stb.) 
vonatkozó összes iratokat ezen tömegekből kikeresni és összeállítani. - Emun
kának nehézségét fokozza ujabb időben még azon körülmény, hogy a ~ag:y
gyüléseknek munkássága mindig nagyobb és a központi vá.~a~ztmány mmdi~ 
tevékenyebb lett, minek következtében az egyes hasonnevu iratok c~omaga1 
nagygyülésről nagygyülésre fok?:'a,to~an testese~be~ és okm~nyd~sab~ak is le~.tek. 

Némi zavart okoz azon eljaras is, mely szmten az első leltarozasnak kony
nyitéséből származik, hogy t. i. az egy-egy nagygyülésre vonatkoz~. ü:a~ok j_elei;tleg 
nem az illető nagygyülésnek számát, hanem a megelőző nagygyuleset viselik a 
homlokán. 

Ha tehát kívánjuk, hogy levéltárunkban nagyobb rend ~e~en, n;elynek 
segítségével bármely iratot azonnal feltalálhassunk és a meglevő rratokrol gyors 
áttekintést nyerhessünk, akkor szükséges a leltározásnál néll1:i változást. al~a~
mazni, mely változást azonban előbb nem teljesíthetem, rmg,nem a viz~galo
bizottság ezt helyesli és a központi választmány erre az engedelyt meg~~ja. 

Az iratok uj leltározásánál a következő eljárást tartom legczélszerubbnek. 
A nagy eltérések kikerülése végett szolgáljon a régi elv általán~s Il1:intái;il 

az uj leltározásnál is, de a részletezésnél alkalmaztassék a kellő modositás es 
változás, s pedig következőképen: .. , 

1. Úgy mint eddigelé őriztessenek jövő?en .is az egy-egy nagygy~~esre voi;at
kozó összes iratok egy közös füzetben vagyis koz-csomagban, de a fuzetne~ es ~ 
bentfoglalt nagygyűlési ü·atoknak ró~ai ~.omlok-száma legyen a.~onos az ille~ő 
nagygyűlés számával. Például: a X-dik fuzet tartalm~zza egyedul csak a X-dik 
nagygyűlésre vonatkozó iratokat, és nem más ~agygyulését. .. .. 

2. A hasonnevű tárgyakra vonatkozó ügyiratok egy-egy kozos csomagban 
tétetnek el, úgy, hogy külön-külön csomagb~n: _pl.. a kö,zp.?nti :rálasztmánynak, 
vagy. a szakosztályoknak, vagy egyéb gyulesi j egyzőkonyvei, stb. legyenek 
találhatók. E szakcsomagok arab folyószám szerint rendezendő~.. · 

3. Az egy-egy szak-csomagban levő ügyiratok chronologiai (a kelte sze
rinti) sorban és betükkel számozott rendben őrizendők. 

Igy tehát mínden irat három jellel vagyis s~ámma.1 bir, ,és p~di~ egy ró,mai, 
egy arab és egy betü-számmal, és_ha valamely ~rat h?mlokan pelda_ul e szam?t 
XXIII. 8. f. látjuk, akkor jele~ti a.z, hogy a.~ illető irat a XXID:dik nagygyu
lésre vonatkozik és a XXID-dik fuzetbe (koz-csomagba) tartozik, melyben _a 
8-dik szak-csomagnak hatodik (f) da~abját képezi. - Ezen meajelölé~i mód bir 
azon elönynyel is, hogy azon gyakm;i „esetben, ~a, valamely elt~ved~ irat, mely 
az utolsóelőtti vagy még ezt megelőzo nagygyulesre vonatkozik, evek mulva 
utólagosan az ü·attárbajut, könnyen az illető szak-csomag?a elhelyezhető, me~y: 
ben vagy mint utolsó darab a megfelelő betű-számot kapja, va_gy a chr?n?logia1 
rend miatt egy más irat mellé be.~zura:ik, m~ly _esetben m~.n~ a .. ket ,i~~t az 
egyenlő három (római, arab és betu) szamot viseli, de megkulonbozte~esul az 
egyik a gőrög a) és a másik a ~) betűt még kapja. - Mag~tól é~tetődik, h?gy 
a megfelelő levéltári leltár az összevágó megjelölést, valammt az iratoknak jel
legző részleteit röviden felsorolva tartalmazza. 

A számos szak-csomag készítésének kikerülése végett az aprólékos iratok, 
a mennyire lehetséges, a tartalom rokonsága szerint rendezve, egy közös 
szak-csomagba helyezendök el. A mellékletek a rokontartalmu szak-csoma.g?k
ban mint önálló iratok teendők el és mindegyikénél a fent előadott módon kulon
külön megjegyzendő, hogy mely iratokhoz vagy _jegyzőkönyvekhez tartoznak 
mint mellékletek. Igy például ha följegyezve találjuk: XXII. 3. d, - 10. b, -
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1 ~- a, akkor jelenti ,ez, hogy az illető irat a XXII-dik számu füzetben (vagyis 
koz-cso~:i-gban le~ő 3-dik szak-csomagnak dj alatti, a 10-dik szak-csomagnak 
b) alatti es a 19-dik szak-csomagnak a) alatti főokmányához mint melléklet 
tartozik. 

A vizsgáló-bizottság, kivei 1888 juni~s 22-én a levéltár vizsgálása alkal
mával e terveze~et részletesen és szemlélhető módon közöltem, kívánta, hogy 
az elmondottat irásban összefoglaljam, mit ezennel vázlatosan teljesítettem. 

Tisztelettel 
Bernáth J ózsej; s. k„ 

nagygyűlési könyv- és levéltárnok. 

.J'/. pénztá1· es leréltári felülPizsgáló bizottság .felentese. 

Mélyen tisztelt nagy-választmány ! 
. .. A vá?dor~lés pénztári számadásának és könyvtárának megvizsgálására 

kikuldetven, eljárásunkról szerencsések vagyunk a következőkben jelentést tenni: 
1. A pénztárnok urtól készített részletes számadás minden tételét megvizs

gá~tuk, ~ kiadások okmányait összehasonlítottuk, s örömmel jelentjük, hogy a 
~zamada~t hel~esnek találtuk és pedig, a pályadíj-alapokat külön értve, 1277 frt 
o2. kr. pe.~ztán maradványnyal, mint a mely összeg a forgó tőke folyó kiadá
saira a kovetkező számadás első bevételi tételéül viendő át. 
. E~ébi~·ánt a pénztá~·t és számadásokat az állandó központi választmány 
~s megv~_zsgaltatta, s e vizsgáló-bizottság jelentése úgyszólván kiegészíti a mi 
Jelenté~unket, s megerősíti vizsgálatunk eredményét. 

Mmdezek kapcsán kérjük a m. t. nagy-választmányt, hogy a pénztárnok
nak a ~emuta~ot~ s~ámadásra vonatkozólag adja meg az ügyrend szerinti föl
ment~en7t, s .. m~itvanyozzuk, hogy Dr. Gerlóczy Gyula urnak a pénztár pontos 
kezeleseert koszonet szavaztassék. 

2. ~ vándorgyülés levéltárát a központi választmány szintén megvizsgál
tatta. ~izotts~gunknak más feladata tehát itt a vándorgyülés helyén alig lehe
tett, mmt a vizsgálatról szóló jegyzőkönyv tárgyalása. 

A levéltár tudvalevőleg Bernáth József könyvtárnok ur lakásán van elhe
lyezve, szellős tiszta szobában. 

Bernáth m· már régebben tett javaslatot a könyvtár és levéltár czélszerübb 
berendezése ügyében, a melyet a bizottság akkor el is fogadott. Minthogy azon
ban ér4emleges határozat ez irányban még nem hozatott, az indítvány foga
natosítása még mindig késik. 

. Bizottság~nk a levéltárnok ur javaslatait, valamint a központi választmány 
bizottság_ának idevágó megjegyzéseit tárgyalta, s azokat egészen helyesnek találja. 

, Ind1tványozzuk, mondja ki a vándorgyűlés nagy-választmánya, hogy a 
leveltárnak már elodázhatatlan czélszerübb rendezését minél előbb teljesíteni 
k~ll, s hogy az irásban is benyujtott elvek alapján való rendezésre Bernáth levél
tarn~k ur kéressék fel, s a rendezésnél a vizsgáló-bizottság 1888. évijulius 14-én 
kelt Jegy~ő~önyvében foglalt megjegyzések is figyelembe vétessenek. 

, ~ndi,tvanyozzuk továbbá, hogy Bernáth József levéltárnok urnak áldozat
keszsegeert, buzgalmáért jegyzőkönyvileg köszönet szavaztassék. 

Kelt Tátra-Füreden, 1888. évi augusztus 26-án. 
Dr. Ba!·bás József, s. k., . Dr. Ágai Adolf, s. k., 

a ·bizottság elnöke. bizottsági tag. · 
Lenqyel István, s. k., 
bizottsági tag és jegyző. 

3* 
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A 11dndorgyüléssel kapcsolatban rendezett ás11ányriz- es gyógyszertári kiálli

tásról 11aló Jelentés. 

Felvétetett a <e Magyar orvosok és természetvizsgálók• XXIV-ik nagygyülése 
nagy-választmányának kiküldött albizottsága egyhangu ~atározmán~ából, az i~t 
fölállitott ásványviz-kiállitás, s Török Sándor budapesti gyógyszeresz által k1-
állitott házi- és kézi-gyógyszertárakra, stb. vonatkozólag: . . 

1. Magyarország ásványvizeinek gyüjteményes kiállitását, a b1~ottság eleg 
gazdagnak, s mind belértéke, mind az elbánás nagy haladást s teljes verseny-
képességet bizonyit. . . .. . , 

2. Hasonlóképen nyilatkozhat Szepesmegye ásványvizemek gyuJtemenyes 
kiállitásáról, melyekben szerepelnek : . , „ • 

Szlatvini, Sibraer, koronahegyi, svábóczi, gánóczi, dubrovai, tatra-f~ed~ 
Hygiea, tátra-füredi Castor, tátra-füredi Pollux, tátra-f~redi C~áky, tátra:fure~1 
édesviz, uj tátra-füredi forrásviz, badányi, szent-andrás1, lublói, szepes-totfalv1, 
baldóczi, mliniczai patakviz. .. . 

3. Hasonlókép dicsérendőleg szól Mattoni-féle giesshübli, budai keseruv1z 
és lápkivonatairól. . . , . . , . , , 

4. Török Sándor budapesti gyógyszerész által kiállitott bazi-, ke~1- es utazo
gyógytárak mintáit, nemkülönben kötszer-szekrényét elég czélszerunek találta 
a bizottság. 

Az elmondottakban vagyunk bátrak jelentésünket a tek. nagybizottságnak 
megtenni. 

Kelt Tátrafüreden, 1888. évi augusztus 26-án. 
Dr. Dubay Miklós, s. k., Dr. Chyzer Kornél, s. k., 

bizottsági tag. bizottsági elnök. 
Dr. Báron Jónás, s. k., 

bizottsági tag. 

Dr. Major Ferencz, s. k., tiszt. főorvos, 
bizottsági tag. 

4. Meghívók. 

Wszlet :br. Cll:J'Zer K'ornéllwz intézett le11élből. 

Nagyságos főorvos ur ! . , 
Örömmel értesültünk, hogy Nagyságod az orvosok és természetv1zsgálok 

Tátrafüreden tartandó nagygy~ésén részt veend. . . , 
A kibocsátott programmbol látom, hogy augusztus 28-ik napJán kezdődnek 

a kirándulások. 
-Kedves kötelességemnek tartom Nagyságodat, mint városunk szülöttjét és 

fürdőnk nagy jóakaróját tiszteletteljesen felkérni, egyutta~ a ~~ros részéről ~eg
bizni - miszerint az ülésben résztvevő orvos urakat, kik furdönket meglato
gatni' óhajtanák, - fürdőnk meglátogatására felkérni és Bártfa városa nevében 
meghivni kegyeskedjék. - Városunk és fürdőnk ezen látog~tás ált~l nagyon 
megtisztelve érezné magát, - bátorkodom ennélfogv!1 Nagysagodat t~sztel?ttel 
kérni, kegyeskedjék a meghivást alkalmas módon legjobb belátása szermt Bartfa 
városa nevében megtenni ·s a bártfai kirándulásban részt veendő orvos urak 
számáról engem - akár távirati uton is - értesiteni, hogy a szükséges fuvarok 
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iránt Eperjesről .és vissza, valamint a lakások iránt a fürdőben idejekorán a 
kellő intézkedések megtehetők legyenek. . . 

Szives fáradozásaért előre is köszönötemet nyilvánitva maradok telJeS tisz
telettel Nagyságos főorvos urnak 

Bártfafürdö, 1888. évi augusztus 20-án 
alázatos szolgája Rhody Alajos, s. k„ 

polgármester. 

A Jl[agyar On'OSok és 'l'e1·mészetrizsgálók XX{!-di!c Yándorgyülése méltóságos 

elnölcségének 'latrajüreden 1 

Méltóságos elnökség! Alulirt igazgatóság ezennel tisztelettel felkéri a mél
tóságos elnökséget legyen kegyes a magya1· orvosok és természetvizsgálók ván -
dorgyülése azon tagjainak, kik Koritnicza fürdö-gyógyhelyet látogatásukkal 
megtisztelni óhajtják - tudomására hozni, hogy az alulírt igazgatóság őket 
igen szivesen fogja látni. 

Egyuttal az alulirt igazgatóság gondoskodott arról, hogy ezen tisztelt tagok 
ingyen-lakás élvezete mellett leszállitott áru elszállitásban (személyenkint Rózsa
hegyröl Koritniczára és vissza 2 frt) és élelmezésben részesüljenek. Maradunk 
kitünö tisztelettel 

Koritnicza, 1888. évi augusztus 21-én 
Dr. Ormai József, s. k., 

fürdőorvos. 
Szigeti, s. k., 

igazgató. 

.>'/. ./Jtagyar OrJJosok és 'l'ennészet11izsgáló!c XXIY-di!c Pándoru.yülésének 

'latrajüreden I 

Üdv Önöknek a betegeskedő emberiségnek Tátrafüreden összegyült nemtöi, 
a hazai fürdök jóakarói! A több századok lefolyásának örvendő, utóbb feledé
kenységbe jutott, de most ujból ébredező rajeczi fürdő, a magyar <!~stein, 
ezennel meghivni bátorkodik a vándorgyülés összes igen tisztelt tagJait, ha 
lehet ezuttal egy kis kirándulásra és még inkább jövő évre egy itt tartandó ván
dorgyülésre. Ruttka állomásától Zsolna vasuti állomás kis félóra, Zsolnától 
Rajeczfürdö kis óra, igen jó országuton, ritka szépségü vidéken keresztül. Ha az 
igen tisztelt vándorgyülés szerény fürdönket látogatásával megtiszteli, áldást
hozó áldozatot tesz le a Kárpátok ez ismeretlen, de a természet által a beteges
kedő emberiség javára felkent kies menhelye érdekében. 

Rajecz-fürdő, 1888. évi augusztus 23-án. 
Pichl Alajos, s. k. és Szmialovszky Valer, s. k., 

országgyűlési képviselő, fürdőtulajdonosok. 

A Magyar Or11osok és 'lermeszetrizsgáló!c XXIY-di!c 11ándorgyülesenek 

Tátrajüreden I 
Tekintetes bizottság ! 
A szliácsi fürdő-igazgatósággal egyetértőleg bátorkodom a tek. bizottságot 

felkérni, miszerint a magyar orvosok és természetvizsgálók vándorgyülésének 
t. tagjaival alkalmas módon közölni sziveskednék, hogy a fenti fürdő-igazgatóság 
igen megtisztelve érezné magát, ha a vándorgyülés tagjai minél számosabban 
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Szliács gyógyhelyet is látogatásukkal szerencséltetnék. Lakások a legnagyobb 
készséggel ingyen állanak rendelkezésre. 
. , Miután úgy az elszállásolás mint a vendéglős tájékoztatása végett igen 
k1vánatos, hogy legalább hozzávetőleg az érkezők számát tudjuk, igen kérem a 
t. bizottságot, sziveskedjék az ide rándulni szándékozókat előjegyzésre fölkérni, 
és engem - esetleg sürgönyileg - értesiteni, hogy mikor és körülbelül hányan 
jönnének. . 

Szliács, 1888. évi augusztus 19-én 
A tekintetes bizottságnak kész szolgája Dr. Grünwald JJ1ór, s. k., 

Szliács fürclőorvosa. 

5. Orvos-sebészi szakcsoport jegyzőkönyvei. 

Jegyzó'lcönyp a JJ-íagym· OrJ1osolc és T ermeszetPizsgálólc ~Y.X.IY. Pándorgyiilesénelc 

18~8 aug. 24-én d. e. 'latraji"ireden tartott orPos-sebészi szakos~tá?yi üleséró'í. 

Elnök: dr. Schwartzer Ottó egyet. m. tanár. Jegyzők: dr. Backer József 
egyet. tanársegéd és dr. 'furnovszky Frigyes egyet. gyakornok. 

Elnök lelkes megnyitó beszédében az orvosi kar jelenlegi viszonyait veszi 
bonczkés alá s úgy erkölcsi, mint anyagi helyzetünk javitását egyedül' a ka
marai rendszer behozatalától reményli. Abban a reményben, hogy együttes 
működés által e czélt minél előbb elérhetjük, felhivja az egybegyülteket, ez irányu 
összműködésre. 

Az ~lén~ tetszéssel fogadott beszéd után felszólal Kovács József egyet. 
r. tanár, md1tványozván, hogy kéressék tel a nagygyülés, utasitsa a központi 
választmányt, ez irányban a kezdeményező lépések megtételére; - szükséges
nek látná egyszersmind, hogy a vidéki egyesületek is annak idején peticziókkal 
járulnának hozzá ez ügy előbbre viteléhez. . 

Mindkét ajánlat egyhangulag elfogadtatik. Jegyzőkül elnök dr. 
Backer József egyet. tanársegédet és dr. Turnovszky Frigyes egyet. gya
kornokot (Budapestről) kéri fel. 

Alapszabályaink értelmében biráló bizottság választandó, melynek feladata 
a szakelőadások közöl a szakközlemények sorába felveehdőket kiválasztani. 
E bizottság ~egalakitására a következő urak kéretnek fel: Bakó Sándor, Báron 
Jónás, Bécsi Gedeon, Chyzer Kornél, Dollinger Gyula, Hegedüs János, Kéz
márszky Tivadar, Kecskeméti Lajos, Major Ferencz, Poór Imre, Petz Vilmos, 
Szénásy Sándor, Schachter Miksa, Tauffer Vilmos, Vidor Zsigmond. 
. E névsor egyhangulag elfogadtatott. 
· Elnö~ jelE\nti, h.ogy Uj-Tátrafüreden <1Ásványviz kiállitás" van, Tátrafüre-
den pedig Török Sándor gyógyszerész kézi gyógyszertárakat állitott ki. Mind
kettő felett szakvélemények mondására bizottság küldendő ki alapszabályaink 
értelmében. Ezen bizottságban elnök inditványa alapján Chyzer, Major, Dubay 
és Báron tag urak egyhangulag választatnak. 

Ezután következnek a bejelentett előadások: 
. _ 1: Első _s~rban. Tauffer .t3'._ná_r J?~5 lapfl;ro!omiájq, kapcsán a hasdaganatok 
sebeszi kezelesenek yavallatairol es yoslatairol er.tekez1k. · . 

Az élénk tetszéssel fogadott előadás után felszólal Szabó Dénes egyet. m. tnr. 
A desinfectióban ő a fősulyt a mechanicus desinfectióra fekteti s hogy e módon 
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is lehet szép eredményeket elérni, hivatkozik az igy mütő angol sebészek statis
tikájára. Előnyt nyujt azonban a vegyi tisztitásnak keresztülvitele is. Fürbrin
ger kéztisztító javaslatánál az alcohol használatát fölöslegesnek tartja, mert a 
zsiradékot a szappan is oldja a bőrön, ha nem egy perez alatt, - három perez 

. alatt. - Felszólaló azon nézeten van, hogy minden dag, mely a rosszindulatu
ságnak legkisebb gyanuját kelti is fel, lehetőleg ideje korán távolitandók el, s 
ép azért a kisebb, intraligamentosus dagok exstirpatiója, még ha bonyodal
makkal volna is összekötve, lehetőleg hamar végzendő, mert okvetetlenül 
rákosan fajulnak el ezek előbb-utóbb. - Nagyon hiszi felszólaló, hogy előbb
utóbb be fog következni az idő, midőn az extraperitonealis csonkkezelést hát
térbe szoritja az intraperitonealís a myomomotomiáknál is, mint már kiszori
totta a.z ovarialis cystáknál. Reményt erre a műtői technika javulása s a 
megnyitott méhüreg s a hüvely műtét előtti alaposabb desinfectiója nyujt, mint 
a mely utóbbi szerek Winter ujabb vizsgálatai alapján pathogen microorganis
musokat tartalmazhatnak. 

Taujfer tanár válaszában kijelenti, hogy Szabó félreértette az intraliga
mentosus dagokat illető javallatait. Azt elismeri, hogy intraperitonealis csonk
kezelés az idealis, de ma biztosabb módszer még az extraperitonealis . 

.bJlnök indítványára ugy az előadó Tauffer tanárnak, mint felszólaló 
Szabó dr. urnak a szakülés köszönetét fejezi ki. 

2. Vidor Zsigmond a "Stefánia gyermekkórház„ szemész főorvosa, előadást 
tart a kórosan megnagyobbodott éktelen szemtekék művi sorvasztásáról, mi 
fonalbevezetés által a szem be, történik. Az utolsó 16 év alatt 21 ily esetet kezelt 
a legszebb eredménynyel, a mennyiben valamennyi szemben oly állandó kiseb
bedés jött létre, ugy, hogy műszem minden nehézség nélkül volt alkalmazható. 
Melegen ajánlja a műtétet, mely könnyü eszközölhetésénél fogva nem gyako
rolt kéz által is végl1evihető. Az eddigi tapasztalat kizá1ja a másik szem veszély
ben forgását és ezért nagy előny a beteg tekének teljes eltávolitásával szemben. 

Elnök indítványára a szakülés Vidor főorvosnak előadásáért kö
szönetét fejezi ki. 

3. Jelen:ffy Zoltán tart előadást a <1 orröblitésekről». A poralaku és folyós 
gyógyszerek felszippantása a diffus orrbajoknál eredményre nem vezethet, az 
orrüreg szabálytalan falu boncztani viszonyai miatt, minthogy a tüdőből feláramló 
levegő főiránya a septum mellett van s igy a gyógyszer nem egyenletesen osz
tódik el. Ugyancsak a boncztani viszonyok akadályozzák az ecsetelések ered
ményes keresztülvitelét is. - A gyógyszer fecskendések és inigatiók által 
érintkezésbe juthat ugyan az egész felülettel, de a folyadék nagy nyomást gya
korol az orrgarat ürben. Ez nyelési mozdulatokat csinál, ezáltal megnyitja a 
fülkürtöket, úgy, hogy a folyadék behatol, izgalmat, sőt életveszélyes gyula
dásokat okozhat benne. Ennek elkerülésére előadó csak annyi folyadékot önt 
be ugyszólván nyomás nélkül, a mennyi az üregekben elfér s azt benntartatja. 
Igy a garat nyelési mozdulatai nem szorithatják a fülbe a folyadékot, hanem 
igenis az orrüregekbe vissza, a mely ezáltal csak jobban kiöblitődik. Végzi ezt 
saját szerkezetű műszerével, a mely egy körtealaku üvegedény, mely felül 
nyakkal van ellátva, alul pedig derékszögben elhajlitott 4 mm. belső átmérőjü 
csőben végződik. Használat : a bal kéz tartja a műszert a hüvelykujjal befogva 
a cső végét. Beleöntünk az edénybe a beteg orr és garat ürének megfelelő folya
dék mennyiséget s azután az edény száját bedugjuk. A folyadék a physika tör
vényei szerint nem folyhat ki s igy kényelmesen manipulálhatni a műszerrel. 
A beteg erősen hátradöl vagy lefekszik, egyik kezével az orrba dugja a csövet, 
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másikkal kiveszi a dugót, a folyadék lágyan kifolyik és megtölti az üregeket. 
Igy a folyadék nyomás alá nem kerül, tehát a dobüregbe nem hatolhat, mig az 
üregek falait teljesen elönti. 

Előadó Jelenff.11 doctornak elnök inditványára köszönetét fejezi ki a 
szakülés. 

4. A délelőtti szakülés utolsó tárgyát Bakó Sándor egyetemi m. tanár elő
adása képezte ({A hitgycső szükületek székhelyéről 1i. Előadó hangsulyozza azon 
ingadozást, mely a hugycső szervi szükületeinek fölvételében meg sok helyt 
uralkodik. Az itt és Németországban közkézen forgó tankönyvek majdnem mind
a~~y-~an azt hirdetik, hogy a pars membranacea a leggyakoribb székhelye a 
szukuleteknek. Evvel szemben a hugyszervek sebészetével különösen foglalkozó 
sebészek szerint a hugycső hátulsó részében, nevezetesen a pars prostaticában 
egyáltalában nem fordul elő szervi szükület. Előadó saját tapasztalatai után ezen 
nézetet fogadja el s mondja, mikép azok, kik a hátsó hugycsőrészekben vettek 
fel szükületet, azok vagy a hely megjelölésében tévedtek, a mi nem ritka még 
kórbonczolatoknál is, vagy pedig a hugycső hátulsó részében előforduló kóros 
foly~m.~tot tévesztették össze szükülettel. Az itt elöforduló bántalmak, melyek 
a szukulet képet utánozzák : a hugycsőgörcs, a prostatitis chronica, és a pros
tata hypertrophia. 

Elnök inditványára előadó Bakó m. tanárnak köszönetét fejezi ki 
a szakülés. 

Elnök jelenti, hogy a legközelebbi szakülés d. u. 1/23 órakor kezdődik, 
melyen folytatólag az előadások vétetnek el. Ezen ülés elnökéül elnök ajánla
tára dr. Chyzer Kornél főorvos választatik. 

~átrafüred, 1888 aug. 24-én. 
Dr. Backer József Dr. Schwartzer Ottó 

jegyző. elnök. 

Jegyzőkönyr a .ll:tagyar 01'J!osok es 'l'ermészetrizsgálók .Yvr.IY. Pándorgyülésé

nek 1888 aug. 24. d. u. 'Iátrafüreden ta?'!ott orros-sebészi szakosz tályi üléséró'l. 

· Elnök: dr. Chyzer Kornél. Jegyzők: dr. Backer József és dr. Turnovszky 
Frigyes. · 

Tárgy: a bejelentett előadások. 
1. Onodi Adolf egyet. m, tanár szól : 
a) a középső gégeideg jelentőségéről, a Thanhoffer tanárral végzett kisérle

teire támaszkodva, megerősiti a tényt, hogy a m. cricothyreoideus beidegzésé
ben állatoknál a középső gégeideg részt vesz, jelentősége azonban alárendelt, a 
mennyiben csupán a rendes idegpályából kivált kötegnek tekinthető. 
. Jelenffy doctornak a középső gégeideg tárgyalásánál eszébe jut Kálmán 

király mondása, hogy a boszorkányokról, melyek nincsenek, szó se legyen; mert 
ez ide,g kutyánál ugyan ki van fejlődve, de embernél nincsen. 

Onodi viszonválaszában kifejti, hogy azért foglalkozik a kérdéssel, mert 
Exner állitja, hogy ez idegnek homologonja létezik embernél is. 

b) A garatban előforduló idegen testek casuistikájából közöl egy esetet. Egy 
nő csirkeevés közben csontot érzett megakadni torkában, s oly mélyen nyult 
utána, hogy jobb oldalt a szakcsont nagy szarvának hátsó részét kitapintotta, 
s ezt a megakadt csontnak vélte. Tévhitétől csak akkor állott el, midőn bemu
tató baloldalt is kitapintotta szakcsontját. 
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Hasonló eseteket közölnek Kovács tanár és Jelenffy is. 
c) Az általános ezüstkór és gégerák egy esetét közli készitmény kapcsán. 

Vidéki orvos 100/o-os légenysavas ezüstoldat inhalatioját folytatta három órán 
át, s ez a betegnél a legnagyobb !oku ezüstkórra vezetett., Jel~n volt ,egysze~s
mind a gégerák első képe elmosodott alakban, s ez a n;i~sod1k kezelőt. a kor
isme szempontjából tévedésbe ejtette, ki az esetet laryngitis hype~trophica su?
nucosának fogva fel, erőművi tágitást alkalmazott. Előadó, mmt harmadik 
észlelő bőven ismerteti a kórtörténetet, tárgyalja az ezüstkórra vonatkozó isme
reteket, és intő például állitja oda az esetet a légenysavas ezüst óvatos haszná
latára, és tanuságos adatot nyujt a gégerák első időszakában a kórisme nehéz-
ségeire vonatkozólag. . 

2. Dr. Poór Imre egyet. tanár tart előadást e czim alatt: aziblany, a bu7a
kórnak bfatos és ártalomnélküli gyógyszere. A bujakór lényegének fejtegetése után 
áttérve a kezelésre, az iblanyt, határozottan a higany fölé helyezi, úgy hogy 
22 év óta csak ezt használja. Jodviz alakjában használják bujakó1· minden sta
diumában s a mig az első években 53-63 volt az ápolási napok átlaga, 1887. 
évben ez már csak 24 napra redukálódott. 

3. Dr. Báron Jón ás egyet. m. tanár a sérvek radícalis műtétéről értekezvén, 
számos eset közlése kapcsán kifejti, hogy a sérv elzárására irányzott eljárás ~z 
egyes esetekben a sérv anatomiai viszonyai szerint választassék, és kimutatja 
azon tényezőket, melyektől az egyes eljárások sikere függ. . 

Dr. Major szerint a radicalis műtét eredménye sokkal Jobb a hevenyen 
támadt sérvek mütevésénél, mint régóta fennállónál. Hangsulyozza azt is, hogy 
a kapu mindig elzárassék. 

Báron szerint ritkán van„ valaki azon helyzetben, hogy megtudná mon
dani, a sérv mikor keletkezett. 0 is helyesnek tartja a kapu elzárását, de ez nem 
mindig vihető ki, pl. ott, hol a kapu négy ujjnyi. 

4. Dr. Jármay László tátrafüredi főrdőorvos, a tátrafüredi tartózkodás 
gyógytani behatásáról az idegbántalmakra értekezett. - A hegyi klima főleg 
az álomra hat jótékonyan, és az ideg és izomrendszer energiáját ei:.ie~ . . Leg
inkább kimutatható a jó hatás a functionalis idegbántalmaknál; a tobb1 ideg
bántalmaknál, a Basedow-kór kivételével különös előnye nincs. 

Végül elnök inditványára a szakülés az előadóknak és a vitákban 
résztvevőknek köszönetét fejezi ki. 

Tátrafüred, 1888 aug. 24. 
Dr. Biicker József, 

jegyző. 

Dr. Chyzer Cornél, 
elnök. 

Jegyzó'lciJnyP, a Magyar Orrosok és 'IernzészetPizsgálók .YvYJ'Y. rándorgyülesének 

1888. aug. 26. d. e. 'l'átrajureden taJ'!ott 01·possebészi szakosztályi üléJ-éró'l. · 

Elnök: dr. Barbás József. Jegyző: dr. Backer József. 
Mult gyülésen megválasztott elnök Kézmárszky Tivadar egyet. ny . . r. tanár 

akadályozva lévén a megjelenésben, elnökül dr. Barbás József Szt.-Rókus-kór-
házi főorvos választatott meg. , 

Tárgyát az ülésnek a bejelentett előad,ások képezték. 
1. Dr. Szénásy Sándor értekezett. Ertekezése czime : Adatok a vérzés 

csillapítás tanához. 
2. Dr. Major Ferencz közölt casuisticus eseteket sebészi gyakorlatából. 
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3. Dr. Feleki Hugó bemutatott egy általa szerkesztett gyógyszeres szon
clát idült kankó kezelésére. 

4. Dr. Scheiber S. H. előadást tartott a bulbár és p$eitdobulbar paralysis
ről egy eset kapcsán, melyet részletesen közölt. Előadása előtt egy általa szer
kesztett villamos fürdőkészüléknek kis schémáját mutatja be. 

5. Dr. Roth Adolf bemutatja Hessing uj orthopedicus gyógymódját egy 
patella-törés, 2 coxitis, 1 contractura genu és I. scoliosis rachiticaban szenvedő 
betegen; szerinte e betegségek e módszer szerint műtét nélkül ambulanter 
gyógyíthatók. 

Bemutatás után felszólal dr. Dollinger Gyula egyet. m. tnr. Hessing eljárá
sát elavultnak tartja, a modern testegyenészet elhagyta már a gépeket. A térd
ízületi contractnrákat mű vileg kiegyenesítjük ambulanter, a végtagot föszkötésbe 
helyezzük s a járó betegen a kötést 8 nap mulva megujitva, 3-4 kötés változ
tatás után (az eset sulyossága szerint) czélt érünk. - Előadó azon állítását, 
hogy 26 éves nő angolkóros scoliosisát pár hét alatt kiegyenlíteni lehet, lehe
tetlenne~ tartja. A miederek használata meghaladott álláspont. Babona az, 
hagy kyphosist ki lehetne egyenesíteni vállfüzővel; gondoljunk csak arra, mi
féle boncztani elváltozások vannak ott; még hullán sem sikerül kiegyenesités, 
pedig ott vésőt is használhatunk. Nem érti, miért hangsúlyÓzza előadó a coxitisnél 
a Hessing módszere által létesíthető distractio előnyeit? Nem az ott a baj, 
hogy a csontvégek nyomják egymást, hanem ott van a tuberculosus infectio 
fészke! Műtét vagy gypszkötés vezet e téren is a legszebb eredményre, műsze
rész és minden complicált drága gép nélkül. Ugyanez áll a dongalábra is. A tö
rések járó kezeléséből sincsen haszon, mert fájdalom jár vele, s teljes munka
képességet nem okoz, a gép pedig nagyon drága. 

Dr. Roth válaszában hangsúlyozza, hogy térdízületi contracturák kezelése 
gypszkötéssel nem mindig vezet eredményre, gépkötés ellenben, kivéve a cson
tos összenövés eseteit, mindig. Előnye még a gépkötésnek, hogy az ízület 
mozgathatóságát biztosítja. A distractio pedig fájdalmatlanságot biztosít. 

6. Végül dr. cs. Pap Samu országgy. képv. alsó-tátrafüredi fürdőorvos ér
tekezett behatóan a lápfürdőkről, azok készítéséről, javallatairól. 

Tátrafüred, 1888. aug. 26. 
Dr. Backer József' s. k. Dr. Barbás József s. k. 

jegyző. elnök. 

6. Természettudományi szakcsoport jegyzőkönyvei. 

Je{Jyzó7c(J11yP a Ma[Jyar OrPosok és Te1'1neszet'J'izs{Jálók x ;i;zr. Pánclo1'{J.}'Ülese 

természettudományi szakosztályának 1888. ait[J. 24-ikéu d. e. 9 órakor 

tartott ülésá·őZ. 

Elnök: Dr. Szabó József egyetemi tanár. 
I. Elnök jelentvén, hogy a szakosztály megnyitásával van megbízva, mert 

Scherfel Aurél, ki a szakosztály megnyitásával volt megbízva, családi körülmé
nyek miatt nem jelenhetett meg, 

az ülést ezennel megnyitottnak nyilvánítja. 
II. Elnöki megnyitóul dr. Szabó József tanár a geologiai térképezés jelen állá

sáról s nemzetközi geologiai congressusok megállapodásairól tart behatóbb előadást. 
A szakosztály az előadást éljenző tetszéssel fogadja. 

. ~ 
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III. Elnök kéri a szakosztályt, hogy a következő ülésekre napi elnököt és 
két jegyzőt válaszszon. 

A szakosztály napi elnökökül ezentulra dr. Koch Antal és Platzer 
Ferencz urakat kéri fel. Jegyzőkiil pedig Fuchs K. és Lengyel István 
urakat választja meg. 

IV. Elnök a szakválasztmány megalakítására kéri fel a szakosztályt. 
Minthogy a szakosztály kevés tagból áll, a jelenlevő szakférfiak 

képezik a szakválasztmányt. 
V. Elnök a bejelentett előadások sorozatát felolvasván, felkéri Hanusz 

István tanárt előadása megtartására. 
Helyesléssel fogadtatik. · . 

VI. Hanusz István a magyar Alföld sósfiórájáról tart előadást, melyben 
fejtegeti a talaj sós tartalmának s a rajta lévő flórának keletkezését. 

Előadását a szakosztály éljenzéssel fogadja. 
VII. Ezután Platzer Ferencz bányatanácsos tart előadást a földrengések 

okairól; a mely dolgozatához számos megfigyelést szerzett selmeczbányai 
működése alatt. 

Az előadáshoz dr. Koch Antal egyetemi tanár fűz némi megjegyzést, hogy 
az elmélet, melyet előadó fejtegetett, nem új, hanem Wernertől száTmazik, s 
ma már meg ,van vitatva. 

Jedlik Anyos megjegyzi, hogy ha a földrengés leomlásokból származnék, 
alig volna magyarázható a hullámok haladása és természete. 

A szakosztály az előadást tudomásul veszi. 
VIII. Ezután Fuchs Károly tart előadást az árapály visszahatásáról az 

árgerjesztőre, t. i. a Holdra. 
Jedlik Ányos megjegyzése és Fitchs viszonválasza után 

' a szakosztály az előadást tudomásul veszi. 
IX. A szakosztály elhatározza, hogy ma délután ülés nem lesz, hanem 

holnapután délelőtt 9 órakor. 
X. A szakosztály titkos szavazással elhatározza, 

hogy a C<Munkálatoki>-ba Hanusz értekezése egészen, Platzer elő
adása rövidítve, Fuchs értekezése pedig egészen felvétessék. Dr. Szabó 
megnyitó előadása magától értetőleg felveendő. 

XI. Egyéb tárgy nem lévén, elnök az ülést berekeszti. 
Kelt Tátrafüreden, 1888. aug. 24-én. 

Lengyel István 
szakaszt. jegyző. 

Jegyzette: 
Fuchs Károly 

jegyző. 

Dr. Szabó József 
elnök. 

Je{Jyzó'k(JnJl'J', a Ma[Jyar Orvosok és TermeszetPizs{Jálók XX.IY. Pándor{Jyülése 

te1wzeszettttdomár1Jli szakosztályának 1888. ait[J. 28-án tartott tÜeseró'Z. 

Elnök: Platzer Ferencz. Jegyzők: Fuchs Károly, Lengyel István. 
Jelen vannak: dr. Szabó József, dr. Koch Antal, dr. Staub Móritz, dr. Róth 

Samu, dr. Fabinyi Rudolf, Lövy S. Chyzer Kornélné, Siegmeth Károly, Hegedüs 
Béla, Sz. Kiss Gyula stb. stb. 

1. Elnök üdvözölve a jelenlevőket, az ülést megnyitja. 
2. Dr. Koch Antal előadást tart Erdély miniralógiájának és geológiájá

nalc haladásáról az utóbbi 25 év alatt. Előadó vázolja az idevágó mozgalmakat 

-
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az Erdélyi )\fozeumegylet müködése és különösen a kolozsvári egyetem felállí
tása óta. A vizsgálatok ujabh időben annyira haladtak, hogy Erdély átméretes 
geológiai térképének elkészitése már lehetséges. 

3. Dr. Staub _ Móricz a gánóezi völgy őskoráról tartott érdekes előadást, 
melyben az ottani mészhegyekben talált maradványokból és e mészhegyek 
alkotásából következteti, hogy e mészhegyek a pliocén korban képződtek. 

Az előadáshoz Platzer Ferencz és dr. Szabó József és dr. Róth Samu füz
tek megjegyzéseket. 

Dr. Szabó szintén osztozik dr. Staub ama nézetében, a melyre ő pa
lreontológiai uton jutott, hogy a gánóczi mészdombok keletkezése a pliocén 
korszakba helyezhető. 

4. Dr. Róth Samu a Magas-Tátra jégárairól referált ki e tekintetben tiz 
évig gyűjtögette adatait, a melyek mind régi jégárak voltára vallanak. 

Dr. Szabó tegnapi csorbai kirándulásából s a Klotild-uton szerzett tapasz
talataiból kifolyólag szintén meggyőződött, hogy itten egykor jégáraknak kel
lett lenni. Egyszersmind figyelmezti a kárpáti geológusokat, hogy a jégári kar
czolásokat ne a graniton keressék, mint a mely azok megőrzésére nem alkalmas, 
hanem más puhább kőzeteken. 

5. Dr. Fabinyi Rezső e. tanár kísérleti tanulmányait terjeszti elő, melyeket 
azon czélból tett, hogy a molekula sulyok meghatározása egyszerűbben történhes
sék, mint eddigelé. Az Avogadro-Ampére-féle törvénynyel csak a légnemü testek 
molekula-sulya ihatározhatok meg; a többiekre csak analógia utján következ
tethettünk. Raulnak az oldószerek megszilárdulására vonatkozó szép kisérletei 
nagy fontosságuak. Az előadót Raul kisérletei vezették arra a gondolatra, hogy 
a szilárd vegyületek olvadó pontjának depressiójából, mely a szénvegyek kettős 
kombináczióinál mutatkozik, azok molekula-sulyait ki lehetne számitani. 
Miként előadó vizsgálataiból kiderül, ez sikerült is. 

6. Fitchs Károly a részecserők szerepéről a szervtanban értekezett, s ki
mutatta, hogy a mathematikai antagonistikus görbülések elméletének az élet
tanban igen szép példái találhatók. Fejtegette továbbá a capilláris állandók sze
repét az élettanban. 

E'uchs Károly tanár érdekes előadása, mint a mely vizsgálódások
nak uj terét nyitja meg, bő kivonatban a <cMunkálatob-ba felvétetni 
határoztatik. 

7. Metzger Ede a méhek fejlődéséről értekezett, rajzban mutatván be a 
fejlődés különböző stádiumait - s fejtegetvén a méhek boncztani saját
ságait. 

8. Elnök a szakférfiakat nyilatkozatra kéri fel a hallott értekezések felől, 
vajjon a <cMunkálatob-ba felvétessenek-e? 

A szakosztály elhatározza, hogy Koch, Staub, Róth előadásai 
egészen, Fuchs Károly és Metzger Ede terjedelmesebb munkálatai 
bővebb kivonatban közöltessenek a « Munkálatob -ban. 

Kelt Tátrafüreden, 1888. aug. 26. 

Lengyel István Fuchs Károly 
jegyző. jegyző. 

Platzer Ferencz 
elnök. 
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7. T;írsadalmi és nemzetgazdasági szakosztály jegyzőkönyvei. 

Jegyzó'Jconyr a .Magyar Orrosolr: és Természetnzsgálólr: tátrajuredi rándorgyülese 
tánadalmi és gazdasági szakosztályának 1888 augusztus ltó 24-én l7j-'Láb·a

fü1·eden ta1·tott üléséró'l. 

· ~r. Gerl~~z7 Gyula, :r;ni~t a ~agygyülés által ezen csoport ·megnyitásával 
megb1zott, az ül~~t r:iegny1tvai: előadja, hogy e csoportnak 92 beirotttagja van. 

Ezután elnokke dr. Gerloczy Gyula, jegyzővé Várnay Imre és dr. Demkó 
Kálmán, sza~választmányi tagokká: dr. Agai Adolf, Beke Mihály, Sz. Kiss 
Gyula, Kostyan Ferencz, dr. Vecsey Tamás, dr. Wolafka Nándór lettek egy
hangulag megválasztva. 

, Dr. G;erlócz~ Gyula. Az égetó socialis kérdés, vagyis a bérmunkás mint 
tarsadalmi osztaly mai helyzete a gyógyító ((socialis olajjal» czimü elő
~dását ?1e15tartotta. ~l~adás~~~n kifejte~te jelen kérdés keletkezését, lényegét 
es a gyog~itásra szolgalo e~zkozoket vagyis ugynevezett socialis olajat, különösen 
~z ~l!a~ es a t~r~ad~lom_ Jelen s~eryezetében és a munkásosztály állapotának 
Jav1tasara szolgalo velemenye szermti alkalmas íntézményeket és gyógyszereket. 

-~, nagy érdeklődéssel és rendkívüli tetszéssel fogadott előadás 
a gyüles egyhangu határozata folytán, egész terjedelmében az évkönyv
ben fog megjelenni. 

Putsch Tóbiás: ((A méhészetről, különös tekintettel a szepesi viszonyokra•> 
tartott felolvasást, egyuttal bemutatta a méhészetben használtatni szokott esz
közöket és a méhek által létrehozott productumot. ' 

A nagy tetszéssel fogadott értekezés a szakválasztmány a gyűlés 
egyhangu határozata folytán az évkönyvbe egész terjedelmében fel
vétetik. 

, Az elnök a gyiilés figyelmét felhívja azon nemzetgazdaságilag fontos körül
menp?, hogy a mos~ hallott „méhészeti előadás szerint a magas Tátra vidékén 
a .;meh,eszetet menny~e elönyossé teszi azon tény, hogy az itteni flóra márczius 
kozepe,től sz~ptemberig a legbővebb táplálékot nyujtja s e körülménynéffogva 
egy mehcsalad az _ela~á~ra 15 klgm. _mézet képes produkálni. Nemzetgazdasági 
szempont a szepesi meheszet nagybam még további fejlesztését kívánatossá teszik. 
Várnay If!t1·e, .s. k., Dr. Gerlóczy Gyula, s. k., 

mmt Jegyző. mint elnök. 
Dr. Demkó Kálmán, s. k., 

mint jegyző. 

Jegyzó'lr:o"nyr~ felrétetett 1888 aug. 27. a Magya1· Orrosolr: és Természetrizs

gálólr: társadalmi és gaz dasági sza/r:osztályánalr: jolytatólagos üléseoen Tátra

jüreden~ mely?·e a Pándo1YJ.J'Ülés b'sszes tagfai lr:ülb"n megltirattalr:. 

. Dr. Gerlóczy Gyula az ülést megnyitván, a mult ülés jegyzőkönyve hitele-
s1tetett. 

Elnök felhivja dr. Demkó Kálmánt bejelentett értekezése felolvasására. 
Dr. Demkó Kálmán ((Felvidéki városaink erkölcsi életéről a XIII-XVII. 

századokban•> czimü művének <e Városaink közegészségügyérőh szóló fejezetét 
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felolvassa. Bártfa, Beszterczebánya, Eperjes, Kassa, Körmöczbánya, Lőcse 
középkori virágzó városok irattáraiban szerzett adatok nyomán élethüen ecse
telte ezen városoknak a XIV-XVII. századbani egészség, tisztasági, kórházi, 
vizvezetéki, csatornázási fürdő ügyeit, ezeknek fentartására vonatkozó rendele
teit, a fentartására fordittatni rendelt összegeket. Az orvosi és gyógyszerészi 
állás miben létét, ezeknek fizetését, a kuruzslóknak üldözésére vonatkozó ren
deleteket. Az orvosok a XV. S7.ázadban nagyon kevesen voltak, javadalmazásuk 
csekély volt. 

A rendkivüli érdekkel hallgatott tanulságos felolvasás bevégeztével az 
elnök inditványára 

dr. Demkó Kálmánnak tanulságos felolvasásáért köszönet szavaz
tatott és a műnek a Munkálatokba való bevétele a szakválasztmány 
hozzájárultával egyhangulag elhatároztatott. 

Ezután az elnök felhivása folytán Bernáth József tartotta C1Adatok és köz· 
lemények a magyar orvosok és természetvizsgálók vándorgyülésének multjáról» 
czimü felolvasását, mely köszönettel fogadtatott, mint oly mü, mely történeti 
becsén kivül a jövő vándorgyülések előkészítésénél hasznos téjákoztatóul szolgál. 

Kelt Tátrafüreden, 1888. aug. 27·én. 

Dr. Demkó Kálmán Várnay Imre; 
jegyző. jegyző. 

Dr. Gerlóczy Gyula, 
mint elnök. 
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A MEGNYITÓ ÉS BEZÁRÓ GYÜLÉSEK 
WiHMÁV AJ, TARTOTT 

BESZÉDEK ÉS ELŐADÁSOK. 



1. 

OSÁSZKA GYÖRGY SZEPESI PÜSPÖK ELNÖIU MEGNYITÓ 

BESZÉDE 

([;XXIV. vcindorgyü,iés 1888 aivg. fíJ3-án tartott nagygyü,lésén. 

Nagytekintetü vándorgyűlés ! 
Mélyen tisztelt uraim ! 
A magyar orvosok és természetvizsgálók XXIII. vándorgyűlése nagy vá

lasztmányának 1886. évi augusztus hó 25-én Temesvárott tartott ülése szívesen 
fogadván a magyarországi ((Kárpát-egyesület» meghívását: a jelen, vagyis XXIV. 
vándorgyűlés helyéül a három Tátrafüred regényes vidékét tűzte ki. Ugyanezen 
ülés határozata következtében a XXIV. vándorgyűlés elnökeivé gróf Csáky Albin 
kir. főasztalnokmester, v. b. t. tanácsos, főrendiházi alelnök, Szepesvármegye 
főispánja és én lettünk megválasztva. Részemről nem vártam e nagy kitünte
tést. Tudom ugyanis, hogy nem csekély feladat egy majdnem félszázados intéz
mény élére - habár csak rövid néhány napra is - állani; egy oly fényes tes
tület körében, hol annyi tudomány, tapasztalat, tehetség egyesül, az elnöki szé
ket elfoglalni, melyrn a hazai tudományosság és nemzeti haladás iránti őszinte 
jóakaratnál egyebet alig vagyok képes hozni. De amint nem volt bennem am
biczió ezen díszes hely elnyerésére, úgy meg van bennem a teljes készég ezen 
nagyfontosságú intézmény tudományos és hazafias törekvéseit csekély erőmhöz 
és tehetségemhez képest támogatni. 

A mi a haza, az emberiség javára történik, habár más téren is, az nem 
hagyhatja közönyösen az egyház szolgáját. Az egyház pedig nem úgy gondos
kodik a lélehől, hogy megfeledkeznék a testről. A hit, a tudomány hajlékai 
mellett emelkedtek kórházak, szegény· és ápolóintézetek. A mely talajon nőttek 
az igazság hirdetői, ugyanazon talajon nőttek a testi irgalmasság hősei és hős
női is. Elmélet és gyakorlat, e kettő együttvéve a teljes élet. Igy gondolkodott 
mindenkor az egyház. 

A multak hagyományaiból merítjük a jelen gyakorlatát és nyújtjuk a jövő 
reményeit. · 

És azért szívesen meghajoltam a választók nagyrabecsült kívánsága előtt 
s kitüntető bizalmukat mélyen érzett hálával fogadtam. Mély hálával mondom, 
mert annyi dicső előd után, kik közül állásomnál fogva különösen egy Scitov
szkyt, egy Bartakovicsot, egy Szabó Imrét említek, igénytelenségemre esett kegyes 
választásuk; mély hálával azért is, mert alkalmat méltóztattak nyújtani, hogy 
ezen a téren is leróhassam hazám, nemzetem és az emberiség iránti tartozá
somat. 

Hivatásom, állásom egész életemen át, igaz, másfelé tereltek, de nem tettek 
soha sem a természettudományok, sem az orvostudomány ellenségévé. 

XXIV. Vándorgyűlés Munkálatai. 
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.. ~rvos, természetvizsgáló és theologus nem ellenlábasok, legalább nem 
szukseges, hogy azok legyenek. Vannak a tudományok .között érintkezési pon
tok, vannak összekötő kapcsok, csak meg kell azokat találni, vagy ha ismerjük, 
nem s~abad ~zokat figyelmen kivül hagyni. Hisz minden igazság egy kútfőre 
vezet vissza, ki maga az Igazság. És a tudományok, ha különböznek is egymás
tól tárgyuk, módszerük, s~játlagos czéljuk által, közvetlenül vagy közvetve a 
l~gfő~b é~ l~gutolsó o~ok megi_smerésére vezetnek. Vagy feltételezik, vagy segí
tik kolcsonosen egymast, de mmdenkép kiegészítik egymást. 

A legfő_bb e~ő, mely épen azért a legtisztább szellem, az anyag alkotója és 
a lelkek atyJa, ki nem szervetlen, mozgás- és életnélküli chaoszt, hanem rend
szeresített, szervezett világot adott lakhelyül az embernek, kit képére és hason
latosságára teremtett. Az egész világegyetem minden rendű és fokú lénynyel 
egy kéznek ?~tat~sa, ~gy bölcseség müve, egy hatalom eredménye, egy eszmé
~ek, ~ ,az orok isten~ eszmének - megvalósítása. Innét a kosmos egysége, 
~nnet vilagegyetem: umversum. A körnek minden egyes pontjáról a közép-pontba 
Jutunk; a napsugarak, bármily messze is essenek egymástól, amint ugyanazon 
forrásból erednek, úgy ugyanazon kútforrásra vezetnek vissza. 

Voltak idők, melyekben nem csekély számí1 tudós megfeledkezve a föld
ről, melyen élünk, majdnem kizárólagosan csak elvont dolgok fejtegetésébe bo
csátko~ott, _yagy mikor - hogy igazságosak legyünk - számos előismeret, ok
vetlenul szukséges eszközök, szerek, észleletek stb. hiányával egész természet
szerűleg több gyümölcs az empiricus tudományok mezején nem teremhetett. 
Most pedig senki, ki józanul gondolkodik, nem fog irigy szemekkel nézni ama 
~a~adhatatlan óriási haladásokra, melyeket az ősök verejtéke szerezte alapon 
epitve, szerencsésebb conjecturák között, különösen a természettudományok 
körében felmutathat az újlrnr. E haladások közös kincsünket, közös büszkeségün
ket ké~ezik. S őszintén megvallom, én nem látok semmi veszélyt a komoly bu
várlat igazán tud~mányos eredményeiben a hitre nézve ! Az igazság soha sem 
fog _ellentmon~am az igazságnak, a természettudományok alapornn kifejlett és 
~ebizonJ75:tott igazságai soha sem fogják lerontani a hit isteni igazságait, hanem 
mkább. ÚJ~bb fényt deritenek az örök igazságra. Sem Kopernikus, sem Galilei, 
sem Leibmtz, sem Newton nem voltak kénytelenek vallásos hitüket áldozatul hozni 
tudományos meggyőződésüknek. Ily áldozatra nincs szükség, mert valódi, benső, 
tartós ellenmondást a hittudomány és a természettudományok között csak a 
félreértés, vagy a rosszakarat szíthat. A rosszakarat nem méltó hoay reá refl.ec
~-áljunk: a félreértést pedig, a hol nyilvánul, fel kell derítenün'k é~ meg Jesz az 
osszhangzat az elmékben, mely a tényálladékokban sehol sem hiányzik. Oszinte 
akarat, mely csak az igázságot keresi, mindenkiben szükséges. Azért nincs 
ok~nk f~l~i, s_őt elle~k~z~leg csak örülni tudunk, ha az empirikus tudományok 
teren mmel tobb valodi siker és alapos eredmény éretik el. 

Azért mondotta már a VI. vándorgyűlés alkalmával 1846 aug. 11-én 
néhai Scitovszky János, akkor pécsi püspök, később hazánk bibornok-herczeg
primása, elnöki megnyitó beszédében: ((Ki napjainkban meg nem barátkozik a 
természettudon;iányokkal, annak még valódi fogalma sem lehet a jelenkor ma
gas~bb szellemi műveltségéről; az ipar és földmivelésnek kifejlését fel sem fog
hatJa, ha nem kép~s. méltányolni a befolyást, mit a természettudományok gya
k?roln.ak a nemzeti Jólét ama hatalmas két tényezőjére». - XIII. Leó pápa pe
~ig, kit~l rendkívüli bölcs belátása miatt még ellenfelei sem tagadhatják meg 
tiszteletüket, nem rég (1879 aug. 4-én ccAeterni Patris») így nyilatkozott: 
((Nihil est utilius, quam naturre arcana diligenter investigare etin rerum physi-
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carum studio multum diuque versari». - ccMi sem lehet hasznosabb, mint a 
természet titkait szorgalmasan fürkészni és a természettudományokkal bőven és 
behatóan foglalkozni. >> 

De van még egy másik, nem kevésbé hatalmas motivum, melynél fogva a 
természettudományok és az orvostudomány folytonos fejlődését és tökéletese
dését óhajtjuk. És ez felebaráti, hazafias és nemzeti indító ok. Tagaföatatlan 
ugyanis, hogy a természettudományok haladása az orvos~udomány javár!'l' szol
gál ennek a haladása pedig közvetlenül befoly az emberiség, a nemzet .iavára. 
És' azért örvendetes és kivánatos a természettudományok haladása már önma
gukért sajátlagos czéljuk és az össztudomány érdekében, de ama gyakorlati s~k
oldalú haszonért is, úgy az emberi lét kényelme, mint az élet és egészség tekm-
tetében. , 

Kevés földi jó van, melyet nagyobbra becsülnénk az egészségnél. Es helye-
sen. Ki volna képes egészség nélkül hivatását, életfeladatát teljesíteni? Ki él
hetne maaának, családjának, hazájának, ha egészség nélkül sínlődik? Milyen 
politikai ~úlya és hatalmi állása lehet egy nemzetnek, ~e~y nem ~p, erős és 
egészséges? Satnya népek elpusztulnak, erős nemzetek vISzik a vezerszerepet. 
Egy nemzet hatalmi ereje nemcsak kedvező erkölcsi és vagyoni állapotában 
rejlik, de testi épségében, ép egészségében, egészséges létében is. Egyiket se~ 
szabad elhanyagolni, vagy tékozló módon pazarolni. Az igazi hazafiság szent ko
telességünkké teszi mindegyiket megőrizni, szaporítani és öregbíteni. 

A mi különösen a közegészséget illeti, ne legyünk igazságtalanok. Ha nem 
is történt még eddig minden, de több üdvös dolog bizonynyal történt. A 20:--30 
évvel ezelőtti állapotokat egybevetve mostani . állapotainkkal sz~:n~eszokő .a 
javulás, mely a közegészségügy terén mutatkozik. Ism,eretesek, a tor~enyh?zás 
ide vágó üdvös intézkedései; ismeretes korm_ányun~ e te_r~n valo buz~olkodas~.; 
ismeretes különösen a vallás és közoktatási m. kir. mmiszternek, kmek beko
vetkezett halála felett részvétteljes sajnálatunkat kifejeztük, ez irányban tanusí
tott kiváló tevékenysége és éber figyelme, ki az iskolaorvosi ~ntézményt be~ozta 
és az egészségtannak tanítását legújabban a középiskolában is elrendelte; ,isme
retesek az 1885. évben megtartott orvosi és közegészsé~gyi k~!1gresszus tar~a
lásai és azok folytán létrejött cc Országos közegészségi E~es.~le~1>, lll:ely czelul 
tűzte ki a közegészség ápolására és oltalmazására vonatkozo szukseges ismeretek 
népszerűsítését. A közegészségügy előbbvitele érdekében kivánn?nk és közremü
ködnünk kell, hogy azon egyesület működése minél nagyobb é~ si~eresebb legye_n. 

Osztatlan elismerésre és a legnagyobb dicséretre mélto mmdazok buzgol
kodása, kik a közegészségügy emelésén hazánkban fáradoznak ; kivánnunk és 
óhajtanunk kell, hogy drága honunk egyetlen egy vid~kén se hiányozzanak-;- a 
mennyiben lehetséges - a közegészség alapfeltételei. Legyenek foganatositva 
mindenütt a legjobban a közegészségügyi intézkedések; legyen gondoskodva 
egészséges lakásokról, egészséges ivóvizről, a tápszer~k tiszt,aság~ról~ czé~sze;ű 
kórházakról stb. Hogy mindezeket és ezekhez hasonlo s egyeb szukseg_es mtez
kedéseket édes hazánk egész földén foganatosítva, életbeléptetve és alkalmazva 
lássuk, nem csak szívemből kivánom, hanem saját hatáskörömben ezen czélra 
mindenkor közremüködni is fogok. 

De ezekhez még egyet adnék, a közegészség egyik ~öténye~őj ét : ~ kö~er
kölcsiséget és ennek emelését. Bocsássák meg, m. t. uraim ! de en a kozege~z
ségügy teljes felvirágzását csak akkor merem bizton remélni, ha ezzel egyutt 
halad és emelkedik a közerkölcsiség. , 

Az emberben a legnemesebb módon alkotott szervezet, öntudatos, ertelmes 
4"' 
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é~ · szabad. akarattal bir,ó lélek uralma alatt áll. S ha helytelen azok felfogása, 
~~k :i;neg~eled~eznek .~r:·o~, hogy az emberben a szerves anyag létezésével, ennek 
torven;yeivel. es m~ko4esevel számolnunk kell, annál helytelenebb azoknak né
zete, kik az izom, idegrendszer és anyagcsere felett elfelejtik létünk nemesebb 
rész_ét, az é~tetö, gon?olkodó és ak~.ró lelket. Iga~, hogy a külvilággal való érint
kezes ter.~e,szete~ modon csak a kulszervek, az idegek és az agy közreműködése 
:i;nellett ~ortenhet~, de az _ember sajátlagos életműködéseiben, a gondolkodásban 
es akarasban az idegek mgere és az agysejtek működése absolute elégtelen. 
Ezekbe~ a lélek szelle~isé~~ és i:tűködése a legvilágosabban nyilvánul. Nem le
het teh,at megeng~dm az ,osszetevesztést, az azonosítást, jóllehet kétségbe nem 
v_?nh,ato az, eg!masr~ .. valo hatá?, a természetszerű szoros és szükséges össze
fugges test es lelek kozott. Testból és halhatatlan lélekből áll az ember. S bár
~eni:yire k~lö~~-özzene~ is egymástól lényegükben az emberi természet alkat
re_sze~! mű~odesukben epen a természet egységénél fogva el nem kerülhetik a 
k?lcso~~-~tast, az .egy,~~sra való befolyást. Testi állapotaink lelki életünkre, lelki 
disposit10mk testi letunkre hatnak. Ez elmaradhatatlan. « Mens sana in cor
po:e ~ano.o. Ezen tagadha~atlan tény nem részesül mindig teljes figyelemben. 
~legge hallJ~k ?angsulyozm, hogy a test hogyléte minő befolyással van a lelki 
eleti:e, a kedely~llap~tr~, de a mellett vagy kicsinylik, vagy teljesen számba nem 
veszik, bog! a lelek is igei;i nevezetes befolyást gyakorol a testre és hogy számos 
esetben a lele~ állapota ~ontő befolyással van a test egészségére is. Nem akarom 
ezzel mondam, hogy .rmi;i~en betegség a lélek kóros állapotának eredménye; 
vann~k gye17ge constit~1tio~ egyrészt, . bajok, betegségek másrészt, melyeket a 
legerősebb lelek sem bu tavol tartam, melyektől a legártatlanabb ember sem 
~en~. De hogy a lél~k aberráti?i a testi egészségre is kártékonyan hatnak, 
ket~_eg~e nem, ~onhato. Nem szolok a harag, az irigység, a tunyaság és egyéb 
erkolcsi a?erratiók befolyásáról a testi egészségre, sokkal szembeszökőbb ezek-
11:~~ oly hirtelen hatása, semhogy szükség volna erről bővebben szólani. Csak 
roviden akarok utalni ama viszonyra, mely a testi egészség és az erkölcsiség 
között létezik. 

Az __ iga_~i erkölcsiség számtalan esetben prophylaktikus hatással bír. Való
ban erkolcsos ember sok oly dolgot fog kerülni, melyek okvetlenül káros álla
potokra vez~tnek és előbb-utób.b kisebb, gyakori ismétlés esetén nagyobb és ko
molyabb baJokat fognak okozm. Az erkölcsi törvény továbbá szabályozza viszo
ny?nkat. nem_ csa~ Ist~.nh~z ~s embertársainkhoz, hanem önmagunkhoz is, és 
azert mmt sz1goru erkolcsi kotelezettséget szabja reánk saját életünk és egész
ségü~~- fentartásá_t. Sobrie - józanul, - pie - jámborul, és juste - igazságo
san elJunk, mondJa az Irás (Tit. 2. 12.). 
.. A vall~s°.s, ~~·kölcsös emberre nézve az egészség kellő gondozása nem csak 
onfentartás1 oszton, hanem erkölcsi kötelesség is, nem csak a természet de a 
természet Ura iránti tartozás is. ' 

Baj vagy betegség esetén pedig erkölcsös ember nem csak nagyobb enge
d?lmességgel lesz a sz~kértő gyógy~tó i~ánt, kiről az Irás mondja: ((Honora me
dic~m propter necessitatem, etemm illum creavit Altissimuso (Eccl. 38. 1.). 
<e Tiszteld ~z orvost,. mert . reá szor~lsz, őt 1·en delte a Magasságbefü, - hanem 
na?yo~b t~relemre is fog iparkodm, mely pedig nem ritka esetben a gyógyulás 
felet kepezi. 

Vagy nézzük a dolgot egy más oldalról. 
Vannak bajok és pedig nagy bajok, melyek - a többi tényező hozzájáru

lásával - az erkölcsiségtől vá1ják gyógyulásukat. 
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· Az orvosi kongresszusok egyik állandó thémáját képezi a gyermekhalandó
ság mely méltán megdöbbenti a társadalmat; különösen hazánkban nagy ezen 
a téren a pusztulás. S bármennyire kutassuk ezen valóban elszomorító tüne
mény okait, azt el kell ismernünk, hogy a <e csecsemők halálozási viszonya javi · 
tására)), mint ezt a közegészségügy terén ismert szaktekintélyünk és egyik tisz
telt elnöktársunk FoDoR J6zsEF dr. úr is állítja, <ca fő - hogy úgy mondjam -
egyedüli eszköz erkölcsi behatás az anyákrao. (FoDOR, Közegészségügy Angol
országban. Budapest, 1873. 43. l.) 

Vagy vegyünk más bajokat, melyek elhervasztják a fejledező életet, mielőtt 
még teljes kifejlettségre jutott volna; tönkre tesznek egész nemzedékeket, kép
telenné tesznek sokakat családalapításra, akadályozzák a lakosság szaporodását, 
csökkentik az ujonczjutalékot, egyház és haza számára egyaránt gyászos ered
ményeket teremtenek. 

Gondoljuk-e, hogy ezen bajokat megszüntethetjúk vagy legalább korlátoz
hatjuk a közerkölcsiség befolyása nélkül? 

Vagy tekintsük az alkoholizmust, mely népünk egész rétegeit testileg, er
kölcsileg, pénzügyileg tönkre teszi, mely Svédországban, Németországb~~ és 
legujabban Ausztriában igen erélyes rendszabályokat provocált; r~~élJuk-e, 
hogy erkölcsi befolyások nélkül ezt a néppusztító ellenséget legyőzhetJuk? 

Vagy fontoljuk meg korunk egyik iszonyatos mániáját, értem az öngyilkos
ság mániáját, mely mindenfelé szedi áldozatait. Nem tagadom, lehetnek, ~.őt 
vannak okok, melyek, ha ki sem mentik, legalább megmagyarázzák ezt a szor
nyü merényletet önmaga, a társadalom és az Isten törvénye ellen; de merem 
állítani, hogy leszámítva az elmeháborodottság állapotát, kevés, igen kevés eset
ben következnék be a gyászos katasztrófa, ha a lélek el nem vesztette volna val
lásos hitét, a valódi erkölcsiség ezen szükséges és biztos alapját. 

Nem akarok visszaélni becses türelmükkel. Ujból hangsulyozom, hogy tel
jesen helyeslem, pártolom mind ama buzgó törekvéseket és dicséretes lépéseket, 
melyek a közegészségügy érdekében magyar hazánkban történnek : kívánom, 
óhajtom önökkel együtt, uraim, ezeket folytatva, tökéletesítve látni ; de szívem 
nem kivánhatjrt hőbben a közegészségügy felvirágzását, mint a közerkölcsiség 
emelkedését. Ebben is az Irással tartok: ccUnum facere et aliud non omittereo. 
Megtenni az egyiket, de a másikat el nem hagyni. Sőt azt tartom, hogy a köz
egészségügy érdekében tett és teendő minden intézkedés akkor lesz igazán hatá
sos és áldásos, ha ezekkel párhuzamosan emelkedni és terjedni fog a közerköl
csiség. 

Kevesen vagyunk; - fogyatkozásunkat nem csak közegészségügyi bajaink, 
hanem erkölcsi hibáink is okozzák. Kezet kell tehát fognunk egymással, segítve, 
nem rontva egymást, müködni úgy fizikai létünk, mint az erkölcsös élet emelé
sére. Szeretett hazánk legszentebb érdekei ellen vét nemcsak az, ki nem gon
doskodik arról, hogy a közegészségügy a megfelelő és szükséges szinvonalra 
emeltessék, de az is, ki sülyedni látván a közerkölcsiséget, mitsem tesz ennek 
megerősítésére és megszilárdítására. Sürgetik - és igen helyesen teszik - hogy 
nem csak a szakértő és azért első sorban hivatott és felelős orvosok, hanem a 
lelkészkedő papság, a tanítók, a sajtó, a művelt osztály közreműködjenek a köz
egészségügy érdekében ; iparkodjanak eloszlatni az előitéleteket, terjeszteni 
helyesebb nézeteket, segíteni életbeléptetni a szükséges intézkedéseket. Sok-e 
az, ha rni óhajtjuk, nem a magunk, hanem a közjó érdekében, hogy kiki a maga 
körében a közerkölcsiség emelése czéljából, ha már nem akar, vagy nem képes 
épiteni, ne rontson, ne ártson? ... 
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Test és .~éle~ képezik az embert; közegészség és közerkölcsiség, mind a kettő 
egyará?t s~uksi;ges, .hogy . egy nemzet léte, ereje, vagyonosodása, haladása és 
kulturaJa biztosittassek. Ki mondhatna ellen a költőnek ki a szép honról oly 
talpraesetten mondja: ' 

nNagygyá csak fiaid szent akaratja teheti>. (VÖRÖSMARTY M.) 
. I?en, legyen nagy e hon, mint ezt lelkünk hőn óhajtja, fiainak szent aka-

ratJa altal ! · 
. S ~id~n önöket, m. t. uraim, kik édes hazánk minden tájékáról a termé

szeti sz.~pse.ge~ben .oly ,gazdag Szepességünkbe összesereglettek, a legszívélye
se?ben udvozlom, b~~tosi~om egyúttal, hogy a mint viszonyaink azt megengedik, 
mmdent el.fo~unk kovetm, hogy míg nemes feladatukban fáradoznak, jól találják 
magokat korunkben. 

Szeretett hazánk és az emberiség javára irányúlt tevékenységükön legyen 
az Isten bőséges áldása. 

2. 

GRÓF CSÁKY ALBIN ÜDVÖZLŐ BESZÉDE, 

m~ZyZ~eZ ci, vándorgyűlés tagjait Szepesvármegye, u Magyarországi 
Karpat-egyesii,Zet és a Szepesi hitelbank, mint Ó-Tátrafü,red tuZajdonosc/, 

neve'ben üdvözölte. 

Mélyen tisztelt vándorgyűlés ! 
A történelmi korszak, melyben élünk rendszerint több gáncsolóra mint 

dic~érőre talál, és ?abár, korántsem tarto~?m az előbbiek közé, mégis' némi 
~.ekmtetben magyarazhatonak ta:rtom amaz rrányt, sőt bizonyos mérvben el kell 
osmern~m ~nnak ha.sz~osság~: is. Egyesek t. i. szintúgy, mint a nagy közönség, 
so~kal i~kab? me~erzik a hianyt, a hibát s mulasztást, a kényelmetlenséget, 
mmt a )av?las,t s JObbrafordulást, a haladást és ennek összes folyományait: 
?sak szukseg- es termész~tszerűeknek tartván ezeket, rendkivülieknek ellenben 
es nmali:m, n~n .. neces~armm»-nak ~maz~~at. De másrészt az elégedetlenség 
m~ga ket~egkivul egyik hatalmas tenyezőJe az egészséges fejlődésnek, mert, 
~mt , a ketely a tudományosságot, úgy eredményezi előretörekvés útján a 
Jobbletet. 

Nem k?;etkez~etik azonb~n .e,bbő,l, t. Uraim! hogy közállapotainkról, vagy 
ezek .e~y~s ieszleteiről annak ideJen es helyén elösmerőleg, dicsérőleg nyilat · 
kozm ~zlestelensé&et képezne; sőt ellenkezőleg, a helyzet összes árny- és fény
o~dalait e?yar~r:t igazságosan méltatni, vagy pedig azok felösmeréséhez és igaz
sagos .melta~asaho~ egya:ánt hozzájárulni, kell, hogy főtörekvése legyen és 
maradJon mmdenkmek, k1 helyes itéletet hozni kiván. 

. ~gy ~l. ~ag~d.?atlan, t. uraiJ:? ! hogy a sz~llemi és anyagi fejlődés számtalain 
nplva~ulasa:i kozott talan egy ~mcs, mely .a Jelen korban annyira tért foglalt, 
tagult es .. terJeszkedett. volna, i;nmt az egyesületi müködés. Szövevényes hálózata 
az egy~s.uleteknek _l~p~ el a mi hazánkat. is és ali~ létezik nagyobb fontosságú, 
kulturah.s, humamtarms, vagy gazdasági, szellemi vagy anyagi érdek, melynek 
egyesek osszegezett, tehát hatványosan fokozott ereje és tehetsége ne állna ren
delkezésére. 
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És ha a buzgó kezdeményezést nem is követi mindig a fáradhatlan kitar
tás, úgy másrészt a nagy problemák és nemes aspiracziók körülötti lankadatlan 
munkálkodásnak oly fényes példái is állnak előttünk, melyek méltán díszére . 
válnak a «felvilágosodottságn századának, mintegy pyramisai a jelennek, hogy 
ennek fenkölt szellemét büszkén hirdessék még a késő utókor előtt is. 

E téren önök t. uraim! az orvosok és természetvizsgálók gyűlésének szak
tagjai, kétségkivül az első sorban foglalnak helyet, mert egyesületi i:nűk~.désük 
immár az idő kemény próbáját is megállotta, mert továbbá müködésuk karének 
folytonos tágulásával annak belterjessége is folyton nőtt, és mert végül, mit 
mindenek E>lőtt kellett volna felemlitenem, törekvéseikben szerencsésen egye
sítve van az emberi földi lét két egyaránt drága kincsének, a testi és értelrni 
egészségnek ápolása, fejlesztése és biztosítása. Testileg és értelmileg egészséges 
egyén és így azután egészséges társadalom, mi szép és nagy feladat, - és 
ennek sikeresen szolgálni -- mi dicsőség! 

A beteg test gyógyítására a nagy természet szolgáltatja a megfelelő sze
reket; de a nagy természet kiapadhatlan kincseinek feltárása, örök igazságainak 
és törvényeinek felderítése, mindig megujuló jelenségeinek bámuló megértése 
és talán mindvégig megfejthetlen titkainak csodálása egyuttal legjobb tápláléka 
az emberi értelemnek is, oly táplálék, mely lelket is, testet is csak edzeni képes. 

Legyenek tehát legmelegebben üdvözölve önök, t. uraim! e helyen, a hol a 
természet nagyszerűsége mintegy versenyre buzdítja az emberi törekvést, legye
nek legmelegebben üdvözölve a hatalmas Tátra alatt, melyről, mint a napnak 
fénye, az önök müködésének fénye is messze földre vissza fog sugározni, legye· 
nek üdvözölve Szepesvánnegye közönsége, a Magyarországi Kárpát-egyesület és 
a Szepesi bank, mint Ó-'rátrafürecl birtokosa nevében, melyek együttes és egy
öntetű érzelmeit tolmácsolva mondok önöknek egy szívből eredő «Isten 

hozott>> -at. 

3. 

MEGEMLÉKEZÉS ARÁNYI LAJOS ÉS ÖRLEY LÁSZLÓ 

TANÁROK FELETT. 

Dr. CHYZER KoRNii;L, zemplénmegyei főorvostól 

ci XXIV. vúndorgyíilés ciugu,szti1;s 23-án tartott megnyitó ncigygyiUésén. 

Mélyen tisztelt közönség ! 
Vándorgyűléseink intézményének mint közel félszázados szervezetne~ csak 

úgy mint az egyes embernek meg van a maga öröme, a maga gyásza. Oröme 
régi tagjainak koronként újból való találkozása s új bajnokoknak hozzánk való 
csatlakozása alkalmával, -gyásza, midőn ilyenkor észre veszszük, hogy ismét töb · 
ben dőltek ki sorainkból, kik velünk ugyanazon úton egy czél felé törekedtek, 
kik{} tudomány terjesztésének, népszerü.sitésének a mi gyüléseink révén is szen
telték erejöket, tevékenységöket, - s kiket úgy ebbeli kapocs, mint személyes 
rokonszenv fűzött szorosan szíveinkhez. 

Ilyen tagtársaink s válaeztmányi tagjaink emlékének szentelem a következő 
sorokat. 
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Az első, kit utolsó találkozásunk óta elvesztettünk: 

Arányi Lajos. 
V.a~-e a .nemzet nagy múltja iránt érdeklődő magyar, ki e nevet ne ismerné?! 

me!,y ?rokre os~zeforrt azon korral, melyet a rég múltban a legdicsőbbnek ismer 
a torte~elem, , oss~efo;rt a~a nagy .és szép ~emzeti ereklyével, melyet kizáró
lag. az ő akadalyt es faradsagot nem ISmerő kitartása támasztott fel romjaiból: 
VaJda-Hunyadd~l! Ki evá.rat, melJ: a késő gótstylnek az osztrák-magyar biroda
lomban, de t~lan a contmensen is legremekebb unicuma, látta, ki visszapil
lant az eln::ult időkbe} elm.er~ng a. nemzet ősi dicsőségén, a Hunyadyak korán, 
~~tblen, G~b.or eszmei.n; ki ismeri ama .hanyatló kort, a melyben nálunk az 
u.anya~o korok ne~ torődtek azz.al, a mi a nemzet nagy multjára emlékeztet, 
~i t~1dJa, hogy mit tett s mennyit áldozott Arányi reá s mégis mily gúnynyal 
es. r~galmakkal, ostoro~tatott eme legtisztább s legnemesebb keblü férfin akkor, 
m:dőn. felh~sznal;a mmden alkalmat e remekmű restaurácziójáért mindenütt a 
szo ~elJes ertelmeben koldult, nem fogná nagynak és túlzottnak tartani azon 
emlek,et~ me!yet én neki ~llitanék - ráirván Vajda-Hunyad kapujára: 

Epittete Hunyady Janos, - az enyészettől megmenté Arányi Lajos ! 
S . bog~ ezt megtehette, abban gyűléseinknek is meg van a maga része ! 

Mert ki tudja, hogy p~zs?nyi gy~lésünk nélkül, mikor lát vala napvilágot Vajda
Hunya~ m?nographiáJa es plastikus mintája, mely az igét testté változtatta ! 

Ara~yma~ ,él;ető e}eme az akadály.volt. Sima, egyengetett uton ö nem járt, 
an.na~ szelesbiteset .. m~so~ra ,ha~~.a. 0 utakat tört, és pedig több irányban s 
mmt, ily:n egyetem1;1nkon ,is rest utott azon tudománynak, mely új irányt adott 
a gJ:'ogyaszatnak, t. i. a korboncztannak, melyet nálunk ő bonositott meg még 
pedig n~m keve.seb_b nehézséggel mint a minővel Vajda-Hunyad érdekében kü;dött. 

.. . s. epen ezert igen nehéz az én feladatom az ö sokoldalu tevékenységét azon 
rovid idő alat~, melylyel itt rendelkezem, kellőleg méltatbatni. 

. Igyekezm fogok lerajzolni körvonalait, illetékesebb kezekre bizván azt hogy 
kidomborodó vonásait a kellő élénk szinekkel kifessék ' 

. Született Rév-~om~romban 1812 május 29-ikén.' Atyja nagy-enyedi Lo
sta~ner ~ntal, a czu;ne:·ukben zöld békát viselő s Enyeden letelepült. szászok 
Maisch-fele ~em_zetsegenek azon hősétől származott, ki vitézségének jutalmául 
~o~skay Istvantol magyar nemességet nyert, de miután armálisuk a kurucz 
vil~gban elveszett, Lostainer Antal prredicatumát soha sem használta valamint 
Lajos fia sem. ' 

, .Hár~m éves korában Strobly Márton vagyonos és Budán a nádori udvar
nal is sziv~sen l~tott nagybátyja vette örökbe, ki sokoldalu és az akkori viszo
nyok?oz kepest i~e~ fényes. neveltetéeben részesité, melynek eredménye úgy 
~l~al~nos müveltsegeben, mmt nemes lovagias gondolkozásmódjában a szép 
iranti nagy .érz~kében, de killönös~n ~z idegen nyelvekben való nagy já;tasságá
b~n volt .raJta e~zlelhető, mely utobbit az autodidacta csak a legritkább esetben 
bir annyira elsaJátitani. 

. , Nagybátyja, volt huszártiszt, a le!ké~e! finom, műveltségű nagynénje pedig 
szi~ere volta~ ;iagy befolyással. Ez utobbi ISmertete meg vele a XVIII-ik század
beh_.magyar ll'~ka~ s ,ájtato~ságá~al és neme~ emberszeretetével odáig fokozta a 
sze.nnte a papi p~lyara sz~n~ v~z:ia, gyulekony. lelkű ~fju. képzelöd~sét, hogy 
elemte remete, ke~ő~b m_iss10narms akar~ lenm. S utobbmak meg is maradt, 
~e:t nem csak tamtvanyamak de a nagy tomegnek oktatása s a nép boldogítása 
varos fonalként huzódik végig úgy nyilvános mint magán életén át. 
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A kör, melyben nagybátyja házánál mozgott, szintén irányadó vo}t m~v~
lődésére. Itt tanult meg lelkesedni az eddig elhanyagolt s a tudomanybol is 
kiszoritott hazai nyelvért az oda wbistezni járt akadémikusoktól: Walter László, 
Kiss Károly, .Frivaldszky Imre és Kazinczy Gábortól, kik mindannyian ,n!el
vünk tisztításával, idomitásával és müszavak ((faragásával» foglalkoztak. Kesöbb 
pedig orvosnövendék korában Bugát Pál és társai körében ragadt reá az elnyo
mott anyanyelv iránti rajongás. 

S a nyelv iránti lelkesedés fokozta benne a hazafiságot is, melynek később 
nem csak idejét, tevékenységét, de nehezen szerze~t vagyonát is á,ld?zta .. „ 

Az életpálya választásánál azonban a nagybatya akarata győzott, ki ot az 
udvari kanczelláriáboz szánta s Arányiból jogász lett. A fiatal csemetét lehet 
bajlitani azonban természetét, hajlamát megváltoztatni soha! s igy Arányi a 
jogász, ;, görög és angol nyelvi, a termés~ettudományi és bonczta~i elöad~sok~·a 
járt s a különcznek bélyegzett fiatal Jogász a természettudomanyokbol meg 
vizsgázott is önként és jó sikerrel. A rajzra, melyre már öt éves korá~an tan~
tották, oly nagy hajlammal birt, hogy már hét éves korában árnyékolt fe.ieket raJ
zolt s később a viz- és olajfestészetet is tanulta és mívelte. 

Az 1831 ·iki cholera más irányba terelte Arányit. Atyáskodó nagybátyja 
elhunytával vissza került Budáról az apai házhoz Komáromba, hol oly hősies 
elszántsággal fogott a cholerások ápolásához, hogy édes anJ.1a látv~n e ~ajl~mot, 
arra serkentette, miszerint-cserélje fel a jogi pályát az orvosival~ mit A:a~yi ~eg 
is tett, de még mindig azon utógondolattal~ ho~y val~ha. mmt mIS~10n;tn;1s 
az orvosi tudománynak több hasznát veendi, mmt a Jogmak. Az UJ palyan 
egészen otthon érezte magát az igazi hivatással biró ifjú. Szorga~a p~ratla,n 
volt, s rajzban való ügyessége nem csak neki magának, . de tanulotarsa~.nak es 
a tudománynak is hasznára vált. A tanulók akkl)r még alig használtak konyvet. 
Arányinak pontos és rajzokkal, sőt szinezett képekkel is illu~trált bonc~ta~.i .~s 
egyéb tudománybeli jegyzetei évek során át forogtak a szigorlatra keszulok 
kezein. 

A sebészi kórodán előfordult nevezetesebb eseteket s a műtétek eredményeit 
hol festménynyel, hol gypszöntvénnyel örökité meg, a mivel tanára, a nagynevű 
és befolyásu Stáhly Ignácz kegyét s plirtfogását kiérdemelte. 

A szigorlatok letétele után közvetlenül ta?árseg~d l~t~ Ben~ Fer~ncz b~l
gyógyászati tanár oldalán, de az akkor szokasos ket ~vi se,gedkezes u~an 
azonnal festészeti szenvedélyének áldozva, hosszabb tartozkodasra Velenczebe 
ment, hogy ott az olasz iskola remekeivel közelebbről megism~rk~djék. Velencz~
ből Bécsbe költözött, hogy késmárki születésű hazánkfia Lippwh Ferencz Vi~
mos nagynevü belgyógyászati tanár s a párizsi iskola tanitványának előadásait 
hallgathassa. . . , 

Lippich adta neki azon tanácsot, hogy. tanulja el Rokitanszk;ytol. az akk?r 
még egészen új kórboncztan titkait, melyek hivatva voltak fényt dentem az addig 
sötétben tapogatódzó gyógyitási eljár~~okra. . , .. . , . , 

Arányi felfogta a tanács hordereJet, s mmt.an gazdas o~~g ,nagy~en.Je ta~o
gatása melle~t még 1:1-indig. ment ;o~t az anyagi go.n~oktol, o,t evet toltot~ Bec~
ben az orvosi tudomany mmden aganak gyakorlati es behatobb tanulmanyoza
sával, de különösen Rokitanszky oldalán s az ehhez az egész világból sereglő 
tudvágyó férfiak körében. 

1844-ben tért vissza a hazába, magával · hozván kéziratban nagy művét a 
32 folio táblával illustrált eredeti Myoplasticát, mely neki meghozta a fizetés 
nélküli rendkivüli tanári állást, a pesti egyetemen még nem ismert s az öregebb 
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tanárok által perhorreskált új tanból. Igy lett ő belőle missionarius ! csakhogy 
nem ~z~n a t.éren, a melyre őt rajongó gyermek és ifjukori phantásiája ragadta, 
d~ m1Ss10nanus a ~agyar tudomány terén, mely tekintve az akkori egyetemi 
v~s~onyokat, szel~em1leg nem sokkal könnyebb feladat volt, mint ma a megváltó 
hitet a Stanley-v1zesések környékén lakó benszülöttelmek hirdetni. 

, Kev~sen értették, még kevesebben támogatták, sokan gunyolták, a legrit · 
k.~b}>an JUtalm,aztá~, de, ő soha ne~ ~süggedett, ~ert a munka neki gyönyö
ruseg volt s onerzeteben es nemes sz1veben találta Jutalmát. 

Harmincz évi tanárkodása alatt Budapest kórházaiban 5300 bonczolást vitt 
vég~~z, s 3500 pél~á~yból _álló kórboncztani muzeumot állított fel, melynek 
alarnat kezdetben reszmt saJát pénzén, részint Stáhly hozzájárulásával vetette 
m~!S· Még csak szobát sem engedtek át készitményei számára, az orvosi tanoda 
épuletében. Hat évig saját költségén bérelt e czéka helyiséget. Később a Bach· 
korszak alatt, az újabb iskolából kikerült német tanárok eszközöltek ki számára 
egy sötét ~gya?lakos_szobát kórboncztani muzeumnak s 1858-ban a gyógyszer
tan akkon tanara, Se1dl Manó azzal lepte meg, hogy bécsi befolyása útján három 
szobából, a hajdani újvilág-utczai szemészeti osztályból álló helyiséget nyerte 
meg muzeuma részére s a saját gyógyszertani muzeuma számára kapott 16 üve-
ges szekrényt vele megfelezte. • 

, Igy. k~llett. mé~ csak a ~özel multban is küzködni a magyar orvosi tudo
many mISs10narmsamak, s a mmden képzelhető taneszközzel felszerelt a kül· 
föld irigylésére is méltó egyetemi palotáinkban nevelt mai nemzedék ~ár csak 
ily ;:i.ege~l~k~zésekböl fogja tudni, hogy mily nehéz és nélkülözésteljes volt a 
leguJabb idok1g a magyar tudós sorsa. 

Hogy a kórboncztani muzeum számára előforduló esetekben természethü 
készitmé~yeket gyárth.as~on, Münchenbe rándult, s hat hétig vett leczkéket 
Z~mler Zs!g~?~d otta?1, vias~- és gypsz müvésztől. Ez irányú kitartó müködé
senek s k1valo Jigyessegenek Jellemzésére szolgáljon a következő eset. 

Az orvosi tudo?Iányos működések előmozdítására 80,000 frtot hagyomá
nyozott Schordan Zsigmond tanár alakjának megörökítéséről volt szó két évvel 
hal~la után. Arányi 24-szer rajzolta le emlékezetből s azután azon példány 
szennt, melyet tanártársai leghasonlóbbnak találtak, kimintázta agyagból. 
A megboldogultat híven ábrázoló ezen minta után készitteté el a tanári kar 
Schordan mellszobrát Izsóval. 

, , De az orvosi tudomány más jeleseit is megörökité ecsettel nemzetünk 
res~ere s lefestette a kórboncztani muzeum számára a XVI., XVII. és XVIII. század 
legjelesebb boncztanárait, a tudomány szomjánál fogva máglyára itélt Vesaltól 
le a kórboncztan első bajnokáig, Morgagniig. 
. , . Arány~ n_em. cs~k „ mint ily. ~lkotó , szell~mü úttörő vált ki kezdettől fogva 
rng1b?, tanartarsa1 kozul, de saJatos előadási módorával is, mely világos volt 
vonzo es megnyerő. 

N:m igyekezet~ ő minket a tudomány még problematikus tömkelegébe 
v~zet~1,, de megtamt?tt a már megdönthetetlen igazságokra, melyek ismere
tevel .~dőve~ magunk mdulhatunk el a még kerdéses dolgok felderítésére. 

. 0 tar:i:itott ~. szó legtel~eseb~ értelmében, s hogy ezt sikerrel tehesse, min
dig ~~on ~orte feJet, hogy mily modok segedelmével tarthassa meg könnyebben 
a novendek az előadottakat emlékezetében. A mnemotechnikának valóságos 
mest~re v?lt. A tanításban a sokratikus módszert követte, s ily alakban irta meg 
ta?konyvet '.'A ,kórbonczta~ elmeit» is, s előadásai közben addig kérdezett, míg 
mmden tamtvanya felfogta és megértette. De meg is volt áldva türelemmel 1 

•• 
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Őt sem tudatlanság, de még fiatalkori pajkosságból eredő hébekorban nyi~vánult 
maliczia sem volt képes kihozni a sodrából. Tanítványainak nem csak Jóakaró 
atyja, de szerető és hőn szeretett bajtársa i~ volt kitől soha sem v~.lt~ okuk. félni, 
s kiben naponkint uj meg új tiszteletre gerjesztő vonást lehetett folfedezm. 

Azoknak kik az orvosnövendékekkel való fraternisalást vetették szemére, 
azt adá válas~ul hogy ő nem fraternizál, de paternizál tanítványaival. 

Miután ta~tárgya a fiatalság előtt száraznak. tü~t fel, ő ~~t készítmények
kel raizokkal illusztrálni de elmés adomákkal is fuszerezm igyekezett. Nem 

' ti , , 
volt oly nyelv, oly tudomány, .melyből. ő ~gen sokat ne tu~ott vol~a, ~ m1g a 
bonczolás munkája folyt, az ő ismeretei nyitott encyclop::ed1.a gyanant állott~k 
rendelkezésünkre, s nem egyikünk itt látta csak, hogy mily so~ az, ~el~röl 
még semmit sem tudunk, s ösztönözve lett ezáltal az oly annyira szukseges 
általános műveltség elsajátítására. 

Előadási s oktatási modorának legszembeötlőbb bizonyítékát adta már 
a magyar orvosok és természetvizsgálók 1846 ·i~i, Kassa-Epe:jesen ta~tott nagy
gyülésén, hol h~zatér;e Bé~sből, hov~ a k~rma?y az ;t~kor !n.~uguralt urosk~
piának tanulmanyozasa s itthon valo terJes~t,ese o~aert ~1k~ldte, ezen tanr?l 
a gyakorló orvosok számára oly alapos és vilagos ertekezest irt, hogy azt meg 
ma is nagy haszonnal olvashatni. 

Engedjék meg, hogy irmodorában nyilvá?uló ~ényének jellemzésére fel· 
olvassam ama értekezésének bekezdését, mely igy szol : 

<<Mellőzvén az uroskopiának (húgy vizsgálatának) csak az együgy~it~l át 
nem látott hasznát dicsőitgetni, ezennel hozzá fogok a .dol.oghoz, s f.elal}ito~ 
azon kérdéseket, melyeket a gyógygyakorlat vethet a phy~1ka1, vegytam, gorcso-
tani és kórodai úton vizsgálódó uroscopus (hugykém) eleJébe .. » , „ , , 

S a felállított hét kérdés után ezeket mondja: «Igaz, rövid, ertheto es valo· 
ságos gyakorlati modorban szándékozom e .k?rdés:kr~ fe~elni, ;nerityén adata!
mat saját tapasztalásom próbakövén megb1ralt h1telu kutforrasok?o_l1i. S be, is 
váltotta szavát, mert igaz, rövid, érthető és valósággal gyakorlati utmutatast 
~~. . 

Már pedig öntudatos rövidsége kétszeres érdemül róható f~l neki, r:iert 
kartársai közül alig akadt orvos, ki annyira rendelkezett volna a szo ha:talmava~ 
mint ő, részint természeti adománynál, de még inkább óriási sokoldalu ismeretei 
és humoránál fogva. · . , , , 

Vándorgyűléseink látogatói közül ki ne emlékezné~ arra, _?11d?.n a farads~-
gos munka után a zöld asztaltól felkelve a f~h~rnél gy:iilekez~un~ ossze, s ~bed 
végeztével minden oldalról felhangzott a felh1vas: halljuk Arany1t ! s e~kor fe~
kelt az igénytelen kinézésű és modorú öreg s a legmulatságosabb, mmde:ilnt 
megnevettető modorban bes~élt és ?e,szélt soká~g, látsz?lag csak r:iások ~zora
koztatására, de tényleg mégis oktatasara, mert ő akk~r is a tudomany?s ism~
retek terjesztésére gondolt, s nagyon értett a bár kis adagban nyuJtott erő~ 
tápláléknak jó füszerezéséhez s ízletes és könnyen emészthető alakban valo 
beadásához. . 

Bécsi kiküldetéséről orvosi szakunk története érdekében legyen megJegyezve, 
hogy -~z volt az első ilyen eset a pe~ti ~g~etem?n. , . . . . , . , 

Ugyességének, melylyel előadasa1t erthetőbbe tenm 1gyeke~ett, i11~1strac~10: 
jául a soproni 1847-iki gyülésről idézek adatot .. _De h,ad_? szóljon erről a neha1 
Kovács Sebestyén Endre által szerkesztett akkori Jeg~~őkonyv;. , . 

«Arányi Lajos kórboncztanár bemutatott egy saJat eszmeJe ut~n guttape1-
kából készült szétbontható, minden részekkel tökéletesen ellátott szivet, melyen 
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annak alkotását és részeit tökéletesen látni lehet. - Másodszor egy szintén 
saját eszméje után készült gépet, melyen a sziv összehúzódása, kitáaulása, a 
billentyük kinyilása és bezáródásának mechanismusa kézzelfoghatólag

0 

van elő· 
állitva. · 

Mindkét, nagy szorgalommal és pontos tökéleteséggel előállított tárgynál, 
az elmés_ és egészen eredeti eszmét, a tudományos buzgalmat, vagy azon fárad. 
hatla? tur~lmet, mely azokra fordittatott, bámulják-e a szemlélők, nem tudák 
elhatarozm. - A meglepés elragadó volt, s általános a méltánylás és elismerés ! 
A tisztelt szerző közakarattal felkéretik, hogy ezeket a közgyülésnek mutassa be. 11 

Igy lelkesülve irt akkoron róla Kovács Sebestyén Endre s én szeretném 
föltámasztani, hogy minden gyűlésünkön mutassa be hallgatóinknak a szívet, 
n;ie,Iyet legnagyobb.részök. csak mint a «jó szivet11 ismer, de a melynek szerkeze· 
ter_ől ?ly ke;esen birnak tiszta fogalommal. Ej,[pedig be sok egyéni és társadalmi 
baJ kutforrasa a nem ismert szív! 

Arányiról, ki az emberi nemes tulajdonok oly számával bírt mint kevés 
~ás ember, mint tanárról szólva, vétenék a történeti hűség ellen, ha ~}hallgatnám 
hiányát, melyet neki annak idején felróttak, de méltatlanul. Ugyanis tanárko· 
dásának ideje alatt köszöntött be azon korszak, midőn a tudomány nem érte be 
t~bb~ úgy az egészséges test alk~trészeinek, mint azok betegség okozta elválto· 
zasamak szabad szemmel való vizsgálatával, de követelte a szövetek mikroskopi 
vizsgálatá~ é~ tanulmányozását, mely hivatva van a bajok okait· felderíteni. 
S,en·e Aranyi tanársága kezdetén nem tanitott bennünket. De eleinte, midőn a 
ko.rbo~cztant a fent elmo?dott nehézségekkel hazánkban meghonositá, hol és 
mivel is tehette volna? mikor még szobát sem adtak neki; később pedig szemei· 
nek. gyengesége miatt nem foglalkozhatott a mikroskopiummal, de a mint azt 
~ vrnzonyok megengedték, az ilynemű vizsgálatokba e téren hírnevet kivívott 
Jeles segédei avatták be tanitványait. 

. A~ ~n koro;n?eli tanítványai köz~l bizonyára senki sem fogja e hiányát 
neki hrbaul fel~·om, mert ~s ez a mar és az utókor számára legyen mondva), 
ugyanakkor, midőn Arányi a szabad szemmel látható kóros elváltozások felis
n:erésére gyakorlatilag úgy tanított bennünket mint senki jobban, a szintén már 
k1sérletezőyé vált élettanból mi csak egy experimentumot láttunk, illetve hal
lottunk, t. r. a szív hangjainak, zsebkendő feszítéssel való utánzását! Hála nem
zetünk nemtőjének, a hajdan és most közti különbség alig nagyobb valahol mint 
egyetemünknél. 

Orvos-irodalmi dolgozataiból megemlítendők még a pokolvarról, a torokról 
a rák különféle fajairól irt értekezései s jelentékenyebb müve: «ÜrvosgyakorlatÍ 
tanulmányok a mellüreg zsigereinek táj és leíró boncztana körébőh. 

Arányi mint valódi természetbuvár mindenütt a dolgok okait fürkészte és sze
retett azok mélyébe hatni. Hogy az igazat kideríthesse vissza nem rettent semmitől 
s a következőkben be kell még önöknek mutatnom Árányit mint kémet is mely' . ' ' s~erepre szmtén csak mint oly ember vállalkozhatott önkényt, kinek lelkében 
k10lthatatlan vágy ég a valónak felismerésére. <<Minél közelebb meritek a kút
főhöz, annál tisztábban kapom vizemet11 igy szólt Arányi ccRudnó és lelkésze 
1844. és 45-beni> czimü könyvének bevezetésében (vagy mint ő írta «Fenék
ke_ritésében ~) s neki indult Rudnónak, hogy ott saját szemeivel lássa miben 
reJlik az országos hirü ottani pap és egyúttal csodadoktor müködése? ' 

Három nap alatt 50 beteget figyelt ott meg, s ritka kitartással utána járt 
még további sorsuknak is, de nyiltszivűségével végre vallomásra birván a nagy
hirű csodadoktort is, a következő nyilatkozatot csalta ki ajkairól, mit úgyneve-
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zett ócska salabaktereket nem olvasó orvostársaim kedvéért igtatok ide: «llaec 
scientia est respective inexhauribilis; ego ro&o humillime continuo ad~uc leg.o 
ex libris medicis - nunc ego studeo alchymram de anno 1730; et optima ch1-
mia est respective illa de anno 1687 !* . . , , · . , 

Mire Arányi ezt az ~rdélyi népdalt rrJa e sorok utai;r,: Ocska deszka ke~:i~~s, 
Oh be furcsa tere:mtés ! Olelheted kedvedre, Nem hánYJak a szemedre. Külon
ben a rudnói lelkészről szóló könyv valóságos rhapsodia, mely tele van sok 
világboldogitó eszmével, s első magyar an.ti~em~ta káté, de ~ szó leg~emesebb; 
leghumánusabb értelmében; mert ez a zsrdo faJ?.-ak oly phrla?trop altal valo 
éles kritikája, ki csak azért tanult m.eg héberul, ~ogy az UJabban ~ly s,o~at 
emlegetett talmudból köz~etlenül menth~ssen. Ez r~·ány~ gondolk~dasmodJát 
legjobban jellemezve találJuk 1864-ben kiadott tankonyvenek ccA korboncztan 
elemeineb dedikácziójában, mely ifjukori barátJának, a ~sid? vallá~u~ d~ }el~es 
magyar l]azafinak, néhai Rózsay Józsefnek szo~ott. Arany: e dedikaczrot ,1~ 
végzi: ccEljen a felvilágosodás, .de nem ~z ~l, m_ery ?sak vakit, hanem a ~alodi, 
mely fényt derít, de egyszersmmd melegrt ~~' t. r. ~m~en embert ro~,ankent át
ölelő szeretettel, mert csak ennek malasztJaval telJesulhet a szent JOsnak ama 
jövendölése : egy akol, egy pásztor 1>. . . 

Arányit mint a tudományért lelkesülő s különösen az orvosi ismeretek ter-
jesztésére és népszerüsitésére igye.kező f~rfiut mé,g csak félig ecse~elt:m akko;, 
midőn fentiekben, mint a haza mar orvosi nemzedeke legnagyob.~ reszenek tana
rát rajzoltam le. Sokkal több volt ő ennél, mint orvostanár is. ? volt az e~ső, ki 
belátta annak szükségét, hogy ha a jövőnek egészséges nemzedek~t n~ve1?1 3'.ka
runk, a laikus művelt közönséget is be kell avatnunk az élet és egeszseg titkaiba, 
mire mi ma minden áron és módon igyekezünk. 

Ennek alapját megvetette ő, részint a szintén általa alapított kathedr~n; a 
jogászok számára előadott törvényszéki orvostanban, melynek elfoglalasara 
magántanári minőségben a habilitálási vizsgálat elengedésével még a~. ötvenes 
években szólittatott fel s hol mindamellett, hogy a tantárgy nem volt kotelezett, 
vonzó előadásánál fog~a évenként 150-190 hallgatója volt; - de még i~k~bb 
megalapitá a József császár idejében kötelezett t~nt.~rgy~ént szer:p~lt~ ~e kesőbb 
elhagyott s elhanyagolt életmentéstannak a papi noveldekb~ ~alo UJboh b~hoza
tala által s nem kevesebb mint 20 éven át tanította a medrcma pastorahst a r. 
katholikus és három éven át a reformatus szeminariumban. 

Életm'entés-tanát a ccNéptanitók Lapja11 két évi folyamában tette köz~é: Itt 
is frttörö volt s ha elérjük azt az időt, a midőn az első s.orban ~ lél~k. baJamak 
orvoslására hivatott papnak mint valódi collegának fogJuk nyuJtam JOb~unkat 
s vele karöltve dolgozni egy jobb jövőért, akkor is eszünkbe kel~ hogy JUSson 
Arányi, ki a rudnói lelkészről irt, fent már idézett müvébe_n bennun~et_Papoka~ 
és orvosokat, egy kategoriába sorolt, ezeket mondván: «mmd a kettő vrgii:sztalo 
nemtőül, földünket édenítő jó szellemül van közénkbe szállítva az égi kor-
mány áltah. . . . .... 

Arányi a tanár, nem csak szóval és tettel buzd1tott addig, mrg műkodott, 
de jóra ösztönző szellemét megörökí~endő,, midő~ 30 évi mük?dés ~tá? tanszé· 
kétől megvált, ő, a számos tagból állo csalad atyja, 3000 frtn~1 alapr~vanyt ~ett, 
melynek kamataiból évenként két orvosnövendék jutalmaztatrk, egyik a legJob-

':' Ez a tudomány kimeríthetetlen; én, kérem 8:1,ássan, még folytono~an olvasom ~z 
orvosi könyveket; - most az 1730-ból valo alchymiat tanulom; de legJobb az 1687-ik 
évből val6 chemia ! 
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ban fogalmazott bonczjegyzökönyvért, másik a legsikerültebb szövettani készít
ményért. 

Lássuk még A.rányit mint régészt. A dolog természetéből folyik, hogy nagy
tudományu férfiakat nagyban érdeklik a mult emlékei is, melyek megtestesült 
történetét képezik az emberiség müvelödésének. 

Arányit a festészeti és épitészeti müértőt ez sokszorosan érdekelte de mint 
minden alkalommal tett felszólalásaiból tisztán kivehető, mindenek f~lett mint 
lánglelkü hazafit, ki rajongott a nemzet nagy multjáért és annak reánk maradt 
nyomaiért. 

S hogy a régiségeknek nem csupán művészeti oldala érdekelte, kitünik 
abból is, hogy addig nem nyugodott, addig inditványozott, kért és koldult, míg 
ős Budánk történeti nevezetességü helyeit emléktáblákkal megjelölnie sikerült. 

Az ez irányu mozgalmat is gyűléseinken, névszerint az 1863-iki pestin 
indította meg, hol az akkori arch::eologiai szakgyülés elnöke Melczer István per
sonalis az első tábla költségét rögtön fel is ajánlotta. A többi költséget az egye
temi polgárok 10 kros adományaiból 5 év alatt szedte össze e czélra. 

De a mi r:i-emzetiségünk szempontjából, Arányi legnagyobb műve, legnagyobb 
érdeme, a VaJda-Hu:nyad várának a pusztulástól való megmentése s felépítése. 
Pedig ezért szenvedte a legtöbb keserüséget. 

Sajátságos sorsa az az emberiség jóltevöinek és nagyjainak, hogy kartársaik 
ritkán értik meg őket s még ritkábban ismerik el érdemeiket. Kolumbusnak 
most állítanak szobrot, Arányit majd századok mulva fogják ünnepelni utódaink 
Vajda-Hunyadon! 

. De tullépném a jelen megemlékezésnek szánt idő és tér határait, ha meg
k1sérleném elmondani annak csak kis részét is, hogy mit tett, hogyan fáradott 
ö, hogy a nemzet figyelmét eme pusztuló kincsére reá irányítsa. 

Ebbeli müködését az önzetlen hazaszeretet példájaként megörökíteni a 
tőlünk immár elvált és szabad szárnyra kelt régészeti társulat van hivatva. Tar
tozik ezzel neki, de tartozik önmagának is ! Csak saját visszaemlékezésern ecse
telésére szoritkozom, ha mondom, hogy soha sem láttam komoly, higgadt férfiut 
oly magaszt?s elragadtatásban, mint midőn minket, az aradi gyülésröl.Vajda
Hunyadra kirándulókat a lovagteremben maga körül gyüjté s költői ihlettséggel 
festé le előttünk e termet azon pezsgő élettel együtt, mely benne a Hunyadyak 
korában folyt! De a nagyobb tömeg eloszlása után meghittebb barátai körében 
feljajdult mégis a várért szenvedett sok üldöztetéséért s elmondá nekünk hoay 

' t:> csak az menté meg a vészthozó búskomorságtól, hogy korán megszünt azon 
búslakodni, miszerint a rózsa tövist is terem, és korán tanulta meg az arab 
bölcstől, hogy a tövis rózsát is terem, s hogy végre is elmondhatja Gaiileivel 
Vajda-Hunyad várának stylszerü fölépítésére: e pur si muove ! 

Arán:yi öregebb korában ép úgy, mint az orvosi tudomány mai nagy refor
matora Vrrchow, egészen az archaeologiai kutatásoknak szentelte idejét s ezért 
b~z.t~ i;neg, őt. a., közoktatá~ügyi minis~ter, 1.875-ben, hogy járja be a pestmegyei 
p1hs1 es vaczr Jarást falurol falura s vrzsgalJa meg az ott található műemlékeket 
minek ő szokott lelkiismeretességgel megfelelvén, számos rajzzal, illusztrált 
jegyzeteit az országos műemlékek bizottságának levéltárába tette le, az ó tem
plomokra vonatkozó adatokat pedig az Archaeologiai Értesítőben közölte. 

Sokoldalú érdemeiért több rendbeli elismerésben részesült. Tanári 25 évi 
jubileuma alkalmából tanítványai könyomatu arczképével s 30 éves jubileuma
kor, midőn tanszékétöl megvált, díszes albummal tisztelték meg. A nagy tiszte
letnek és szeretetnek eme csekély jeleit ő igen sokra becsülte, mert azoknak 

1 
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szivéböl jöttek, kik legilletékesebbek voltak megítélésében, s kiket ö is oly nagyon 
szeretett. 

A magyar tudományos akademia 1858-ban választá levelező tagjáúl, később 
ugyanezen intézet archaeologiai bizottságának, szintúgy az erdélyi muzeum 
egyletnek és a hunyadmegyei régét:izeti és történeti társulatnak tiszteletbeli tag
jává lett. 

- Ő felsége a király pedig azzal jutalmazta, hogy régi nemességéhez a 
"hunyadvári " előnevet adományozta neki. 

Lehet-e érdemeinek és igyekezetének ennél fényesebb és találóbb jutalma! 
Azok után, miket róla s lángoló hazaszeretetéről mondottam, ha nem is 

említeném, mindenki tudná, hogy akkor, midőn a hazának fiaira más, mint a 
megszokott téren volt szüksége, Arányi ott volt az elsők közt, s hat hétig mint 
a pesti nemzetőri önkéntes zászlóalj főorvosa a déli táborban szolgált, honnan 
az északi sereghez Pozsonyba neveztetett ki második tábori főorvosnak, minek 
következtében 1850-ben hét hónapig fel volt függesztve tanári hivatalától. 

Rajzom tökéletlen maradna, ha nem szólnék még róla mint emberről: 
Arányi a szó teljes értelmében az ész és szív harmoniájából volt alkotva; s ki 
az egész emberiségért rajong, hogy ne szeretné azokat, kiket övéinek nevez ! 
Arányi boldogságát családja körében kereste és találta. Annál borzasztóbb volt 
reá nézve a sors azon csapása, midőn olyan ember létére, ki soha üzlethez nem 
értett, a családja számára nehezen megtakarított filléreit az 1873-iki pénzválság 
alkalmával az utolsó fillérig elvesztette. S hány embert tudn~pk az akkori szé
delgő korszak szerencsétlenei közül felmutatni, ki ugy mint 0 többet engedett 
át nyugdíjából még vesztett vagyonán felül, részben másokért maradt tartozásai 
törlesztésére, mint a mennyire a törvény kötelezte. De ő , ki nélkülözött önként 
a tudományért, nélkülözött Vajda-Hunyadért, tudott nélkülözni becsülete meg
mentéséert is. Szegény lett, de szeplőtlen maradt ! 

Csak 1881-ben menekült a szegénység legnyomasztóbb sulya alól, mely 
időtől fogva legalább egész nyugdíjával rendelkezett. . 

Arányinak csak lelke volt erős, teste mindig gyenge és beteges s csalns 
rendkívül szabályos és mértékletes életmódjának köszönhetjük, hogy magát 
javunkra is oly sokáig föntartotta. 

1886-ban mellhártyalobot kapott, mely öt 5 hónapig ágyhoz szegzé s mely 
idő alatt igen kínos gégesorvadás fejlődött ki nála. 

Baját tudta, heroicusan tűrte s falura menvén ki jobb levegő kedvéért, 
azzal állított be ottani barátjához <cEljöttem Nagy-Marosra meghalni». 

Jövendölése mult évi julius hó 28-án beteljesedett; de beteljesedett műkö
désével eme műveiből kiirt mondat is: <e Mit jól megfontolva kezd ember s miért 
a közjó valódi hasznára férfias elszántsággal tűr és küzd, abban sohasem szokott 
hiányozni Istennek áldása>>. 

Arányi sírját a budapesti temetőben ma még csak igénytelen fakereszt 
jelzi, de én erősen hiszem, hogy meg fogjuk még érni azon kort, hol életét híven 
jelképező egyszerű köpyramisról fogjuk majd olvasni : Arányi Lajosnak, ~ kór
boncztan meghonosítójának és Vajda-Hunyad felélesztöjének a hálás utokor ! 

*** 



Orley László. 

Mélyen tisztelt közgyülés ! 
,., ~a gyüi;iölcseivel sok hasznot hozott terebélyes vén fát kidőlni látunk, 

faJo sz1vvel bar,, de m.eg~yugszunk~ mert érezzük, hogy betölté hivatását s tudjuk, 
hogy ez a, termeszet orok megmás1thatlan törvénye. 

Annal n~gyobb ~zonb.an megdöbbenésünk, ha a legegészségesebbnek látszó 
legs~ebb remenyekre JOgositó törzsöt teljes virágjában ketté tör a romboló viha~· 
s mmdei: h~zzá kötött r~ményünket egy pillanat alatt semmisíti meg. 

Ily erzes ~o~t~ el mmdazokat, kik hazánk természettudományi mozgalmát 
fi~yel~mmel kisenk, azon váratlan s megdöbbentő hir hallatára hogy Örley 
Laszlo meghalt. ' 

. ,Honi tud?mányunkra a sors által mért eme csapás egész sulyát csak kevesen 
tudJak f.el_~og~1, mert a természettudományi életünkbe közelebbről be nem avatott 
nagy ,kozonseg ben_ne csak ~gY_, fiatal kora daczára tehetségével s kitartó szor
g~l:iiaval a ~~d?manyban mar is nevet, tekintetélyt és társadalmi állást magának 
kmvot.t s a JOV_ő?.en nagy reményekre jogosító, különben is rokonszenves tudós
nak. ,mmden koruJn:t~nye~ köz~ sajnálatra méltó el vesztét fájlalja. De kevesen , 
tudJ~k az~, hogy miert tolthető be oly nehezen az általa hagyott ür? s ez az 
a m1 nek1;1nk elhunytát kétszeresen fájdalmassá teszi. ' 

, A m1 ~ultur~~k a legujabb időkig egészen sajátos volt. A valláson kivül 
~et tu~o~an:yt -?1uvelt a magyar majdnem kizárólag, a jogot s az ezzel szorosan 
osszefugg? .~o~·tenelmet. A természettudományt nálunk, ha akadt is a multban 
~gy-~gy k1tunő szakembere, nem vették figyelembe. E téren való jeleseinket, kik 
ugy is az_ a~kor ~iv~tozó la~i~ nyelven írtak, még ha a hazában maradtak is, 
csak a ,kulfold n_ie.ltan101ta es __ Jutal:iiazta; irányadó köreink nem vettek rólok 
tu~om~st. Ily korulmenyek kozt m1g egyrészt ama nagy fér.fiaknak alig lehetett 
be!ol~asuk a n~mz,et általános s különösen természettudományi művelődésére, 
ma~1:e~zt a legntkabban a~ad~ ember, ki ezen pályákra adta volna magát, a leg· 
gem.~hsabb, ma~uk?ak m1i:chg utat t~rő férfiakat .kivéve. De az ilyenek min
denutt,n~gyon r~tkak. S ez 1gy v.olt, maJdnem a leguJabb korig. 

. Evt1zedek,ota na~yon so~ tortent ugyan a természettudományoknak, mint a 
n;a1 kor :nozgato, ele~.emek, i;ia~unk v~l~. meghonositásár~ s azok művelői fényes 
tam~gatas?an_ r;szesult~k k1kep~ztetesuk alatt; de saJnos, hogy nemzetünk 
c~ekely szamanal, fogva igen ke~es az olyan állás, mely módot nyujtana az ille
tőknek a tudomanynak további életgondok nélküli művelésére s ferde társa
daln:iunknak napr?l-~apra fok?zódó óriási i,gényei pedig majdne:n lehetetlenné 
teszik az ezen palyan haladoknak a szerenyebb társadalmi állásokban való 
megélhetést. 

S úgy láts~ik,, hogy ~,essze ~agyu,nk m~g azon időktől, hol az anyagi gon
d?kkal nem ~u.zd~~ fogJak ... maJd nalunk is a természettudományok müvelé
senek sz~ntelm ideJoket, ereJoket. Ha akad tehát ily viszonyok közt oly :fiatal 
ember, ki vagyontalan, azonban képzettségénél s tehetségénél fogva könnyü 
~-ze~Tel bol~ogu~hatna :i-z úgynevezett kenyérpályán, de ő ellökve magától a biztos 
JOvőt ~ ~aJlamana~ hodolva, e~~sz hévvel neki fekszik a tudomány müvelésének 
s 1!-~ki .m~ul a b1zo~ytal~n JOV.őn~k és ~·övid. idő alatt ereje megfeszítésével 
oda1g ;rnz1, .h??Y nev~t mmt tekmtelyt ehsmen nemcsak a honi szakember de 
az eg~sz cz~yihzált. világ s. különösen a minket még mindig ferdén megitélni 
szerető legkozelebb1 nyugot1 szomszédunk, úgy az mindenesetre a nemzet elis· 
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merésére méltó eset s annyival fájdalmasabb azután, ha ily magasra törő pálmát 
még mielőtt telj es nagyságát elérte volna, ketté tömi s egyszerre megsemmi-
sülni látunk ! 

Ilyen reánk nézve Örley esete. Született Budapesten 1856 október hó 27-én. 
Ma is élő, mélyen megszomorodott atyja, az ősz-utczai elemi iskola köztisztelet
ben álló igazgató tanitója, a tőle telhető legjobb neveltetésben részesité, mire a 
fővárosban sok és könnyü módja volt. 1876-ban elvégezvén a bölcseleti tan
folyamot s kiváló hajlamot tanusitván az állattan iránt, tanársegéd lett az egye
temi állat és összehasonlító boncztani tanár, Margó Tivadar oldalán, hol ezen 
minőségében öt éven át működött. 

1878-ban lett bölcselettudorrá s ekkor jelent már meg első jelentékenyebb 
dolgozata ((Adatok a nematodák fejlődéséhez)). A nagy reményekre jogositó ifju 
tanársegédi idejének leteltével állami utazási ösztöndíjat kapott 2 évre, hogy 
magát az állattanban a külföldön kiképezhesse. Ebből egy évet Lipcsében, 
Leuckart Rudolf nagynevü tanár intézetében s egyet Londonban a világhirü 
buvár, l_Iuxley Tivadar· oldalán töltött, de ugyanekkor jeles szakképzettségénél 
fogva, miután az angoloknak akkor férgekkel foglalkozó oly specziáfütájok nem 
volt, kire a páratlan gazdagságu British Museum eme állatcsoportjának rende
zését bízhatták volna, ezen világra szóló intézetnél fizetéses szakrendezőnek 
volt alkalmazva. Itt irta három angol művét a British Museumban levő férgek 
egyes csoportjairól s a Madrasból került halak belférgeiről. (1. <cÜn Hairworms 
iu the Collection of the Br. Museumn l táblával. Annals and Magazine of Na
tural History, London 1881. 2. <cReport on the Nematodes in the Possesion of 
t~e Br. Museum1> 1 táblával. Ugyanott 18832. 3. «Notes on some Parasites of 
F1shes from Madras, determined by dr. Orley)). Ugyanott 1884.) 

Ugyanazon időben azonban még több tudományos, részint magyar, részint 
német müve jelent meg, mint önálló buvárlatainak eredménye. Ezek egyikével 
<cAz Anguillulidák magánrajzávab>, mely 7 táblával a <cTérmészetrajzi füzetek
ben)) jelent meg, a Természettudományi társulatnak Bugát-féle pályadíját nyerte 
el; míg egy másikat <e A magyarországi Oligochrnták faunája)) 3 táblával a m. t. 
akadémia math. és természettudományi bizottságának megbízásából irt. (Meg
jelent ennek math. és természettudományi közleményeiben XVI. kötet, 3. füzet 
1880.) 

Hazatérve külföldi kiküldetéséböl, addig tanusitott' rendkivüli tevékeny-
sége méltánylásául s további kiképeztetés végett a közoktatásügyi miniszter 
Nápolyba küldte az ottani állattani állomáson levő magyar dolgozó-asztal elfog
lalására, hol folytatta féregtani tanulmányait, de más tengeri állatok boncztani 
és fejlődéstani, nemkülönben biologiai és rendszertani viszonyaival is megismer
kedett. Onnan hazatérve 1882-ben a nemzeti muzeum állattári őrsegédévé 
s 1883-ban ápril hóban a m. t. egyetemnél a helminthologia = bélféregtan 
magántanárává neveztetett ki. 

1884-ben másodízben kiküldetett egy évre a nápolyi állomásra, hol nem
csak több érdekes fölfedezéssel gazdagította a tudományt, de dus zsákmánynyal 
is tért haza s épen oly állatcsoportokból, melyeket a magyar ember azelőtt 
muzeumában nem láthatott, mert csak a nápolyi állomásnak sikerült oly con
serválási módokat fölfedezni, melyek segedelmével sok csodaszép tengeri állat, 
mely a régi gyüjtési módszerek mellett borszeszben alaktalan s tanulmányoz
hatlan hus vagy kocsonyaszerü tömeggé olvadt össze, most a gyüjtem~nyekben 
eredeti fantasztikus alakjában s többnyire még az eredeti szinekben is pompázik. 

Ki a nemzeti muzeumban valaha az oczeán eme bájos virágszerü állat-

XXIV. Vilndorgyülés Munkálatai. 5 



világát fogja csodálattal szemlélni, ám jusson eszébe Örley, ki emberi erőt fölül
muló szorgalommal gyüjtötte azokat nemzete okulására. 

Nagyon értett a természettudomány népszerüsitéséhez is. Példa erre azon 
szép előadása, melyet a természettudományi társulat estélyén 1885-ik évi 
deczember hó 11-ikén tartott, az állatok színéről. De az annak méla1us beve
zetésében felhozott következő tétel rnz élet nehéz gondja alatt elfáradt kedély, 
mely tavaszszal és nyáron a szabad természet keblén talál enyhülésh most 
utólagosan sejteni engedi, hogy akkori irálya már saját lelkének tükre volt. 

Hogy a világra szóló nápolyi állattani állomásnak, melynek nagyszerü és 
nemzetközi berendezését nagy természettudósunk, Kossuth Lajos is megt~kin
tésre és tanulmányozásra érdemesített, teremtője és vezetője Dohrn tanár Orley 
szakismeretét mennyire becsülte, kitetszik abból is, hogy 1885-töl fogva reá 
bízta az állomása által kiadott s évenként megj elenö <1 Zoologischer J ahres
bericht» számára a belférgelffől szóló világirodalom szemléjét. Nápolyban való 
második tartózkodása alatt különösen a czápák és raják belférgeivel s a czápa
embriók fejlődésének fürkészésével foglalkozott. 

Körünkben, gyüléseinken régóta közreműködött s első általánosabb irányu 
ily czimü dolgozata <1A belférgek szereplése és elterjedése különös tekintettel az 
emberre», melyben a helminthologiának akkoi-i álláspontját az orvosokkal és 
zoologokkal megismertette s melyet a budapesti 1879-iki gyülésen olvasott fel, 
aligha nem első nyilvános fellépése volt. 

Egy másik kiváló dolgozatát is a mi ösztönzésünlffe irta, elnyervén vele az 
általunk kitüzött 100 darab aranyból álló pályadíjat, melyet debreczeni nagy
gyülésünk megboldogult elnöke, a nemeslelkü gróf Degenfeld Imre ajánlott fel 
czéljainkra. 

Ez a· <1Rhabditisek magánrajza orvosi és természetrajzi szempontból» 
() táblával. Miután gyüléseink központi választmánya annak idején engemet 
tisztelt meg ezen munka egyik birálói feladatával, bővebb alkalmam nyílt akkor 
a fiatal tudóssal s miivének irányával megismerkedhetni, melyet mint a tudo
mány színvonalát meghaladó és előbbre vivő, önálló buvárlatokon alapuló, az 
összes irodalom ismeretével irt nemcsak állattani, de közegészségi szempontból 
is igen fontos kitünő szakmunkát meggyőződésemböl a legmelegebben ajánl
hattam megjutalmazásra. 

S ne vegyék, tisztelt hallgatóim, részemről szerénytelenségnek, ha azt is 
elmondom, hogy e nagyra törő fiatal ember, ki a tudományos téren is önérzetes 
volt, a kéziratának tanulmányozása után tőlem kapott egyes jóakaratu figyel
meztetéseket köszönettel fogadta; mi nem a mai fiatalságnak erénye ! 

Ezen jutalmat nyert nagyobb te1jedelmü műve magyarul a m. t. Akadémia 
math. és természettudományi közleményeiben s 188G-ban németül Berlinben 
jelent meg. Mindezeket nálamnál sokkal jobban ismerve Margó tanár, a követ
kező szavakkal ajánlá őt a m. t. akadémiának 1886-ban levelező tagul: ((Aszi
goruan t~~ományos, önálló dolgozatokon kivül (melyeknek előbb egész sorát 
közlötte) Orley még az állattan modern vívmányait és ujabb nézeteit tartalmazó 
kisebb értekezések által, valamint a tengeri állatokra vonatkozó czikkek által, 
az állattani ismeretek népszerüsitése és terjesztése körül is nagy buzgóságot és 
tevékenységet fejtett ki. Ezen sok é".~ lankadatlan, kiváló, komoly, a külföldön 
is elismert tudományos munkásság Orleyt, mint a szakirodalomnak egyik kitünő 
művelőjét teljesen érdemessé teszi az akadémia által nyujtandó moralis elis
merésre1>. 

De az akadémia III-ik osztályának ismert tulszigorusága, mely már a 
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választási mód megváltoztatását is vonta maga után, még nem engedé bejutni a 
fiatal tudóst, kinek neve mind a mellett élni fog a magyar természettudomány 
történetében! 

Szervezete a tulfeszitett munkát nem bírta meg. Agya, idegei megrendültek 
s utolsó találkozásunk alkalmával, nehány héttel halála előtt, mikor épen pihe
nőre vidékre készült, szomoruau tapasztaltam, hogy az egészségesnek látszó 
külső szép alak már megrongált beteg lelket rejt. S ugyanazon férfin, ki mint 
katona bátor elszántsággal nézett szembe a halállal Boszniában, nem bírta 
eltürni, ha csak időleges munkaképtelenségét is, s erőszakos módon kereste fel 
az életében nem isme1-t nyugalmat, melyet meg is talált, de örökre 1887 
junius 12-én. Béke porainak ! 

4. 

A NŐK AZ EGÉSZSÉG ÜGYÉBEN. 

Dr. FODOR JÓZSEF tanár 

előadása a magyar orvosolc -és természetvizsgálók; vándorgyülésénelo 
megnyitó nagygyülésén, Tátrafüreden, 1888. aii,gusztus 21-én. 

Örömest elmerengünk mindnyájan a természet szépsége és nagyszerüsége, 
csoda-bölcsesége fölött mindenütt, a hol a természet az ő bájait, hatalmasságát 
s megfoghatatlan gondosságát föltárja. 

Gyönyörűségtől ittas ajakkal kérdezzük és hálás szívvel mérlegeljük : mi a 
természet legszebb, leghasznosabb, leggenialisabb alkotása? 

Ha künn vagyunk a ragyogó, szép zöld erdőben, lombok titkos homályá
ban, virágok szelíd illata, madarak csevegése, a patak zuhogása mellett, - -
ha fenn vagyunk a magas ormon egy világgal lábunk alatt, csillogó jégkristá
lyokkal körülöttünk, a felhőkkel karöltve, - - - ha a tengeren vagyunk és 
szemeinkkel faljuk a határtalan, ködös távolt, a feneketlen, kék mélységet, a 
soha nem fáradó vig hullámot és habot, - kérdezzük: mit teremtett a termé
szet nekünk embereknek legszebbet, legkedvesebbet? 

Ha látjuk az állatvilág szép és gyors paripáját, hasznos barmait s mérhe
tetlen számú apró, munkás seregét, ha vizsgáljuk a növényvilág pompáját s dús 
termését, az ásványvilág kincseit, ha mérlegeljük a khemia, a fizika természeti 
erőit, a mindezekben rejlő hasznosat, kérdezzük : mit teremtett a természet 
nekünk embereknek leghasznosabbat? 

És ha vizsgáljuk akár az egész mindenséget, túl a csillagokon, akkor is 
kérdezzük : mi a legcsodálatosabb genialitás a természet egész alkotásában? 

Nem habozhatunk. Nekünk embereknek, de az egész élő mindenségre 
nézve is a természet legszebb és leghasznosabb alkotása, a teremtés geniali
tása: a nő. 

Gondolkozzanak csak - és ha most nem is, akkor a milrnr az idő engedi -
mi volna az élet az egész természetben, ha nem volna nő? Miből venné az 
élet legszebb költészetét: a szerelmet?, Mi lenne a család: feleség nélkül? Mi 
lenne a gyermek élete: anya nélkül? Es mi lenne az egész emberi társadalom: 
asszony nélkül ? 

5* 
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Olvassák és nézzék, minden időben és minden népnél, mi az embernek a 
szerető nő, a gondos anya, a hű társ? Mindene; legdrágább kincse, életének, 
munkájának, küzdésének legfőbb tárgya és legédesebb jutalmazója. 

Sokan mondják már magukban, mire való a nőnek ez a hosszú dicsérete? 
Mi magyarok ismeretes lovagias nemzet vagyunk - ha valaki, mi mindnyájan 
szeretjük és megbecsüljük a nőt ! 

A mikor a statisztikával foglalkozni kezdtem - jó régen ! - eleget csodál
koztam, hogy mily eszes uton és módon derít ki a statisztika sok olyan dolgot, 
a mit nélküle nem tudhatunk. Kideríti a népesség gazdagságát: az elfogyasztott 
húsból s burgonyából; a népesség műveltségét : az elhasznált szappanból, 
papirosból; kideriti a jó esztendőt: a sok házasságból s az inséget: az uzsora
perek számából stb. Legjobban meglepett azonban a mikor láttam, hogy a 
statisztika megvizsgálja a népek szivét is, s tisztára deriti vajjon lovagias-e a 
magyar nemzet? 

Nos tehát: lovagias-e a magyar nemzet? 
Vizsgáljuk a statisztika segítségével. 
A statisztika egybehasonlitja a férfiak és a nők számát, az élet különféle 

korosztályaiban és kimutatja, hogy például születéskor, egész Európában min
denütt több a fiu, mint a leány. Száz fi.ura csak 94-95 leány születik. A születés
kor mindjárt hátrányban vannak azonban a fiuk; a megszületés ugyanis súlyo
sabb, veszedelmesebb reájuk nézve, többen halnak meg közülök, mint a leá
nyok közül; azért nemsokára egyenlő lesz a fi- és nőgyermekek száma. Azután 
is egyenlő sorsuk van fiuk és leányoknak; egyenlő számmal halnak, fogynak, 
egész a tiz-tizenötödik évig. Ekkor ujra rosszra fordul a fi.neműek sorsa, inkább 
haláloznak: az erős iskolázás a módosak között, a földművelő népnél pedig a 
kora munkába fogás, pásztorkodás sokat pusztít el közülök. A fiatal leányok 
ellenben e korban kevésbbé terheltetnek meg, jobb sorsuak, jobb egészségiiek: 
számuk kevésbbé fogy, mint a fiuké. Innét van az a - leányos apára nézve 
elijesztő - viszony, hogy t. i. sokkal több főkötő alá való hajadon van, mint 
házasságra vállalkozni való férfi. (Kivált Magyarországon!) Következik a 20-ik 
év s azon felül; a férfit akkor a munka, a katonaság s a világba utazás még 
jobban fogyasztja; a nőt ugyanekkor az emberi nem világra hozása és fölneve
lése meríti ki : a férfi és nő ekkor megközelitőleg egyformán fogy. A nőre nézve 
azonban, a természet rendje által reárótt teher és veszedelem évei csakhamar 
elmulnak, mig a férfi munkája és életküzdelme egyre tart. Az élet derekán túl 
a férfinép sokkal erősebben fogy, mint a nő s azért most a nők száma fokoza
tosan több és több lesz, mint a hasonló koru férfiaké, úgy hogy késő öregségben 
jelentékenyen több a nő, mint a férfi. 

Aférft saját élete árán szerzi meg a nőnek s a családnak az élet szük
ségleteit. 

De nem minden nép között. Így a keleti s a műveletlen népek között a nő 
aránytalanúl gyorsabban pusztul és fogy, mint a férfi : még pedig mint a sta
tisztika tanitja, főképen azért, mert ottan a vad férfi a munkát szamarára, bar
mára s nejére hagyja. Sőt Európában is pl. a délszlávok között hátrányban van 
a nő a férfival szemben életére nézve, - de tudjuk azt is, hogy pl. a monte
negrói <Cjunák» nemcsak összes gazdasági munkáját végezteti nejével, de még 
puskáját és töltéseit, élelmét is a nő viszi utána juh-hóditásra. A hol az élet 
kimeritő munkája a nőre neheztil, ott a statisztika tanusága szerint a nők az 
emelkedő korral inkább is fogynak, mint a férfiak. 

És Magyarországon ? 
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Yalóban pirulva nézem a statisztika hideg számait. Láseák meg önök is. 
ÜTTINGEN továbbá KONEK szerint a különböző életkorokban esik: 

0-10 korban 
10-20 
20-30 
30-40 
40-50 
50-60 
60-70 
70-80 
80 felett " 

100 fineműre : 
Európában átlagban 

96·8 nőnemü 
98·4 

105•5 
102·5 
101-7 
106·8 
117-3 
117·1 
14-4·8 

Magyarországon 

101 ·1 nőnemü 
107"1 
109·7 
97•5 
95'8 
94·4 
91·6 
85"9 
95·0 

Hihetetlennek kellene mondanunk, ha eme megbizható számok nem tanu
sitanák, hogy Magyarországon is, úgy mint a kevésbbé müvelt népeknél, a 
nők - a 15-30-ik közti éveket leszámítva - rosszabb életviszonynyal bír
nak, fiatalabban haláloznak el, mint a férfiak. Láthatjuk, hogy mi magyarok 
lovagiasak vagyunk - de csak a 15, egész 30 éves nőkkel szemben. 

A statisztikának ez az adata ~zerfölött meglepő és a legkomolyabb, legbeha
tó bb tanulmányt megérdemli. Es lehetséges ugyan, hogy egy ilyen beható 
tanulmány talán kimutatná, hogy a magyar nőkre nézve ez a fölötte hátrányos 
számarány nem is egészen higienikus okok által, hanem részben egyéb körül
ményektől is feltételeztetik. De hogy alapjában és lényegében véve annak igaza 
van, a fölött, sajnos, nem kételkedhetem. 

Pár évvel ezelőtt az akadémiában volt szerencsém egy előadást tarthatni, 
a <1hosszú életrőlo. Akkor kimutattam, hogy Magyarországon a jobb (de nem 
arisztokrata) osztályhoz tartozó férfiak közepesen 59 évet értek meg, a nők 
pedig csupán 51 és fél évet, vagyis 7 és fél évvel kevesebbet, holott az ariszto
kraták s a birtokosok között nálunk is öregebb kort érnek meg (a nők 68·7 és 
fér.fiak 63·1 év), úgy min~ a külföldön (Angliában nők 73·1 és férfiak 69·4 év). 

Határozott ténynek tekinthetjük ezek nyomán, hogy - ellentétben a kül
földdel - JYiagyarországon a nők élete aránytalanúl rövidebb, mint a férfiaké, 
és pedig a nép között úgy, mint a jobb osztályokban is. 

Megszégyenitő, megindító, gondolkodásba · ejtő tapasztalás! Ezt látva és 
megfontolva, nem késlekedhetünk tovább : a nők egészsége kérdését napikér
cléssé, a közérdeklődés, tanulmányozás, javitás tárgyává kell tennünk Magyar
országon. 

A nők egészségiigyével azonban nem csupán a nők érdekében helyes fog
lalkozni, de mindnyájunknak, az egész nemzetnek érdekében is, mert nagy és 
fontos szerepe van a nőnek az összes emberiség egészségügyében. 

A nő egészsége a nemzet egészsége ! 
Az anya egészsége befoly a nemzedékek egészségére és fejlődésére : a 

háziasszony kezében tartja a ház, a konyha egészségügyét; és a nő a társada
lomban, a közélet legtöbb terén jótékonyan folyhat be a közegészségügyre. 
Valóban egész világa van a nőnek a közegészségügy terén, a mely a legbeha
tóbb tanulmányt megérdemli és a melyről egész könyvet lehetne és kellene is 
irni. Megelégszem itten és ez alkalommal, néhány fontosabb fejezettel, melyek
ben igyekezni fogok kimutatni : mit tehet az egészségtan és egészségügy a nők 
érdekében és mit tehetnek a nők a közegészség javára. Legyenek kegyesek 
meghallgatni. 
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A NŐK EGÉSZSÉGES FÖLNEVELÉSÉRŐL. 

Nem arról a korról szólok, melyben vánkosba, pólyába szorítják a nőgyer
meket, úgy mint a fiut. Ekkor egy a higienéje mind a kettőnek. De ezután 
csakhamar fölmerül a férfi és a nő különfélesége a nevelésben: A fin vessző
paripát kap, lapdát; szalad a szabadba, napba, szélbe; erőlködik, mászik, 
kapaszkodik, birkózik - izma, tüdeje, egészsége erősödik. S a leány? Babát 
szobajátékot, főzőjátékot kap, - hímes szoknyát, pántlikát a hajába, s bem~ 
9u~sol és kénye~k?dik ~ div:~noi;i, ~. tükö~· előtt, hüvösben. Arczbőre ugyan tej
feher marad, tagJai puhak, gombolyuk, haJa arany pehely: de szűk marad tüdeje, 
porczogó, puha a csontja s mint a csirkéé a húsa. Milyen feleség, és nevezete
sen, milyen anya válik az ilyen melegházi csemetéből ! Milyen férfiak lesznek 
majdan gyermekei! 

A nő létezésének czélja, rendeltetése : hogy megkívánt szép nő, boldogító 
feleség és arra termett anya váljék belőle. S úgy lehet a nő önmagával s lehet 
az emberiség a nővel megelégedve, a mily mértékben ezeknek megfelel. Ennél
fogva a nő nevelésének már gyermekkorától kezdve, mindenekfölött szemelőtt 
kell tartania a leendő feleséget és anyát. 

Nem kárhoztatom én azt, hogy ha a gyermek-leány bábuval, főzéssel, 
butoros szobával játszik. Szeresse, gondozza bábuját, kedvelje meg a főzést a 
lakást. Szokjék ahhoz, hogy ez a foglalkozás szórakoztassa. A család, a házt~r
tás képezze gondolkodása és érdeklődése tárgyait. Az okos anya az egész kis
dedápolás higienéjét, a főzés alapfogalmait, a takarítás rendjét beolthatja egy· 
uttal ~ já.tszó leánykába, játéba közben. Legyen a leány rendes, gondos főző- és 
szobaJátékával; legyen gyengéd és figyelmes bábujával és sírjon keservesen, ha 
eltörött a baba keze, lába: ez jól fejleszti a feleség, anya kedélyét. De e mellett 
nem szabad elfeledni a nő testét! 

A leá_nygyermek testét ápolni, fejleszteni kell úgy - sőt még gondosab
ban - mmt a férfiét, hogy szép nő s szerencsés anya lehessen belőle. 

Frigyes, porosz király - mint mondják - országából összeszedte a leg
erősebb s termetesebb nőket, s azokat adta nőül gárdistáinak, csakhogy nagy, 
erős, eg.észséges nemzedékre tegyen szert. A jó gazda is tudja, hogy az anya
á~lat. feJl~dése, egészsége döntő az uj .nemzedék fejlődésére, nemes tulajdon
sagau·a nezve. Igy van ez az embernél is. 

A szép testü, erős és egészséges szervezetü nő mint feleség és anya öröme 
lesz, a férj~e~, ~ltetőj_? ?emzedékének. A ;ékonyka, ideges kisasszonyból ájul
doz~ fe_~es~g ,es ossze~orott anya, leszen. Első gyermeke után már ideges, beteges
kedő, furdőző; magaval és masokkal elégedetlen; gyorsan öregedik s családi 
életre képtelen rommá válik. 

,A nő testi nev~lése nehéz föladat. Voltaképen a jövőtől, egy értelmesebb 
kortol kell.me~várm, hogy arra alapos és igazán jó tanácsot adjon. 

Annyi -~nzonyos, ho~y a mellett, hogy a női gyengédséget, kecset meg
tartsa, a női nevelésnek 1s erőssé, jól kifejlődötté kell tenni az izmokat, cson
tokat, szerveket. 

A nő testi nevelésénél gondosan s jól meg kell válogatni az eszközöket. 
A_ leány is szaladgálhat, labdázhat, ugrálhat mint a fiu. Nevezetesen pedig 

uszhatik, korcsolyázhat, énekelhet, tánczolhat s szabad-tornázást (kevésbbé 
mü~ze::·e!. tornázást) végezhet. Ne gugsoljon sokat a szobában, egy helyen ; 
ne uldogelJen maga alá szedett lábakkal. Ezektől összelapul melle, elfonnyad 
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az izma, elgörbül háta, medenczéje s majdan a nő, a feleség, az anya bánja 
meg a leányka hibáit. 

A leánygyermek iskolába is jár. Ennek a leányiskolázásnak is .has~nos 
volna a jó és rossz históriáját megírni, de most nincs arra idő. Azt megbvánJnk, 
hogy az iskola művelje ki a leány lelkét és elméjét a család javára és örömére, 
de azt is követeljük, hogy ne rontsa meg benne a nőt, a feleséget, az anyát. 

S ez nehéz feladat. A gyenge, önállóság nélkül való, a magát a hallottakba 
könnyen bele képzelő, azoknak alávető lelkületü s gyengébb testalkatu nőben 
az iskola sokkal inkább okoz szellemi és testi kárt, mint az erősebb lelkü, idővel 
önállóan fejlődő, mérlegelő és ítélő, egyszersmind ellentállóbb testü férfiuban. 
A leányiskolák higienéje még nincsen kellőképen tanulmányozva és megírva: és 
én félek, hogy a leányok iskoláztatásában 'Tl!a napság még in~ább :negtáma4-
tct1ik a nő, mint a fiuk iskoláztatásában a fér.fi. A leány, a ~1 úgyis otthon rs 
egyre szobában ül - az iskolában megint csak arra kárhozik. Beszorul sok 
szoknyájával a szük padba, ott hanyagul ül, maga alá veszi a lábát: s 
csakhamar - egyéb egészségi bajokat nem is is említve - kezd csípője elgö~
bülni. Nézzék csak a váczi-utczán a hölgyeket: a legtöbbnek ferdén áll a csr
pője - hacsak ez ügyes szabó ne,m segít a toiletten. „~ez~eg a palotai leányok, 
menyecskék csípője nem ferde! Es ez a csekély ferdules 1s komoly dolog; nem 
annyira azért, mert rontja a nő szépségét, hanem inkább azért, mert nagy 
veszedelmet okoz később az anvának. 

A leányok roppant érdeklődéssel hallgatják az iskolában a történetet : a 
hősökről meséket; a geográfiát: a termé~zet tar~aságai1;1ak kiván?si .~eirá~át; 
szeretik még a nyelveket is, mert - a ragalmazo~. szennt - egyik JOl feJle~t 
szervének ad okot és módot foglalkozásra. De vaJJOn nem okoz-e nagyon is 
könnyen mindez a sok tanulmány és tudomány kárt a nő lelkületében, a nélkül 
hoay a feleséanek, anyának valami nagy hasznára válnék? Nem teszi-e a nőt 
reg
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ényes hajl~muvá ? Utazásra, szórakozásra, feltünésre vágyakozóvá? 
Tanítják a leányt szépmlí.vészetekre, zenére, rajzolásra is, a mikre v?l~a

képen - az éneket kivéve - nincs a természettől sok képessége. TamtJák 
úgynevezett női munkákra is s mindezek k?dvéért benn tartják a szob~b3;11; 
távol tartják a házi gazdaságtól, melyet nem rnmer, nem szeret meg. Az ertek
telen, finom munkákkal megrontják szemét, a munkához görnyedő testében 
megrontják a tüdőt, a gyomrot stb. 

Szóval, sok szépre és jóra oktatják és szoktatják a leányt otthon és a~ i.sko
lában, de alig veszik eléggé figyelembe a leányban a leendő anyát és a haz1asz
szonyt, nem fejlesztik és ápolják sem otthon, sem az isko~ában a leány testét, 

Nőink életmódjában a legszembeszökőbb fonákság mmdenesetre az, hogy 
a nők - serdülő és felnőtt leányok, asszonyok egyaránt - sokat ülnek és keve
set mozognak. 

Németországban, az értelmiség nagy osztályában, a nő nem ül naphosszan t 
az utczai ablak mellett, haszontalan hímzéssel a kezében s ásítással ajakán, mint 
nálunk, a vidéki városkákban, hanem a háztartással foglalkozik, tesz, vesz, 
mozog. Nemcsak tapasztalásból tudjuk ezt, hanem . a statisztika alapján is! 
(Mit mindent el nem árul az a statisztika!) Németország leggazdagabb városai és 
családai nem tartanak annyi házi kiszolgáló cselédet, a mennyit a magyar nő tart l 

Hol van nálunk a croquet-játék, a labda-játék, a lawn·tennys nők számára, 
mint van Angliában? Az angol szülök utazni viszik fölserdült leányukat, fel a 
svájczi havasok tetejéig, hogy erősödjenek. Nálunk is fürdőre viszik a lányokat, 
rle csak bálba, hogy mielőbb főkötő alá dughassák . 
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Másik ~agy fonákság a leányok és fiatal nők életmódjában, hogy nem esz
nek és nem ISznak kellő módon. Szégyenlik a jóllakást, az egészséges hajtást, -
csupa szendeség, finomságból elégtelenül táplálkoznak, a mitől érdekes olvadó 
gyengéd lesz arczuk, termetük, azonban vértelen erőtlen ideges fejlődetle~ 
a testük. ' ' 

Pedig a férfiak okosak már és tovább okosodnak s kezdik megbecsülni a 
nő~en, nem_ csupá~ a hófeh~r kacsók~t, a pat1olat teint, a hozományt, de az 
egeszseget is .. Az ertelmes ferfi szemeben valoban a gyenge alkotásu, ideges, 
beteges n5. vrnsz~;:ttentő, ~ert „ méltán al?.gódhatik, hogy majd egész élete 
panasz, konn~, faJdalo:i;n, gorcsok, orvos, furdő s efféle keserűségek között foly 
~~- ~z. okos ferfi sze~~ben a, leányn.~k leg~rtékese?b hozománya: egészséges, 
ude enJe. A gondos szulők tehat arra torekedJenek mmdenekelőtt hogy jó egész-
séggel ((staffirozzáb ki kedves leányukat. ' 

:l\fa~yarországon ~ nők alig hogy fölcseperedtek, fé1jhezmennek. Kétszer 
annyi leany megy férjhez 20-ik éve előtt nálunk, mint Ausztriában. Pesten 
1870-ben a népszámlálás alkalmá.val 15 éves menyecskét 14-et irtak össze! 

Ennek a korai házasságnak is meg van az egészségi hátránya a mit a 
magy~r nők későbben megszenvednek. ' 

Es meg van_ a nagy kára a divattá fejlődő menyegző utáni utazásnak is. 
Kér~e~~ék .. cs~k a, _nőorvosokat az ilyen utazások következményeiről s alig 
bocsatJak tobbe az UJ házasokat gyorsvonatra Svájczba Tirolba Olaszországba 
Párisba. ' ' ' ' 

AZ ANYA HIGIENÉJE. 

A„ n~t mint anyát tiszteli legőszintébben minden nép. Megbecsüli benne 
~ k?ttos _eletet, a mely !ételéhez van kötve; megbecsüli benne a mártírt a ki 
~letet :eti kocz~ára m~~~a~a él~t,éért, ~~, tisz~eli ,be,nne az angyali lelket, ~ mely 
elete ezen ve~zel!ezt~tőJe: ~s, k1far~sztoJ~t .sz1ve egesz melegével szereti és ápolja. 

Az anyanak egeszsegeről s vedelmeről gondoskodás még a legprimitívebb 
népek lelkébe is be van oltva. 
, . Ocze~D:ia s~igetei!l a nő szolgálója a fé1jnek, az áldott anyát azonban a 

~~lJ ~zolg~lJa ki, s, m1~denk,ép~en gond~zza. ~z egyiptomiaknál, a görögöknél, 
r~ma:aknal _s n;ias .ősnep~knel tilos volt, ugyszmtén a Siam népeinél s sok más 
nepnel ma is tiltatik az aldott nőt törvény elé idézni és megbüntetni. 
" A ~?~ern,társad~lom is ?ltalmazz~ az anyát. Az angol ipartörvények védik 
ot 3: gyan es ?a~.Y~b~h :nunkakban a tulságos megerőltetéstől; módot nyujtanak 
neki, hogy UJszülottet is gondozhassa. A mi ipartörvényünk szerint csupán a 
gyer~e~ágy után való_ négy ~éte~ _át oltal~azta~ik az anya oly módon, hogy 
e.~en, idő a~att ne~ -~ot~lez~eto gyan m.unkara. Mmő elégtelen, tapasztalatlan 
torvenyh~zas, ! Elős,zor is _ki kellene terjeszteni a védelmet az áldott anyára is, 
le.galáb~ _rn allapotana~ b1zo:iyos leg_veszedelmesebb ~dejére; másodszor pedig 
kote_lezove k~llene tenm ~ gyarosra nezve, hogy ama bizonyos időben ne meré
szelje, mun~~v~l terhelm az anyát. Ha a szegény és értelmetlen anyára bízzák, 
hogy el-e a t?rveny oltalmával vagy sem, akkor bizony mit sem érünk el. Ismerni 
kell a gyán munkásnő szegénységét, kapzsiságát és lelkét. Gondatlanul éi·tel
me~lenul veszélyezteti saját egészségét, de sőt magzata életét is, csakhogy pár 
kraJczárt szerezzen ... férje számára pálinkára. 
, , Budap_es~ gyáraiban ~1:iási kár esik ily módon az anyák s a magzatok egész

segeben. Folh1vom ezen hrnnyokra a törvényhozás figyelmét. 
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Az anya egészségügyének legfontosabb fejezete: a csecsemő táplál~sa. 
A természet és a gondviselés ezt kötelességéül rótta, vagy talán mondhatjuk, 
jutalmul ajándékozta a nőnek. .. .. . . , , , 

Számos nép női a legnagyobb oromnek tekmtik a csecse~ő tápl~las~t.s 
azért jó hosszúra elnyújtják. Az északamerikai indus nők 12 _évig, a ~hma1 es 
a japáni nők 10 évig, - ~e Eur~pában is a s~e1:bek 4-5 év~g, a .~éh olaszor
szágiak 3-4, Svéd-, Norvegorszagban 2-3 ev1g maguk taplálJak .gyerme
küket. Ha Paraguayban, a bennszülöttek között az anya megbete15sz1k_ avagy 
meghal, más anyák esengnek az apának, hogy a csecsemőt nekik ad.Ja táp
lálásra. 

Európában, a művelt nemzetek között, napról-napra inkább és ink~bb 
leszoknak a nők a csecsemők táplálásáról, a csecsemőknek, de egyszersmmd 
önmagoknak kárára ! 

Különösen a módosabb osztályokban jóformán szégyennek, de legalább 
is elviselhetetlen tehernek, sőt az egészség és szépség ártalruának tekintik a cse
csemő táplálását.. Pedig mily fonákul ~mily téve~en ,gondo.lko_dnak: 

A legszomoritóbb pedig az, hogy im:i;nár a ~oznep.koz_ott IS .terjed az_<<~ra~ 1> 
szokása a csecsemők mesterséges tömese; meg pedig tobbnyue kapzs1sagbol. 
Csakhogy az anya munkája, keresete után járhasson, öreg asszony.~kra, :e~ny
gyermekekre bizza csecsemőjét, a kik a szerencs~tlen .term:~.~ést te~jel, kasaval, 
kenyérrel és effélével pár hónap alatt rendesen a suba JUttatJak: Ma~ok hanyag
ságból, értelmetlenségből, de némelyek föltett rosszakaratból 19 adJák mester
séges táplálékra a csecsemőt. 

Különösen rosszra fejlődött ez irányban a népszokás déli Németországban, 
Bajoi'országban, Württembergben. Vannak ott egész vidékek; a hol egy nő sem 
gondol többé csecsemője természetes táplálására, s ez eredmeny az, hogy a cse
csemő· halálozás ottan ijesztő nagy; nagyobb, mint akár Magyarországon. 

Nem tartozik mai tárgyamhoz a csecsemő-halálozás fejtegetése, mindazál
tal néhány adattal illusztrálni kivánom, mily döntő befolyással van az anya 
által való táplálék a csecsemő életére és egészségére. 

Élete első éve alatt meghalt 1 OOO élve szülött közül : 

Norvégiában --- --- __ _ 
Svédországban ___ _ __ 
Angolországban --·· . . . 
Francziaországban ---
Poroszországban ___ -- ·· 
Olaszországban.. .. ---
Magyarországon ___ -- . 
Ausztriában 
Bajorországban --- --
Württembergben 

(1866-1874) 
(1866-1877) 
(1866-1876) 
(1873-1875) 
(1866-1874) 
(1867-1877) 
(1878-1880) 
11866-1877) 
(1866-1877) 
(1871-1876) 

106·3 
137-1 
154·0 
169·J 
217-7 
220·1 
254 
258·2 
317•9 
329·5 

Ezen számok méltatásához meg kell emlékeznünk, hogy Norvégiában, a 
hol a csecsemő-halálozás csak egyharmadrész annyi, mint Bajorországb,an, 
Wiirttembergben, általános szokás a csecsemőnek anyja által_. való táplálasa, 
még pedig két, sőt három éven át; ellenben Bajorországban, Wurttembergben a 
mesterséges fölnevelés divatozik: , .. .. .. . ... 

Magában Bajorországban lS fökepen Munchen korül folotte nagy a cse-
csemő-halálozás, mig az ország távolabbi kerületeiben sokkal csekélyebb. Így_: 
Oberbayem és Schwaben kerületekben a halálozás 406 és 409 (négyszer annyi, 
mint Norvégiában!), ellenben a Pfalzban csak 187. 
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Mondják, hogy Münchenben és an k k"' 'k' 
lás elhanyagolását az idézte elő h na ornye ~n az anya által való táplá-
alapján elterjedt az a téves né t' hogy a r:agy chemikus, Lrnnm-nek analizisei 
lálék ép oly J.ól táplál · t ze ' og.}~ az ~gynevezett mesterséges gyermektáp-
lál , ' mm az anyatej mmthogy ebe . ·1 

o anyagot tartalmaz. Ennek a t , 'f lf , , miai a~ ugyanannyi táp-
mőknek áldozatul estek mert r ~ves e .oga~nak ma~· ezrei és ezrei a csecse
Fentartják, sőt teijesztik' pedia :z1f a ehet. tob?:I azt a h~tet a né~. közül hiirtani. 
rosok nagyhanaú hirdetései i; k .1 sz~r~ncs~ en ~zok~st a lelknsmeretlen gyá
zisei szerint (Li~big J) mesterség:s ;,' r~f ~Ig ~I.~nyitgatJák, ?.ogy tudósok anali-

- ép oly tápláló, mint az anyatej ap ~osz~rf .' gyei:mekteJuk, gyermeklisztjük 
b_:irl~n~ megfigy6lések szerint is Ú.s . on o .1s a nep azzal, hogy pl. legnjabb 
taplalas mellett, mint an ate. meÜ zei anny1 ?.secsemő hal meg mesterséges 

. séges táplálás olcsó és ké~yel!n e~\. ~gyszer fol~apt~ a népszokás a mester
feszitéssel lehet a népet ismét a ~:rm~c~a - ,az ~eiJed e~ csak legnagyobb erő
a csecsemők életét megoltalmazni. meszetes taplalásra VISszatéríteni s ily módon 

Hogy mennyire van elterjedve M a , 
arról nem szólhatok, arra nincs adato ~oYfrorszago,n a mesterséges táplálás, 
Budapesten nagyon is szokásos ~ es aRa~ztala~om, csa,k azt tudom, hogy 
tapaszt~lásukból. Ám mondják eÍ 

1 
A kik a videken eluek, tobbet mondhatnak 

. Kozegészségi szempontból ezek . 1 f , 
lnvánjnk - a mint I)l a m . ne b ?gv:;i. a leghatarozottabban sürgetjük 
rk , ' . asszova1 ara is k1vánj a n . , t''l k 'T b , ' 
1 es .. azt, veszi el, a ki gyermekét tá lál'a _ k„ ... eJe o, u on en tőle elv~-

szet torvenyeit tartsa is meg kül„ G J ~ve~elJuk, hogy az anya a terme-
Lehet k ' on en nem melto az anya névre 
. ne ugyan esetek, a mikor az anya k, . „ , 

megfelelni, a mikor az orvos ma flt' k. nem epes ama kotelessegének 
tel. És ne is aagoda!maskod. ~a I ~a. ne I a, csecsemő táplálását; de ez kivé
táplálás kimerítő volta m1·attJ1mm t- or~los?k es nem-orvosok - a természetes 
· . ' , er az ny1 van t , I , A 1 ő 

g1ti ugyan az anyát; csakhamar hozzáf 'lőd. k u zas. z e s nap9kban elgyen-
csak gyermeke jobb e észsé é. 1 ?J i azonban a teste. Es ekkor nem
teljesítése boldog tud~tával .'~ '1 a termeszetes kelle.mes érzéssel s a kötelesség 
egészséggel is. Étvá a ·av{lu a mazza ~~g a termesze~ az anyát, hanem jobb 
régi tapasztalása egy:~rs~i~~' ~nyagcs~rnJe gyor:sabb, Jobb. A nőorvosoknak 
nek szerveik különféle beteas~ ?f,~ az ~lyten anyak sokkal kevesebbet szenved
hanyag v.agy alkalmatlan anyá~~ei o ' mm a csecsemő-táplálásra kényeskedő 

A midőn annyira súlyt fektet k . . l 
jót, meg kell arról is pár szóval e 1 ~na, logyl az any~ maga táplálja csecsemő-
tetlenné e tanács követését. ' em e rnznem, 10gy mily okok teszik néha lehe-

Legfontosabbak itt azok a 'It 1' h' · .. 
tének erős és egészsé es fe 'leszt~s\ a ~nos ~g~~mai tényezők, melyek a nő tes-
séges, jól fejlődött :ő Ru~b e e\~rr;~zditJak, avagy hátráltatják. Az egész
ideges nő a kinek mellk ens-angya. rn at nevelhet csecsemőiből; a gyenge 
zen is fogja elláthatni gye~;e s;~~ö~t~~~nek anyai szervei alig fejlődtek ki, nehe~ 

Ama szervek rossz fejlőd..Ssének l ' k 
Sok anya fiatal leánykáját sz;ros fü ;beg ~.ya rkanl.a rossz ~·uházkodás az oka. 
szorítaná csakho e „ z e, ernsza 0 Ja„ - mmtha deszkák közé 
len divat: A szűk ~~ye~~:~:~ta~~~s~~f t~arta.sa legy,en .. Ertelmetlen és szerencsét
annak szerveit aiejlődésben. - ? nk o~szepreseh a mel~kast, s akadályozza 
mivé töpörödik a khinai nő ia'b e fszerve . atalon elcsenevesznek. Hisz tudjuk 

Í ' tk .k a a eszes cz1pők által 1 
gy ve ez1 a hiú anya leánya ell Ak dá! · , 

lődését s megöl' b .. „ , en. a yozza szepsége teljes kifeJ· -1 enne az anytt oromet és áldását. 
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S a mi a legfigyelemre méltóbb : az elcsenevészett mellszervek gyakran 
örököltetnek ! Anyáról-anyára elkorcsositja a füzőnek a gyermek-leányon értel
metlen viseltetése a nő legékesebb szépségét s az anya legédesebb adományát. 
Ez az elkorcsosodása a mellkas szerveinek ki van mutatva oly vidékeken, a hol 
a nép (a nők) pánczélszerű füzőket visel, mint pl. épen Bajorországban. Való
ban rútabb megj~~enést, mint dachauvidéki asszonyt (München mellől) alig 
tudok elképzelni. ürült népdivatja vánkospárkánynya.I domborítja csipőit, ellen
ben feszes pánczélfüzővel összeszorítja s lelapositja mellét; valódi karrikaturává 
teszi testét s mesterséges kosztra juttatja szerencsétlen csecsemőjét. 

S ha a nők mind általánosabban összefüzik me1lüket és elhanyagolják 
anyai kötelességöket, DARWIN-tó! földerített természeti törvények értelmében 
nem rútúl-e el a nő s nem válik-e végképen képtelenné a csecsemő táplálására? 
Valóban félni lehet! 

Látható mindebből, mennyire fontos egészségügyi tekintetben az an.ra, -
áldott állapotától kezdve addig, a míg csecsemőjét és kisdedét fölneveli. Es lát
ható, hogy mennyire szükséges, hogy az anya ismerje s teljesítse a kötelességet, 
melyet a természet reá rótt. Ebben az irányban pedig legtöbbet érhetni el helyes 
és általános fölvilágosítással. Azért az anya egészségtanát a népesség minden 
osztálya számára értelmes és népszerű iratokban popularizálni kell. 

A NŐI MUNKA HIGIENEJE. 

A világ mind a négy sarkán a női munka elsője: a háztartás, a mi magá
ban foglalja életrendiink legfontosabb egészségi tényezőit: a lakásnak egészsé
gesen tartását, az élelem elkészítéséről gondoskodást s a test ápolásának számos 
más fontos momentumait. 

Nem szenved kétséget, hogy a lakás tiszta, szellős, egészséges állapotban 
való megtartásának gondja első sorban a nőre nehezedik s az értelmes s gondos 
nő la~ásában oltalmazza a saját egészségét, de egyszersmind az egész családét. 

Es a lakásnak egészséges állapotban megtartása nem is egyszerű, és könnyü 
dolog. Mai napság a jó lakásban ventilatió van, szenet kimélő fütő és főző 
kemencze, víz-, gázvezeték, fürdő-berendezés, elektromos vezeték; a lakást 
különféleképen tapetázzák, padlózzák: s a jó háziasszonynak mindezeket a 
modern berendezéseket ismernie s rendben tartania kell, nehogy a félj és a 
család kényelme és egészsége szenvedjen. 

De továbbá ismernie kell a jó háziasszonynak a tisztaság fentartásának 
higienikus hasznát és annak módját: a porolást, törültetést, a mosatást; ismer
nie kell a lakással való elbánást fertőző betegségek esetén, a fertőtlenítést. 
Egysz{lval a nő feladatához tartozik a lakás higienéjének ismerete és gyakorlata. 

Epen úgy a háziasszony keze alatt áll a konyha egész ökonomiája és higie
néje. A mai drága életviszonyok között a jó háziasszonynak ki kell ismernie 
magát az élelmiszerek gazdasági árában s higieniai értékében; ma inkább mint 
valaha, gondjának kell lenni, hogy a drága s gyakran nem a legjobb minőségű 
élelmi szerből is jó és egészséges eledelt készítsen; végre a háziasszonyra hárul 
első sorban a család pénzének és egészségének oltalmazása a csalók, élelmiszer
hamisitók ellenében. 

Kell-e részletesen fejtegetnem, hogy mind eme tekintetben mennyire hasz
nára lehet önmagának s egész családjának az értelmes s gondos nő, és mennyi 
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kárát vallja az ért~_lmetlen és gondatlan. Nyilván való tehát, hogy a jó házi
asszo9yna~. fontos fol~data: a táplálkozás bigienéjének ismerete is. 

.. , Es va33on talán kisebb a nő bigieniai feladata a család nevelése és ápolása 
korebe_;i? ~ csec~emö ~el:y:~s éle1,mez?se, a ~yermekek egészséges nevelése, a 
b~teg apo_~asa; I?m.d az ö kotelessege es gond3a, s boldog a család, a melyben a 
nő eme kot~lessegemek tud és akar is megfelelni. 
.. Látbat3uk csak ~zekbö~ is, hogy a nő munkája a házban, a családban a 

h1giena legfonto~abb tenyezömek folytonos gyakorlatát jelenti. Kételkedhetünk-e 
~ze~ megfontolasa után, hogy a nőnek fontos, döntő szerepe van az egészség 
ugyeben? 

Méltií~ ~ivánbatju_k. en~élfog~~ az egészségügy érdekében, hogy a nő képes 
legyen a ~a;ziassz,ony b1g1~n_rkus kot~lességeinek mel?felelni. Erre szolgál pedig, 
ha, ne-~eleseben es oktatasaban kellő figyelem ford1ttatik a család a háztartás 
~geszsegt:inában való f~lvil~gositás~ra és kiművelésére; továbbá, ha ~nő örömmel 
es odaadassal foglalkoz1.k hazta;-tá~ava~,s arra szenteli élete munkája java részét. 

~ gaz~ag~kat, SaJnos: hatr~l~at3ak .e,bb~n az élvezés, a fényűzés s a társa
dahi;; szo~~~~k, melyek hazon ,kivul .t~~·L~8;k es foglalkoztatják; a szegényt pedig 
a hazonkivuli munka. Ez a bazonk1vuh elet a nő bigienéjének s egyszersmind 
a család egészségének halálos ellensége. 

.. , A t~rsa,dalom még _nem fektet kellöképen súlyt a nő háziasszonyi munka
korere s mkabb azon kívul s azon felül követel munkát. 

A_ gazdagok a szép művészetekre kényszeritik a nőt. Kivált a zene azon
go~·a d1vat?sak, ~ovábbá a sz~nművészet, a festészet látogatása, ápolása. Egyszers
mmd a mtt~elts;ighez tartoz~k :-- Fra~cziaországon és Anglián kívül - idegen 
nyelvek sza3kolasa, egy keves idegen literaturával diszitve. 

Ha ~lnézem, mennyi pénzt és gondot forditanak a szülök ezekre a sallan
g?k~·a; m1~y enerz~iával_ k~nyszeritik zongora mellé, a mamzell és a missz társa
sagaba! mily buzgoan vrnz1k a konczertbe szabadkozó ásitozó lánykájukat ellen
ben mily kevés pénzt és gondot forditanak a háztartás tudományában és,művé
szetében ~aló kik_épzésre : mindig sajnálkozom a leendő férj és család sorsán. 

. , Osupan Anghaban vann~k eddigelé iskolák, a hol a felnőtt leányok a ház
tait~sba~ s az ahhoz ta1:tozokba~, íg~ a főzésben is praktikusan tanittatnak. 
T~lan ,el3utnak hozz~nk is ezen ISkolak, ha a divat felkapja. Akkor a serdülő 
le_anykak nem ((Mus1k>1 táskával fognak iskolába kényeskedni hanem kaczér 
kis kaszszerollal. ' 

, Nyilván való, h~ azt, akarjuk, hogy a nő áldást és egészséget hozzon a 
csaladnak, ~kkor a haztartasnak kell magát szentelnie a nőnek s nem a művé
szetek~~k, e_lv,ezetnek, regényeknek s efélének. A háziasszony kötelességének 
pop?lans leirasa nagy hasznára válnék nöinknek, de egyszersmind valameny
nyrnnknek. 

., Vannak sokan, a kik a nőnek egészen hasonló munkakört szánnak mint a 
ferfinak, s ezt szóval s tollal lelkesülten hirdetik, mint FELIX REMO ( d~'égalité 
de Sex~s » ), ~MI~ Y ~~EIF~ER ( (( Woman and Work») s mások. 

Ko~etehk es surgetik, hogy a nő földi boldogulása ne függjön kizárólag 
szere~cse,s avagy, szerencs~tlen férjbezmenetelétöl; hogy a nő önáiló kenyérke
resetre kepeztessek s ~o~sattassék;_~?g~ ~ i;ö ügyvéd, orvos, képviselő, hivatal
n?k le?ess~n. Nen: k1~anok a nÖI onallosag és munka jogosultságáról és érté
~eröl altalaban szolam; az nem tárgyam. Csupán azon oldalról veszem szem
~gyre ,ezt a fontos társadalmi kérdést, a mely már komolyan érinti az ecrészség 
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Úgyhiszem ma már nem tagadja senki, hogy vannak nők, - természetesen 
kevesebben mint férfiak, - a kik a tudományos munkára képesek; a kik épúgy 
meg tudják tanulni s tudják alkalmazni a jogtudományt, az orvosi tudományt, 
mint a férfiak. Egyszersmind talán szabad hinnem, hogy az emberiség jogérzése 
'eléggé igazságos, hogy elismerje, miszerint az a nő, a ki meg akarja tanulni a 
jogot, akar tanulni orvosolni, ebhez ugyanannyi joga van, mint a mennyi a 
férfinak pl. a szakácskodás megtanulására. Végre az is igazságos, hogy ha a nő 
épen úgy megtanulta a jogot, az orvoslást, mint a férfi, az élete fenntartására 
épen úgy fel is használhassa mint a férfi. 

Ezek nyomán nem kételkedem, hogy jön idő mindenütt és Magyarországon 
is, a mikor lesznek egyes nő-ügyvédek, nő - orvosok stb. 

De vajjon helyes-e egyeseknek az az agitácziója, hogy a női nem jelenté
kenyebb része ebben az irányban keresse a jövőben életfeladatát? 

Bizonyára helytelen. Egyes kivételes képességű nő, ha hajlama és viszo
nyai arra vezetik, ne zárassék el a tudományok és a tisztességes kenyérkereset 
egyikétől sem; ezt követeli jogérzetünk. De nagy higienikus kárt okozna, ha 
izgatás, divat, avagy társadalmi kényszerűség a nők nagyobb részét sodorná 
olyan életpályák keresésére. 

Elvégre is tény az, hogy a nöiszellem munkaképessége átlagban csekélyebb, 
mint a férfiué. És ha már látjuk, hogy a mai tudományos nevelés kezdi azt a 
határt elérni, a hol egyenesen megölője a férfi testi és szellemi egészségének : 
akkor kétségtelen, hogy ezt a határt a nőre nézve átlagban véve már elérte. 

Olyan magasabb és tartós szellemi munkát követelő életpályák ideges, 
hisztériás, kimerült, kétségbeesett s végre elzüllött existenciákat teremtenének 
az arra tóduló női nemből. Szellemi és testi katasztrófára juttatná a női nemet, 
melynek eredendő bűne nemzedékekre megrontaná a nőben a szeretetre való 
feleséget s a jó anyát; aláásná a közegészségügyet. . 

A modern női emanczipatió s tudományos kimüvelés izgatásai ellen tehát, 
melyek pedig vajmi könnyen divattá, szellemi epidemiává válhatnak, - a 
higiene határozottan óva int . 

De ne hunyjunk szemet és lássuk, hogy nyomornak, megalázásnak, meg
semmisülésnek van alávetve megszámlálhatatlan művelt, tisztességes, jó család
ból való, de nem vagyonos nő azért, mert nem jut9tt férjhez, vagy azt elveszi
tette s nincs módja a tisztességes kenyérkeresetre. Es gondoljuk meg, hogy ama 
nyomorban levő nők mennyit szenvednek egészségükben, életükben, s ama 
megalázott nők, mily gyakran éles, büntető ostorai a közegészségnek, a férfi 
nemnek! 

Valóban a társadalomnak - már csak közegészségi tekintetekből is---: módot 
kell nyújtani a nőnek, a ki nem boldog feleség, hogy önmagát ép oly tisztessé
ges úton és módon, mint a férfi fentarthassa. Különben nincs joga megtiltani a 
nőnek, hogy oly módon éljen meg, a hogyan tud. 

Kétségtelen, hogy csakis munka útján adhat életfentartást a társadalom a 
magára hagyott nőnek. Kérdés csakis az : miképen adjon munkát? 

A legnagyobb nehézség nem a legalsó néposztálynál mutatkozik; azok 
mint cselédek, napszámosok megközelitöleg már egyenlően keresetképesek a 
férfiakkal. A következő, műveltebb osztályok nőinek szükséges számtalan eset
ben az életet fentartó munka. Azok házi cselédül, már csak gyengébb erejük 
miatt is, nem mehetnek! 

Ezeken csakis kézi munka segithet. A nő kézi munkában ügyes, mint akár 
a férfi: teste alkotásánál fogva a helyben ülést is jól tűri. A nők számára szapo-
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ritani kell a kézi munkát s egyszersmind a nőket képessé kell tenni arra a 
munkára. . 

A nő, m.ár m~ is végez kézi munkát kenyérkeresetképen. Így ruhát varr, 
ka~apot k~szit, feherneműt varr stb. Mindez azonban nem elég, - szűk kör, és 
meg hozza, mert roppant sok nő tódul arra a munkára, eléheztetően kevéssé · 
van megfizetve. A nőt s ügyes kezeit foglalkoztatni kell más munkákban is a 
ke~es~edésn~k s kézn:~yességnek úgyszólván minden ágában, akkor képes l~sz 
szukseg eseten munkaJaval magát fentartani. 

, . ~őze9észs~gi tekintetb~l ~ürge,tem t~hát, hogy a. szegényebb sorsú leányt 
mar ISkolaztataskor a csalad es hazra nezve fontos ISmereteken kívül valami 
kézi munkában is, - de ne mindig és csupán finom női munkákban varrás és 
himzé~?~n ! - ~anit~ák. Állítsanak fel továbbá komoly és széles alapon szerve
~ett nÖl. iparos-i.skolakat, melyekben kenyérkeresetre utalt nők - korosabbak 
Hl l - bizonyos ipart, kereskedelmi munkákat megtanulhatnak a melyből meg-
élhetnek. ' 
, ~ társad~~o?1 __ maga is t,öbb~,t t~hetne az olyan kenyérkeresetre S:Oruló nők 
er~e~eben ... Kulonosen a nők JOszivének a legszebb tere nyilik itten társaik 
baJamak ~olkeresésében s orvoslásában. - En nem hihetem, hogy a nők 
olyan lelkul~tűek volnának - mint sokan állítják - hogy szívesebben foglal
koztatnak s Jobban fizetnek férfi munkást, mint nőt, s utóbbitól hamarabb von
n~k le mun~abért, 1!1-int a ~érfitől. Ha meggondolj~k, m~nnyivel nehezebben jut a 
~ő a mun~ahoz! mm~. a fer.fi, - ~a ,meggoi:do.lJak, mily önmegtagadást gyako
rol az a nő, a k1 becsuletes munkabol akar elm: akkor lehetetlen, hogy könnye
ket fakaszszanak a szegény munkásnő szemében az olcsón kicsikart munkabér 
által. 

, "~in.~ei1ek , el~t~ egyesületbe~ na~y és hatalmas nőegyesületbe kellene jó 
szi vt; es JO, sorsn nőmknek egybeallam, - a mely mérhetetlen sok jót tehetne a 
szegeny nőknek azáltal, ha az arra szorulókat munkára képesitené s abban 
támogatná. 

*** 

Fölolvasásom bekezdésében mondottam, hogy a statisztika tanúsága szerint 
~fa~yarors~ágon ~ nők a nép között is _nyilyán rosszabb egészségüek, rövidebb 
~letüek! mmt a ferfi.ak. Ezt annak tulaJdomtottuk, hogy a nő munkájában ere· 
Jen felu~.meg v~n tei:helve. A fér.fi nehéz munkára is rákényszeríti nejét. 

VaJJOn valoban igy van-e a dolog, nem merem állítani. A kik a vidéken a 
~lép között élnek, mondják el tapasztalásukat. - Egy magyar közmondás nagyon 
is a mellett tanuekodik, hogy a maayar férfi nem valami nagyon kímélheti a 
nőt, mert azt mondja : 

0 

< 

((A dió törve, az asszony verve jól '' 
A férfiaknak emez esetleg mutatkozó barbarizmusa ellen határnzottan küz

denün~ kell : irodalomban, a szószékről, a hatóság hatalmával. 
Tisztelt gyülekezet l 
Nag~on is hossz~ és unal~asen komoly volt tárgyalásom, azért (habár 

n:ost ~n:ol kellene ~zolanom, miképen oltalmazzuk és fejleszszük a nő szépsé
~et: mi~.e~en ta~·t~atJa meg a nő sokáig arcza szeplőtlen havát, szemei fényét és 
titkos t?zet; m1kepe1:1 óyhatj~ meg bőre, bársonypuhaságát stb.) félek, hogy 
figyelmukkel nagyon is VlBszaelek, - tehat végezek. 

Láttuk, hogy menny~re .mostoha Magyarországon a nők egés~sége, és 
láttuk, mely fontos szerepuk is van a nőknek az egészségügyi téren. Ohajtom, 
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hogy szavaim érdeklődést keltsenek; óhajtom, hogy a női egészségügygyel 
szeretettel s gondoskodással foglalkozzanak a tudomány, az iskola, a család, a 
hatóság, a társadalom. s kiváJt maguk a ~ők; ó?.aj~°.m végre, ~,o~y. ~i férfi.ak 
mindnyájan eszünk és Jellemunk egész ereJevel kuzdJunk azok JOleteert, a kik
nek bírása a legnagyoLb földi gyönyörűség, a kiknek életfeladata a legnagyobb 
áldás és áldozat, a természet leggeniálisabb alkotásáért: a nőkért. 

ö. 

AZ E1VIBERI AKARAT SZABADSÁGÁRÓL. 

Dr. ScfilcHTER MIKSA 

előadása, a XXIV. vándorgyülés aug. 27-én tnrtott 1u1;gygyülésén. 

Igen tisztelt Nagygyülés ! 
Hiába tagadnám .... hisz e nagy és fényes gyülekezet minden tagja észre 

veszi rajtam, hogy a nagy bátorság daczára, mely az emberi akarat szabadságá
nak megbeszéléséhez kell, hogy e bennem látszólag meglevő nagy bátorság daczára 
mégis aggódom és félek. 

Nagy tudományu és nagy tapasztalatu férfiak körében érzem magam, oly 
férfiak körében, kik mind tudják, hogy az emberi akarat szabadságának kérdése 
oly régi, mint az emberiség maga, kik tur1ják azt, hogy ezen . kérdés már ott 
kezdődik, hol a hagyomány szerint az első emberpár szabad akarata impulsusá
ból tépi le a tudás fájának gyümölcsét, kik tudják, hogy e kérdésről évezredeken 
át vitatkoztak és irtak, és kik még csak nemrég hallották korunk egyik kiváló 
természettudósának, Dubois-Reymondnak, véleményét, mely szerint ez a kérdés 
ma is a hét világtalány egyike. c1 Nincs tárgya az emberi gondolkodásnak, mondja 
e szellemes tudós, melyről több folians korhadna olvasatlanul a könyvtárakban, 
mint az emberi szabad akarat kérdése)). 

És joggal kérdik tőlem ezen gyülés életbölcs férfiai, hogy mit keresek én 
e porladozó foliansok között, hogyan merészkedem én oly kérdés tisztázásá
hoz még csak hozzá is fogni, - melyet tapasztalt bölcsek megoldatlanul hagy
tak félbe! 

Szabad-e ezen kérdéssel foglalkozni ma nekem, midőn alig mult egy éve, 
hogy legelső tudományos egyetemünk tudós rectora küzdött a feladattal és kit ha 
én ma követek félő, hogy a végtelen körmondatok tömkelegében én is elveszek és 
reám is illik az, mit oly találóan mond Mephisto Faustban : 

Hidd el, az ily philosophus bohó 
Mind állat, melyet egy manó 
Kopár mezőn Jmrczol kőrben körül 
Mig tőszomszédban zsiros gyep terül. (Göthe: ccFaust» ). 

És ha indokolt félelmem legyőzve, és a mult speculatióinak kudarczán nem 
okulva, ma mégis bátorkodom a magyar orvosok és természetvizsgálók vándor
gyülésén ezen sok ezredéves kérdéssel foglalkozni, úgy teszem ezt azé~t, -:- mert 
erre belsi5 meggyőződésem ösztönöz. Teszem azért, mert a természet titkait foly-
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ton kutató elmék kritikai világosságát nem kerülöm, de keresem. Teszem azért, 
mert olyanok társaságában érzem magam, kik méltányolják a természet igaz
ságainak fejtegetését es hirdetését akkor is, ha arra oly igénytelen valaki vállal
kozik, mint én magam, és mert a szabad gondolkodás korszakában nem bitóra 
és máglyára küldik egymást, kik az akarat szabadsága felett vitatkoznak, és 
engem ma már nem az elmult századok félelmes itélöszéke sujt, hanem tudo
mányunk, a természettudományok socialis bajtársa, a humanismus véd ... véd 
még akkor is, ha tévedek. 

*** 

A természetbuvárlat, mely concret következtetéseivel ma már a speculativ 
philos?phia elvont tételeit lerontja, az emberi akarat szabadságát kell, hogy 
tagad;7a. 

Azon feltevés, hogy az emberi cselekedeteket meginditó akarat szabad, bár 
jelenleg a művelt emberi társadalmakat összekötő tényezőknek, a vallásnak és 
igazságszolgáltatásnak képezi alapját, soha bebizonyitott tétel szinvonalára 
emelkedni nem tudott. 

Minden időben voltak éles elméjü megfigyelők, kik tények alapján bizonyit
gatták, mily csekély szerepe jut az emberi akarat szabadságának akár az egyes 
egyén életét betöltő események lefolyására, akár az egész népek és nemzetek 
sorsát képező történetre. Mindig voltak bölcsek, kik ii önmaguk megismerésében ii 
eljutottak addig, hogy cselekedeteiknek motivumait nem egy abstract és függet
len akaratban, hanem egy akaratunknak is parancsoló hatalomban látták, és ha 
Sokrates azt mondja biráinak, hogy öt egy benne rejlő daimon kényszerité arra, 
hogy úgy cselekedjék, amint az ellenségeinek és bíráinak nem tetszik, és a mint 
az élet~t veszélyezteté, úgy ezen beismerésben a szabad akarat tagadása rejlik. 

Hisz lehetetlen volt nem látni, mily kevéssé szabad akaratunk a cseleke
detek túlnyomó nagy részében, mennyire befolyásolják cselekedeteinket oly mo
tívumok, melyek ú. n. állati természetünkből folynak és melyek a táplálkozás 
által az egyed, a szaporodás által a faj fentartására irányulnak, mennyire alája 
rendelkezik akaratunk az fü·ömnek és bánatnak, a haragnak és félelemnek, és 
mennyire kitér akaratunk az elöl, a mit mások akarnak. 

Nem feladatunk ma annak okát kutatni, mi vezethette és vezetheti ma is 
az emberi gondolkodást a szabad akarat felvételére. Bizonyára az akaratunkat 
annyira befolyásoló önzés az, mi itt közrejátszik, ugyan az a motivum, mely év
ezredeken át földünket tartotta azon központnak, mely körül nap és hold és 
csillagok forognak. 

De hogy sem az erkölcsöt a szabad akaratra reá parancsoló vallás, sem a 
szabad akarat fölött őrködő emberi igazságszolgáltatás azon ellentmondást, 
mely a tények és a szabad akarat felvétele között létezik, teljesen kiküszöbölni, 
illetőleg áthidalni nem tudják, bizonyitja azon körülmény, hogy a legelőrehala
dottabb vallás, a keresztény vallás, erkölcstanába kénytelen volt beleigtatni az 
eredendő bűn fogalmát és némely ágazatában még a fatalisticus prredestinatiora 
is viss~atér, és a legjózanabb igazságszolgáltatási code:xek is kénytelenek tág tért 
hagym azon fogalom számára, melyet beszámithatóságnak nevezünk, kénytele
p.ek a:z igazság végrehajtóira, emberi gyengékkel felruházott birákra bizni az 
enyhitő körülmények számbavételét. 

A tudomány pedig, melynek mi állunk szolgálatában, ma a sok oldalról 
összeh?rdott tények inductiv értékesítése alapján kénytelen kimondani, hogy az 
emberi akarat szabadságának felvétele csalódás. 
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Az akarat nem ok, hanem okozat, az akarat csak kapocs azon agyideg -köz
pontok között, melyekbe érzékszerveink utján az egyén éle~ének szükségle~eiröl 
és a külvilág tárgyairól az érzetek, képzetek,' a fo~a~n;iak elJut~ak és a~on. ;deg
csoportok között, melyek a cselekedeteket vegrehaJtO izmokat 1s befolyasolJak. 

Az érzetek, melyek reánk hatnak, énünktől függetlenek, az érzet~k felfogása, 
a képzetekké való feldolgozás úgy történik, a mint azt agyszerkezetunk megen
gedi. Ezen központ szerkezete pedig születéskor már prreformált, áz egyén élete 
alatt a körülmények által befolyásolva fejlődik, alakul. A képzetek feldolgoz~sá
ból eredő ítélet és az ítéletből kiinduló akarat nem olyan lesz tehát, a mrnőt 
központi agyszerkezetünk alkotni ((szabadon akar», hanem ol~an, a minőt 
alkotni tud, a minőt meglevő sajátságai szerint szükségkép alkotm képes. 

És mire lesz képes az akaratot készítő agyszerkezetünk? 
Mindaz, a mit láttunk és hallottunk, minden, a miről érzékeink utján tudo

mást szereztünk és minek képe agysejtjeinkbe lerakodott, mindez kö~reműködi,k 
az itélet meaalkotásánál; ebből eredő akaratunk olyan lesz, a mmőt a czel 
sajátságainak képzete és már előbb meglevő képzetek kölcsönös egymásra hatása 
eredményez. E képzetek egymást támogatják vagy lerontják és az összehason
lítás, a mérlegelés, a megfontolás eredménye az akarat. 

Midőn mi ezen működését az agynak magunkon észleljük, midőn magunk
nak akarunk számot adni arról miért akartunk bizonyos esetben így és miért 
nem máskép, akkor persze csak a legközelebbi motívumok ötlenek szemünkbe; 
és minthogy gyakran ezen motívumok feltünően nem látszanak elegendőknek 
az elhatározás megmagyarázására, úgy azt hisszük, hogy az, a mi a felfedezhe~ 
motívumokon kivül még hozzájárult a döntéshez, az a uszabad akarat>>. P~d1g 
az a mi a felfedezhető motívumokon kivül, tényleg közrehat az elhatáro~ás mmő
ségére, az azon sejtett motívum, mely öntudatlanul már meg van ?~~nui;ik, m~ly 
azon képzeteken alapul, melyeket agyunk már előbb felvett, perc1p1alt, es a tob
biek sorába beigtatott - appercipiált - mely eddigi életünk, ~o~~1:nk, ~evelé
sünk, tapasztalataink eredménye, melyről azonban az akarat keszules.~ p~llana
tában épúgy nem veszünk tudomást, mint a hogy nem gondolunk tobbe arra, 
miként különböztessük meg a hetüket midőn évek óta már folyékonyan olvasunk. 

A természet szolgáltatja akaratu'nknak az első alapot, az agyszerkezet és az 
érzékek megadása által, és az első akaratunk~t lekö_tő motivum?t i~, abban, 
a mit oly jól fejez ki Shakespeare, midőn mondJa: <1Richard szereti R1chardot. 
Én vagyok az én. ii Az élet maga adja az akarat legtöbb motívumait: a képze~e~, 
tapasztalatok és a megszokás által, melyek gondolkodásunkat, akaratunkat idő
vel teljesen lekötik. 

*** 

Az akarat fejlődésének három szakában : a vágyban, a megfontolásban 
és az elhatározásban ezen motívumok szerepelnek, és hogy akaratunk soha, de soha 
sem szabad, azt legvilágosabban látjuk, ha ezen fejlődési szakaszaira vetünk a · 
minket érdeklő oldalról némi világot. 

*** 

Önök, tisztelt hallgatóim : vágynak, megfontolnak és elh_at~rozva a:karna~. 
Ha vágy ébreil lelkükben, habozhatnak-e csak egy percz1g 1s azt elismerm, 

hogy kívánságuk tárgyát olyasmi képezi, minek lét:zésérő_l vagy l~tezh~tésér~l 
fogalmuk van, valóban meglevő, vagy csak lehetseges saJátságukrol kepzete1k 
vannak. 

XXIV. Vándorgyülée Munkálatai. 
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lgnoti nulla cupido; a kinek valamiről tudomása nincs, annak erre irányuló 
vágya se lehet. Columbus Kelet-Indiába akart jutni, midőn a föld kerekségének 
·képzetében az óczeánnak neki indult, egy új hajózási ut feltalálása, nem egy új 
világrész felfedezése képezte vágyának czélját. 

Akaratunk képződésének ezen phasis~ban tehát már a meglevő motivumok 
befolyása alatt áll, tehát nem ((szabadi>. Es itt meg kell jegyeznünk, hogy ezen 
képzetek nem mind olyanok, melyek képződéséről, az agyba való felvételük ide· 
jéről, a felvétel körülményeiről tiszta tudomásunk volna. Itt vannak első sorban 
azon vágyak, melyek eredete bennünk, ill. organismusunk szerkezetében rejlik 
és melyek mint mondani szokás, reflex utján kelték bennünk a vágyat. Ilyen az 
éhség érzete által keltett vágy a tápanyag után, ilyen a lélegzetvételre inditó 
vágy, melynek alapját az idegközpontokra ingerHíleg ható élenyhiánya a vérnek 
képezi. Igy vesz lélegzetet az imént született és az anyai vérkeringéstől elszakadt 
gyermek, így veszi szájába az oda nyujtott emlőt és végzi ajkaival, nyelvével az 
első szopó mozgásokat. Kétséget nem szenved, hogy az első eléggé ügyetlen 
szopás csak az éhség által keltett reflexinger lefolyása alatt történik, de már 
másodszor azon képzet is hozzájárul, melyet a szopás által eredményezett ((jól· 
lakás 1> keltett. 

A szopási műveletre irányul még ezután is egy ideig a vágy és nem az 
emlőre, mert a gyermek ép oly mohón kapja be az odanyujtott ujjat, és általá· 
nosan ismert az a fogás, melylyel a szoptató anya vagy dajka él, ki a siró és se 
látó, se halló gyermeknek ujját dugja szájába és ezzel mintegy <<járszalaggah 
vezeti száját az emlőhöz. 

A kezdetleges reflexmozgások később öntudatos mozgásokká lesznek, azon 
mérvben, a melyben a gyermek agyába képzetek jutnak a tárgyak sajátságairól, 
a mint ezen képzetek vágyakat ébresztenek, melyek első motivumait képezik a 
gyermek öntudatos, de mint látjuk, nem «szabadi> akaratának. 

Tehát már ezen kezdetleges képzeteket is az egyén életének fentartása 
sugalja. Állatoknál, melyek agyszerkezete alacsonyabb fokon áll, ezen motivum 
állandólag uralkodó marad és a faj fentartására irányuló motivumokon kivül, az 
egyedüli, mely ezen élő lények cselekvését, akaratát befolyásolja. 

Tény, hogy ezen motivumnak némelyiknél oly képességekállanak rendelke
zésre, melyek mint a varjunál mértföldekre sejtetik vele az eledelül szolgáló dögöt 
és vezetik röptét ezen irányban. Ezen vágyat és ezen képességet az állatnál ösz
tönnek nevezzük. 

De ezen ösztön csak quantitative, és nem qualitása által különbözik az 
akarattól, csak az által különbözik, hogy az állati ösztönnek inditó okát csak 
egy motivum képezi, a vágyat csak ez köti meg, mert az állat agya egész életén 
át csak ezen egy motivum alakulására szolgáló képeket tudja befogadni. 

Minél alacsonyabb fokán áll a fejlődésnek az állat, annál csekélyebb a kii-
. lönbség az imént napvilágra jött és a már idősebb egyén vágyai között ; az állat 

tehát nem választ cselekvéseiben, nem «akari> oly értelemben mint az ember, 
mert cselekvéseinek irányát csak egy motivum határozza meg. A fejlettebb agy
szerkezetü állatoknál különösen az idomitás több képzetet juttatva azok agyába, 
azok akarata számára is több motívumot, vágyat szolgáltat, de itt is mindig az 
élet fentartására való törekvés és a fenyegető kellemetlenségek kike1·ülése 
marad a fö. 

De magát az embert, az öntudattal, akarattal biró embert is jórészt ösztöne 
tartjafenn és helyesen mondja Wundt: ((hogy rosszul állana dolgunk, ha leg
egyszerübb életszükségleteink kielégitésénél saját akaratunkra volnánk bizva. 
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Az akarat csak az irányt jelöli meg és a végrehajtást szerveink mechanicus czél
szerüségére bizza » • 

Igaz, hogy az embernél az agy fejlődésével, a képzetek szaporodásával 
mind több és több vágynak alakeleme van belénk oltva, de egyuttal mind több 
ok halmozódik fel, alTa, hogy akaratunk ezen kezdeti stádiumában, melyet a 
vágy jelöl, már kötve legyen. 

A képzetek lekötik a vágyat, ezen vágyak vezetik akaratunkat és még akkor 
is, midőn ezen vágyak az értelem szürőjén, a megfontoláson, keresztül haladva 
elhatározásra, cselekvésre válnak és kielégittetnek, még akkor is kényszer erejé
vel hatnak ujabb vágyak, ujabb elhatározások alakulására. Igy mondja Faust: 

!gy lelkem vágyból élvbe tántorog 
S az élvezetben vágy után halok. (Göthe: «Faust»). 

Hogy mily erős a képzetek és a vágy közti kapocs, legjobban bizonyitja 
azon körülmény, hogy az ellenkező képzetek a vágy ellenkezőjét, az ellenkezést 
eredményezik. 

Az ellenkezés ép oly hatalmas rugója akaratunknak, mint a vágy. Pedig 
az ellenkezés sem önként keletkezik, azt is csak a képzetek szülik. Néha szemünk 
előtt látjuk fejlődését. A gyermek vágyát az izzó parázs jobban vonzza, mint 
akár egy aranygömb. Nincs még a két tárgy egyéb sajátságairól képzete és csak 
azon érzet behatása alatt áll, melyet a hatásosabb fény látóérzékein át az agyra 
gyakokorol. Először bizonyosan a parázs után nyúl, és csak a midőn ma&~t 
megégette, midőn a parázs fájdalmat okozó sajátságait is képzetei sorába beig
tatta, csak ezután támad ellenkezése. 

A képzetek ereje, melyet a tapasztalat szaporít, az ismétlődés, a szokás 
rögzit, a vágyból hajlamot, az ellenkezésböl ellenszenvet alakít. Ezek akaratunkat 
saját erejük arányában még inkább megkötik. 

Köztudatban él, hisz mindenki magán tapasztalhatta a hajlam hatalmát, 
mely még a kedvezőtlen körülményekkel szemben is daczra serkenti ak~ratun
kat. Nitimur in vetitum, cupimusque negata: hajlunk a tiltottra és annál mkább 
óhajtjuk, a minthogy az atheneiek azután határozták el, hogy Pallas szobrát 
aranyból és elefántcsontból készittetik, a midőn Phidias előttük az elefántcsont 
költséges voltát kifejtette. 

Csak a hajlamok egyik legerősebbjéről, az utánzási hajlamról akarok szó
lani. Ez annyira leköti akaratunkat, hogy egyik legbiztosabb eszköze a nagyobb 
embertömegeket is egyöntetü cselekvésre késztető fegyelemnek vagy fegy~lmet
lenségnek. Egy bátor katona egész zászlóaljat utánzásra, rohamr~ b1;12dit, e~y 
gyáva, futásnak indulva, egész hadsort ránt magával. Az ~tánzás1 haJlam fil:e~ 
akaratunk legfinomabb részleteit, az arczmozdulatokat is hatalmába kenti, 
(Darvin) és ezt látva csodálkozik Hamlet, midőn mondja: 

Nem szörnyüség az, hogy lám e s:dnész 
Csak költeményben, álom.indulatban 
Egy eszmeképhez úgy hozzá töri 
Lelkét, hogy arcza elsápad belé, 
Köny ül szemében, rémület vonásain; 
A hangja megtörik s egész valója 
Kíséri képzetét ? S mind semmiért. 
Egy Hekubáért ! S mi neki Hekuba ? 

(Shakespeare: «Hamlet»). 
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Az idő, azaz az idővél előkerülő más képzetek ugyan a mindennel daczol'ó 
hajlamot és ellenszenvet is gyengíthetik, le is ronthatják, és az új képzetek 
hatása alatt, pl. a leányka az imént utált zöld békát is kezébe veszi és czirógatja. 

Nem a <<szabad» akarat működik és győz itt, hanem akaratunkat hatal
mukba kerítik a személy vagy tárgy közelebbi megismerésével járó képzetek. 

Ha azt mondjuk, hogy vágy és hajlam, ellenkezés és ellenszenv agyunkba 
felvett képzetekből indulnak ki, még arra a kérdésre kell felelnünk: mi szabá
lyozza e képzeteket úgy, hogy ezekből egyik embernél vágy, másiknál ellenkezés 
váljék? Erre a philosophia azt ·mondja, hogy a kellemes és kellemetlen, a tetszés 
és nem-tetszés azon tényezők, melyek képzetünket a vágy vagy az ellenkezés 
irányában befolyásolják. 

Nyilvánvaló, hogy ezek csak szavak. Énünk, életünk a fő, erre vonatkoz
tatjuk a külvilág eseményeiről, tárgyairól nyert képzeteket, és a mint ezek bele
illenek az előbbiek sorába, a mint ezen új képzetek a régiekben, tapasztalat által 
kedvezőknek talált képzetekben támogatásra találnak: kellemesek, a mint azok
kal ellenkeznek : kellemetlenek. Innen van az, hogy a mi egynek kellemes, a 
másiknak kellemetlen, a mi egynél vágyat, másiknál ellenkezést ébreszt. A kelle
mes érzetét tehát a képzetek harmoniája képezi. 

A képzetek harmoniája magyarázza a szép hatalmát akaratunkra. A hangok 
harmoniája régi tapasztalat szerint befolyásolja vágyainkat, akaratunkat, tett
erőnket és a tapasztalatból indul ki Shakespeare, midőn << Velenczei kalmár~ -j ában 
mondja: 

Mert nincsen oly nyers, zord, dühös való 
Mit át ne alakitna a zene, 
Habár csupán kevés időre is. -
Ember kiben nem létezik zene, 
Kit meg nem indit édes hangvegyület, 
Csel, hitszegés s zsákmányolásra kész. 
Kedélymozgási tompák, mint az éj 
S pokolsötétek szenvedélyei. 
Ne higy ilyennek 1 

(Shakespeare : « V elenczei kahnár"). 

A lágy hangok harmoniája enyhén hangolja kedélyünket s az erősen <e akaró» 
Faust szájától elvonja a méregpoharat; a harsona harczi kedvünk ébreszti, 
elfödi a gyilkos ágyut és győzni <e akarunb. Pedig ez csak zene, physikailag ki
mérhető hangokból álló valami, de képzeteink a hanghoz tapadnak, vágyaink 
ezen képzetek hatalma alatt állanak. 

Igy áll akaratunk fejlődésének kezdetén. FolTásánál ott vannak a képzetek, 
melyek vágyainkat irányitják és ezen képzetek is olyanok, minőket a természet 
által adott agyunk az élet, tapasztalat, szokás által nyfrjtott körülmények között 
felvenni képes. A jámbor keresztény . vágyait a szent sír Jeruzsálem felé irá
nyítja, százezrek akaratát ezen vágy a középkorban bámulatra indító, dicső 
harczba viszi, a mohamedán száz és száz mértföldet tesz meg, éhezik, szomjazik, 
daczol az égető napsugárral, megküzd a sivatag oroszlánaival, tigriseivel, hogy 
eljuthasson Mekkába. És a honvágy, a vágyak egyik legégetőbbje, nem életünk, 
gyermekkorunk legkezdetlegesebb képzeteivel függ-e össze? Az akarat ezen kez
deti stádiumában tehát sehol és senkinél és soha sem szabad. 

«A szabad akarat természetes képe>>, mondja Schopenhauer, ccegy egyen
sulyban lebegő mérleg, csendesen függ és ~em jő mozgásba, ha csak egyik vagy 
másik tányérjába valamit nem raknak. Ep oly kevéssé, mint a mozgás maga 
magából nem képes megindulni, ép oly kevéssé képes a szabad akarat magából 
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cselekvésre indítani, mert semmiből semmisem lesz. Hogy a mérleg egyik oldalra 
billenjen, valamely idegen testnek kell hozzájárulnia, a mely azután a mozgás 
forrásává válik>>. 

te Ép így kell az emberi akaratnak valami által létrehozatnia a mi positive 
hat és valamivel több, mint a semmi által nem befolyásolt, tehát lényegében 
negatív szabad akarat>i. Ezen positiv valamik a vágyak. 

*** 
Az akarat fejlődésének máqodik stádiuma, a megfontolás, legjobban bizonyít 

az akarat szabadsága ellen. 
Ha akaratunk csak némileg is szabad volna, úgy azon pillanatban, a mely

ben vágyaink a képzetek tömkelegéből kibontakoznak, már elhatározássá, cse
lekvéseinket meginditó akarattá is válnának. Ez azonban nincs így, mert vágyaink 
előbb az ellenőrző képzetek kriteriumát kell, hogy megállják. Ezen ellenőrző kép
zetek felszínre kerülése szolgáltatja akaratunknak a sikerben szükséges képzetek 
lajstromát is. 

A megfontolás processusát a képzetek mérlegelése képezi, és ha ezt mások 
nem is veszik észre, és ha mi magunk sem tudunk magunknak mindig számot 
adni róla, úgy mégis tényleg az erősebb képzetek a döntők. De ezek ereje relatív 
és ez a kulcsa annak, hogy daczára annak, hogy akaratunk lekötött, mi magunk 
mégis szabadok lehetünk, ha ezen akaratunkat csak a bennünk levő érvek hatá
rozzák meg. Ezen érvek összesége az értelem, és így van szószerint igazuk azok
nak, kik azt mondják, hogy értelmünk által vagyunk szabadok, nem tévesztvén 
szem elöl, hogy ezen értelem maga is nem szabad, hanem képzetek által lekö~ött: 

A megfontolás ellenőrző képzetei a lehet és a szabad fogalmával, a phys1ka1 
és az emberi társadalmi törvények képzeteivel hozzák összhangzásba vágyainkat. 

A phisikai lehetőségről és a társadalmi megengedhetőségről való képzeteink 
oly erővel hatnak módositólag vágyainkra, a mily erővel agyunkba felvétettek. 

Azt mondták és mondják ma is sokan, hogy a jóra való érzés velü!lk. szü
letik, és ez állítás bizonyítására felhozzák azon tapasztalatot, hogy a JÓ iránt 
való érzék még a teljesen vad emberben is meg van, a mint pl. Lencz afrikai 
utazó azt ü:ja, hogy az emberevő néger is, midőn valami -csínt készül elkövetni, 
házi isteneit eldugja, hogy azok őt ne láthassák. - Messzire vezetne, ha ezen 
állítás fejtegetésébe bocsátkoznánk. 

Tény az, hogy az afrikai négernek más fogalmai vannak a jóról, mint 
nekünk, és hogy a Thug vallás követői a gyilkosságot, mint az ő istenük előtt 
kedves dolgot űzték még nem rég is, mindaddig míg egy szálig Jü nem irtattak, 
a budha vallás pedig már több ezer év előtt tiltotta meg még az állatok vérének 
ontását is. Tertullianus, híres egyházatya és szónok, a szakál levágását isten 
művébe való vétkes és hívatlan beavatkozásnak mondja, és ma még igen nagyra 
becsüli az egyház Tertulliant, de a szakállevágás bűnösségéről való nézetét éppen-
séggel nem osztja. .. 

Mindebből mi következik, ha nem az, hogy a jóra való érzés nem szúlet
hetik velünk, mert a jó fogalma is lényegesen változik kor, égalji stb. viszonyok 
szerint és magok az institutiók is, melyek a jót törvénynyé emelni hivatvák, igen 
különböznek a jó értelmezésében. A jónak képzeteit az élet, a tapasztalat, a 
nevelés juttatja agyunkba, és a mennyiben általános jó mégis van, ez abban 
áll, hogy saját énünk életszükségei mellett tudomást' veszünk mások hasonló 
szükségeiről és hasonló jogáról. Ezt a jót írja körül a vallás, midőn azt mondja: 
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sz~~·esd fe~ebarátodat., e~t a jót. é~ii az ethika .midőn azt mondja: ne hazudj, ezt 
a JOt sz~?Ja n;eg a torveny, midő~ azt mondJa: ne lopj. 

A.Jo ~ehat csak akkor vezeti .akaratunkat, h~ a nevelés annak képzeteit 
~eg~dJa, es ha Sokrates azt mondja, hogy ((senki sem rosz saját akaratából» 
ugy igaza van! mert a rosz csak a jó képzeteinek hiánya vagy gyengesége 
melye~ a me~onto~ásnál érvényre jutni nem tudnak. · ' 

Km.ek tob,b, k~ek kevesebb ellenőrző képzet áll rendelkezésérn és ennek 
megfeJel?leg vagyamk gyorsa.bba~ ,vagy lassabban haladnak tovább a czél felé. 

Es itt van k~lcs~ ~nnak is, mied akarunk néha oly gyorsan és miért máskor 
o.~Y h~?ozva. Azt i~ latJuk azonban, hog.f n.em az akar mindig gyorsan, kinek 
tobb e1telm,e van, es nem az marad el mmdig akaratával, kinek mint mondani 
szokás, keves az esze. ' 

. , A gyermek és a, képze~ekben szegén.y, tapasztalatlan, müveletlen ember mind
Jart vagy hamar kesz a vagyat tettel kisérni, mert itt az ellenőrző képzetek nem 
i;iag.y ellent~llást fej~enek ki. A_ tap~sztalt egyén agyában hosszabb küzdelem 
~o~yik, le elebb: a merleg soká billeg ide és oda, míg nyelve megáll és az akarat 
iranyat mutatJa. 

k , Néha a ,számos é~ i~en erős ellenőrző képzeteket is elnyomja a még erősebb 
e~zetekr~ tamaszkodo indulat. Az indulat hatalma oly erős hogy a megfon

~o~a~t maJdnem ki~árja, ~s így az indulat befolyása akaratu~kat gyorsitja. Az 
m , at. nei;i;i engedi felszmre az ellenőrző képzeteket, ha azok még oly kézen 
fekvők is, felremagyarázza az ellenérveket, mint a dühöngő Othello : 

A mór dühöng, s bolond féltése ma1:ja 
Cassio mosolyát, kedvét, vidám 
Vonásait, mind félremagyarázza. (Shakespeare : «Üthello")· 

A_z indulatb~n ható képzet, a mily gyorsan hat, ép oly gyorsan mulik hiá
ny~~an azon. melysége a motivatiónak, melyet az ellenőrző képzetek nyújt~nak 
csa amar a Jobb, a megfontoltabb, az észszerűbb útra térünk. ' 

.k ~ogy ezen gye~gülését !1Z indulatnak siettessük, néha elég ha a külső jelek 
~~J'.i ~ ! melylyel az mdulat Jár, megszüntetjük. <<A kéz, mely a homlok redőit 
isimd~tJa1, egyuttal a bosszuságot is lecsillapitja, mely ezekben kifejezést lelt•> 

mon Ja otze. ' 

b T Az1t.~áttuk tehát, hogy a megfontolás és a megfontolás hiánya egyaránt le
t"~~~cs~ i a ~ratunkat. A megfontolásnál az értelem, a megfontolás hiányánál 
0 nyi;e az m,dulat határozza meg akaratunkat. És mégis ép azon körülmény 
h~gy tulnyomo~ag értelm~ k~pzeteink határozzák meg akaratunkat, ez tes~ 
m n~e~·~r~addt ((Ha az igazi szabadság abban állana11, mondja az éles elméjü 
ai;~o , 0 csesz, ocke », ((hogy az ész uralma alól kivonnók magunkat és a vizs
galasd ~1s. megfontolás bilincseit lerázzuk, úgy az őrültek és dőrék volnának az 
egye u i szabadon akaró emberek» 

had ~ah az i~az, ,h?gy a~ akaratot .megfontolásunk köti meg és ezért sem sza-
' 11 at mi megis az eletben, a társadalomban a szabadság után törekedünl' 

nem e en mo d' ? M" '' "ük és k„ t 1 ~. as-e ez 1 a társadalomban nem azt a szabadságot követelhet-
J 1 ove e JUk, mely motiválatlan akaratunkat tegye szabaddá hanem azt 
me y megeng d · h k ·· , . ' ' 
A kinek : ~ ogy a ara~unk a bennun~. le;ő h~lyes motivumokat kövesse. 
1 ozzák akaiat~t ~ ((lehet» es a ((szabad» torvenyei megfontolás utján szabá
tY,r d Í a~ ~rk~lcs~~g .szabad, a kinek ezt nemcsak értelmi képessége, hanem a 
a sa a m1 mstitutiok is lehetővé teszik, az társadalmilag is szabad.· 

A megfontolás tehát azon stádiuma akaratunknak, melyben az a mi ben-
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nünk, mint mondani szokták, <<kiválóan emberi» az értelem, leginkább jut 
érvényre, de egyuttal leginkább köti meg akaratunkat. J? é~ rossz, erélyes elő!e
törés és félénk meghátrálás, életünk bölcs és bohó tettei mmd az akaratot lekotő 
megfontolás eredményei. A megfontolásból kerül ki akarásunk és nem akarásunk 
is, mint Hamlet mondja: 

Ekkép az öntudat 
Belőlünk mind gyávát csinál 
S az elszántság természetes szinét 
A gondolat halványra betegiti 
Ily kétkedés által sok UR.gyszerü 
Fontos merény is kifordul medréből 
S elveszti «tett» nevét. (Shakespeare: «Hamlet»). 

És itt még egy nagyon felötlő kérdésre kell felelnünk. Azt mondhatnók, ha 
akaratunk valóban a megfontolás ellenőrző képzeteinek vezetése alatt támad és 
ha e képzetek valóban a szükségszerűség kifejezését képezik, mikép van az, hogy 
elhatározásunkkal még sem találjuk el mindig a helyeset, mikép magyar~zz~k 
meg azt, hogy ·a megfontolás által megkötött akaratunk még sem vezet mmd1g 
a czélszerühez ? 

A felelet nem ~ehéz. Látásunk, hallásunk, szaglásunk, iz- és tapintó erze
künk oly képzeteket szolgáltatnak agyunkba, a minőket szerkezet~k szerint 
tudnak, agyunk szerkezetébe ezen képzetek úgy ?~~yezkedne,k el, ,a mi?t a me?,
levő viszonyok szerint képesek, ezen elh~lyezkedesokből, fol!o~ag ~gy, lepn~.k elo
térbe a mint a vezető pályák megengedik, a megfontolasnal ugy ervenyesulnek, 
a mi~t erejük megengedi és ezekből folyólag az elhatározás is olyan lesz, a minő 
lehet : azaz annyiban lesz czélszerü vagy helytelen, a mint az alapjául szolgáló 
képzetek a valót megközelitik, vagy attól távol állanak. A~ ellenség -~e~yőzésére 
a szerint készitjük a tervet, a mint kéznél levő mappámk, távcsovunk, elö
örseink, kémeink beszolgáltatják agyunknak a tervhez való képzeteket, de_ha 
mappánk tökéletlen, ha távcsövünk rosz, vagy köd födi a látha.tárt, ha kémemk 
megcsaltak, úgy a legpontosabb és legérte_lmesebb ~egf~ntolás is ere~;nény~.ben 
rosz, téves elhatározásra vezet. Képzetemk alapJan vagyhatunk a JOra, kuzd
hetünk a helyesért, akarhatjuk a czélszerüt, de képzeteink is tévesek lehetnek 
és azért 

Mig földön járó test .!eszen, 
Mig küzd az ember, addig téved. (Göthe: "Faust„ ). 

**"' 

Végül az akarat utolsó stádiumához érkeztünk; oda, hol az a vágyakból és 
az ezeket ellenőrző megfontolásból kibontakozik, és a «gondolatból» lesz a cctett». 
A tett az akarat megjelenési alakja és hogy akartunk-e, nem-e, és mit akartunk, 
erről mások is, de magunk is, csak annyiban veszünk tudomást, a mennyiben a 
tett áll előttünk. És mert annak tudata meg van bennünk, hogy bizonyos körül
mények között igy is, úgy is tehettünk volna, azt hisszük, hogy igy is, amúgy is 
akarhattunk volna. Pedig ez csak tévedés és az akarat szabadságának felvétele 
is e tévedésre alapitott hypothesis. 
·' Igen elmésen mutatja be ezen oly fontos és nagy horderejü tévedés ke~et

kezését Schopenhauer, egy embert hozva fel példáúl, ki az utczán állva, ily
.képen monologizálna : 

<1 Most esti hat óra van; a napi munkám befejeztem. Én most sétát tehetek, 
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vagy elmehetek a clubba is, a toronyba is felmehetek, hogy a naJl nyugtát látva, 
abban gyönyörködjem, a színházba is elmehetek, ezt vagy amazt a barátomat 
is meglátogathatom, sőt ki is szaladhatnék a város kapuján, neki a nagy világ
nak, úgy, hogy akár soh'se jönnék vissza. Mindez csak rajtam áll, teljes szabad
ságomban van, de én mindezt nem teszem, hanem szabad akaratból haza megyek 
a feleségemhez». Ez ép olyan, mintha a víz azt mondaná: ({Én magas hullá
mokat v~rhetnék (igen, a tengerben és viharban), én sebesen lefelé hömpölyög
h:tnék (igen, a folyam medrében), én zugva, csörtetve lezuhanhatnék (igen, a 
v.1zesésben), én szabadon, mint a sugár felszökhetnék a levegőbe (igen a szökő
kútban),_ én végül még el is párologhatok és eltünhetek (igen 80° meleg mellett), 
de én mmdezt nem teszem, hanem csendesen a tükröző tóban maradob. A mint
hogy a v~z min~erre csak akkor k~pes,_ ha egyiknek vagy másiknak döntő tényezői 
vannak Jelen, ugy amaz ember is mmdazt, a mit tehetni vél, csak ugyanazon 
feltétel alatt teheti valóban. Ha tehát az akaratot a cselekvéstől különváiasztjuk, 
az akarat szabadságának még látszata is eltünik. Még az egészen kész akarat is 
igen sok esetben - feltevés marad. ' 

Az akaratot, mielőtt tetté válnék, még megköti az alkalom is. Az alkalom, 
vagy mint mondani szokták, a sors is azonban nem transscendetalis erővel intézi 
akaratunkat, hanem csak annyiban, a mennyiben az általa nyujtott képzetek a 
vágyakban és a megfontolásnál érvényre jutott képzetek ellensúlyozása mellett 
tehetik és így van igaza Thomas a Kempisnek, midőn mondja: ahogy az alka
lom ~em teszi ~örékenynlé az embe:t, hanem csak mutatja, hogy milyen)) 
(occas10nes hommem frag1lem non facmnt, sed qualis sit ostendunt). 

Az alkalom tehát csak segédtényező akaratunk alakulásában de nem a fő
rugó. ~ fatalismus .. ép oly képtelenség, mint a szabad akarat felvétele. Amaz, t. i. 
a fatalismus egy ~odbe burkolt általános véletlenséget ismer el akaratunk moti
vumául, emez, t. i. a szabad akarat az embert helyezi az általános törvény fölé 
és teremt egy új, semmi természeti törvény által nem kötött határtalan alak-
talan és megfoghatatlan világot. . · ' ' 

És ha végre az akarat tetté vált, még akkor is folytatódik hatásában jövő 
akaratunkra. Az akarat és a tett nem állnak isoláltan sem előre, sem bátra. 
Jel~n- ~~ttünk jövő akaratunk irányát szabályozza. Ez az, a mit józanul a tények 
logica7anak mondhatunk. A tények logikájának összesége : a történet szintén 
egyik hathatós ellenérve az akarat szabadsága felvételének. 

Ha ~z akarat szabad volna, akkor minden egyén élete a többitől független 
esemény Jelentőségével bírna. A történelem bizonyítja, hogy ez nem így van. Az 
általános áramlat befolyásolja az egyesek akaratát, és az egyesek akarata haté
kony tényező az általános áramlat fejlesztésében. Oly népnél, minő az angol, 
oly uralkodók után, mint VIII. Henrik, Erzsébet és Jakab, oly Úralkodó alatt 
minő Károly, csak oly forradalom következhetett, mint a milyennek élére az okos 
és zsarnok és szenteskedő Cromwell került; oly népnél, minő a franczia oly ural
kodók után, minők XIV., XV. és XVI. Lajos, oly bölcsészek után, minők Voltaire és 
Rousseau, oly irók után, minők Montesquieu és Beaumarchais, csak oly forrada
lom következhetett, a minő tényleg következett is, ez a forradalom csak oly aka
ratokat producálhatott, minőt Dantonban, Robespierreben és Maratban látunk 
megtestesítve, ezek viszont oly akaratot provocálhattak, minő Corday Saroltáé 
vo.lt, és az egész chaosból szükségkép csak oly akarat válhatott ki uralkodólag, 
mmő Bonaparte Napoleoné. A mennyiben tehát jelen akaratunk jövő akaratunk 
irányát szabja meg, annyiban válhatik az akaratok folytonos lánczolatából a szab
ványos iellem. Az állandóságot_ csak a törvények által uralt akaratban kereshet-
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jük és igy nem a szabad akarat, hanem a képzetek, a gyakorlat által csop?rtok
ban rögzitett képzetek: elvek által állandóan kötött akaratból fejlődhetik a Jellem. 

Jellemhiany ott van, hol az akarat semmi megszilárdult elvvel nem talál
kozik, hol a különböző képzetek különböző alkalmakkor a legkülönbözőbb irány
ban befolyásolják akaratunkat, és állandó vezetője az akaratnak nincsen. De nem 
mi csináljuk a jellemet, nem tőlünk függ annak alakulása. Ellenkezőleg, jelle
münk befolyásolja akaratunkat. Maga a jellem készül, képzetekből készül, ezek 
szaporodásával, megszilárdulásával fejlődik, és erősödik meg annyira, hogy ma
gában véve már kész teljes akarat, melynek első stádiumai: a vágy és a meg
fontolás alig látszanak létezni, mert ezek a jellemben már mind benne vannak. 
A jellemes ember nem soká habozik, mikép akarjon, akarata számára meg van 
az elv, mint egy logarithmus-szám, melynek kiszámítása sok fáradságba kerül
hetett, de mely maga részéről a legnehezebb és legbonyolódottabb számításokat 
teszi feleslegessé. Az elvek által vezetett akarat tehát a legtökéletesebb, mert leg
biztosabb alapon nyugvó és azért ezen akarat fejlesztését kell, hogy magának a 
nevelés kitüzze. 

Jellem vagy jellemhiány csak a képzetcsoportok erejétől és állandóságától 
és nem a képzetek minőségétől függ. Akárhány jellemet találunk azok között, 
kik a szó szoros értelmében arczuk verejtékében keresik meg a kenyerüket, és 
számos jellemtelen embert látott a történelem a tronuson, a cathedrán és a 
birói széken is, és oly óriási lángész, mint a minő Verulami Bacon volt, kinek 
képzetkörében az emberi tudás módszerei kristályosodtak ki, megvesztegethető, 
jellemtelen biró é8 hivatalnok volt, kinek emlékét, mint Macaulay mondja, <1 bá
mulattal nézzük és tőle még is undorral fordulunk eli>. 

*** 

Fejtegetéseim végére jutottam s nem veszem többé igénybe ezen nagyra
becsült gyülekezet igen is elnéző türelmét. Eléggé jól tudom, hogy az a nézetem, 
hogy az akarat nem szabad, nem változtat semmit a világ rendjén. . 

Az igazi philosophia, és csak a természettudományi alapra helyezett ph1lo
sophia az igazi, nem is változtatni akar a világ rendjén, hanem csak magyarázni 
aka1ja azt. De hát akkor, hogy egyeztethető össze a mi nézetünk a létező világ
felfogással, hogyan a vallások erkölcstanával, hogyan az igazságszolgá~tatással? 
Miért becsüljük az erényt, miért utáljuk és kerüljük a gonoszt, miért Jutalmaz
zuk a jót, miért büntessük a roszat, ha akaratunk nem szabad ? 

Persze erre a számtalan kérdésre nehéznek látszik a felelet. Pedig nem az. 
Ha akaratunk szabad volna, akkor soha, de soha sem boldogulna a vallás, az ő 
erkölcsi tanaival. Csak a nem szabad, a képzetekkel, az érvekkel vezethető akaratot 
lehet az erkölcs utjára terelni és megtartani. A vallásnak és a vallásos erkölcsnek 
tehát a természeti törvényeknek engedelmeskedő akarattól nincs mit tartaniok. 
Nincs az általános ethikának sem, mert rendelkezésére áll a nevelés, mely pedig 
tiszta képtelenség volna, ha akaratunk szabad volna. 

És az igazságszolgáltatás és a bünfenyités? Nem bocsátkozhatom már annak 
kifejtésébe, hogy mily ingatag alapon áll azon emberi igazságszolgáltatás általá
ban, melynek mértéke oly gyakran nem az akarat, hanem csak a siker, de azt 
bátran kijelenthetem, és nem magam állok, hogy azon igazságszolgáltatás, mely 
a rosz cselekedet megtorlását czélozza, theoriájában hamis, kivitelében i~azság
talan. A bűn elkövetése nem szabad akarat eredménye. Sok tényező Játszott 
abban közre, hogy valaki tolvaj, rabló, vagy gyilkos legyen. De mint~ogy kétsé-
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g~t nem szenv~d, hogy az egyénnek a bünre, melyet elkövetett, tényleg hajlan
dosága van, i;nmthogy, a tettből következtetve, agyában tényleg megvannak a 
roszakarat feJlődésére szükséges képzetek, azért öt meg kell akadályozni a rosz 
akarat további kivitelében. · 

Vi.lág~s, hogy a halálbüntetés a mi systemánkba nem fér, mert az életet 
elpus~t1~am, csakhogy a rosz akaratot megakadályozzuk, ez nem rationalis, de 
nem is igazságos; és a fegyház zárkái sem büntetésből, hanem a társadalomra 
káros c~elekedetek megakadályozása czéljából fogadnák be azt, kinek akaratát 
nem kötik le eléggé társadalmi törvényeink. 

.. Mi .sem hagyjuk te~.á~ sz~badon garázdálkodni a gonosztevőt, de nem vagyunk 
oly._onh1ttek, ho~y az orok igazság nevében biráskodjunk és korlátolt emberi 
e~zunkkel .~ondJunk igazságot. Nem megyünk tovább, mint a meddig szükség
kep mennunk kell : a gonosz akarat kivitelét korlátozzuk ha lehet megaka-
dályo~zuk. ' ' 
. ~s ~-beszámithatóság? A beszámithatóság practicus kérdés. Csak annyit kell 

kider1~enunk, hog? ép érzék~k birtokában levő szervezet· e az, mely a bünt elkö
vette es hogy ennelfogva az ilyképen alakuló akarat mellett hasonló bün más 
alkalomr.a ~.s v~rható-e?. ~ag:y beteges állapot befolyásolta-e az akaratot, mely 
rende~ korulmenyek kozott ily tettre nem vetemednék. A megakadályozó zárka 
fogadja be az ép érzék mellett is a jót kellőleg fel nem fogó rosz akaratot és sza
b~do~ bocsátandó vagy gyógyintézetbe helyezendő az, kinek akaratát a bün el
kov~tese~o.r n,ern„ép ~rzékek és agyműködés befolyásolják. Ha társadalmi törvé
~yem~ folott „ör.kodö .~gaz.ságszolg~ltatásunk ezen álláspontra helyezkedik, akkor 
is a k9nyszeruseget kovet1, de e kenyszerűség legalább emberségesebb. 

Es az erény keresése, a gonosz utálása hol marad ? Azt kérdem vissza : és 
az aranyat kevésbé becsüljük-e, mert értékét nem szabad akaratának köszöni 
és a tüztő! kevésbé félünk-e, mert tudjuk, hogy nem szabad akaratából döntÍ 
romba ~ajlékunkat? A~ e:ény, '.1' tehetség nem jutalomra vár, hanem csak oly 
el~elyez~sre, melyben ervenyesulhet, a gonoszt soha sem fogja büntetés meg
szuntetm, csak a megakadályozás fogja teijedésében korlátolni. 

"És a költészet mit énekeljen meg a hősök tettein ha azok nem szabad 
akaratból követték el lelkünket századok mulva is felem~lö tetteiket>) ezt kérdé 
t?lem szép~rodalmunk egyik kimagasló alakja, kinek kritikai elméje ~lőtt őszin
tei;i :rieghajlok. Kénytelen voltam azt kérdezni, hogy vajjon a természet egyéb 
bájait kevésbé lelkesülten énekli meg a költészet kevésbé a viruló tavaszt 
kevésbé a borongó őszt, melyeket a természet törvé~yei uralnak, kevésbé a ten~ 
gert, i;nelynek apályát és dagályát természettörvények szabályozzák? És kevésbé 
ra?adják:e el ~1!1de~ sz_épért lel~esülő kedélyünket ama hótakart bérczek, melyek 
szep haz_ank v1ranyam itt szememk előtt emelkednek, azért, mert ezen bérczek 
ke~etkezese, . alakulása, szépsége, örökké működő természeti törvények ered
menye? 

Tehát midőn mi a természet törvényeit akaratunk fejlődésében is érvényben 
lev?knek _állitjuk, _midőn azt tagadjuk, hogy akaratunk szabad, nem veszélyez
tetJuk meg theoriában sem az emberiség jóban és szépben haladó törekvéseit. 
Iga~, hogy ~ég nem tudjuk, mikép rakódik le a képzet agyunkba, még nem 
tudJuk azon titkos utakat, melyeken képzeteink társulnak, még nem láttuk sze
memkkel_ a képzetek har~zát. Lehet, sőt valószinű, hogy soha sem látjuk. De 
nem tudjuk azt sem, m1 ad életet a sejtnek, melyből barázdálódás útján egy 
esetben ember, más esetben állat, sejtoszlás utján egy esetben fűszál, más eset
ben terebélyes fa lesz. De, tudjuk, hogy mily phasisokon megy át a pete, a csir 
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fejlődése mindezeknél, tudjuk, hogy e fejlődés egymás-utánját hat~ro~ott t~~-v~
nyek vezetik. Tudjuk, hogy mindebben a természet törvénye, a szuksegsze~_us~g 
uralkodik, tudjuk, hogy semmi e törvény alul fel nem szabadul. És e torve
nyek kutatásában elisme1jük azt a törvényt is, mely akaratunknak, tudásunkna~ 
határt szab. Nem hisszük az akarat szabadságát, mert nem szabadulhatunk mi 
sem ki ama hatalom törvényei alól, melyet kutatva tisztelünk és melyről ihletett 
költőnk mondja : · 

Téged clicsőit a zeni th és a nadir, 
A fellegek bus arcza és az égi láng. (Berzsenyi.) 

6. 

CSÁSZKA GYÖRGY SZEPESI PÜSPÖK ZÁRBESZÉDE 

az aug. 27-én tartott bezáró nagygyülésen. 

Nagytekintetü Vándo1·gyülés ! 
Mélyen tisztelt Uraim! 
Elérkezett a pillanat, hogy a Magyar Orvosok és Természetvizsgálók 

XXIV. vándorgyülését befejezzük. Három év mulva félszázadot tölt be ezen úgy 
kulturális, mint humanitárius tekintetben egyaránt üdvös intézmény. Ama sok 
dicső eredményhez, melyeket egy félszázad lefolyása alatt létre hozott, a most 
már befejezéséhez közel álló vándorgyülésünk is jelentékenyen hozzá járult. 
A magyar orvosok és természetvizsgálók eddigi vándorgyülései alkalmával szak
férfiak által tartott több előadás nevezetes szolgálatot tett arra nézve, hogy az 
orvosi, természet- s rokontudományok fejlesztése és terjesztése előbbre vitessék 
édes magyar hazá.nkban. Biztosra veszem, hogy a nagy közönségre kihatással 
leend tudományuk, tapasztalataik, buvárlataik, és észleleteik eredményeinek, ha 
ezek a hittel nem ellenkeznek, közlése. Erősen hiszem, hogy ily uton fokonkint 
emelkedni fog az érdeklődés, így lassankint közkincscsé fog válni, mit egyesek 
igazi tudományossága és ügybuzgósága gyüjt. Teijedjen - szivemböl óhajtom -
az igazi tudomány világossága, de fokozódjék egyuttal a valláson alapu~ó köz
erkölcsiség melegítő hatása. Világosság és meleg a nagy természetben - igazság 
és jóság a szellemek honában. 

Emberi rendeltetésünk, hazafias kötelességünk, nemzeti jólétünk ezt egy
aránt követelik mindenkitől. 

<1Áldozat és tett, ez a két tükör, mely a valódi honfiut mutatja1J, így mondja 
a költő - s mi szívesen aláirjuk nézetét. 

Hazánk érdekében nemcsak beszélni, de tenni, áldozni kell. S mentől 
többet teszünk a szeretett honért, annál nagyobb joggal mondhatjuk magunkat 
fiainak. 

Midőn úgy a szakosztályok t. elnökeinek, mint 3: tiszte~t előadó l:~·a~nak ~s 
a központi állandó választmány érdemekben gazdag igen tisztelt elnokenek es 
összes tisztelt tagjainak, nemkülönben a nagygyülés.~inden buzgó .tisztvis~lőj~.ne~, 
valamint az előkészit5 bizottság fáradhatatlan tagJamak legbensőbb h~las kos~o
netet mondok, a nagygyülés tisztelt tagjaitól elnézést kérek, ha nem telJesűlt mm
de:ri. várakozásaik szerint, mire nézve bennünk a jóakarat nern hiányzott. A ván-
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dorgyülés minden egyes tisztelt tagját kérem, tartson bennünket szives emléke
zetben, ha kies vidékünkről kedves övéi körébe hazatérend. 

Végre felkérem a Nagytekintetü vándorgyűlés minden egyes tisztelt tagját, 
hogy hangoztassa velem szivvel - lélekkel : 

~ljen Felséges Urunk és Királyunk! 
Eljen szeretett magyar hazánk! 

7. 

Dr. SZABÓ JÓZSEF EGYETEMI TANÁR BESZÉDE 

az 1888. aug. 27-é-n tartott bezáró nagygyülésen. 

Nagyméltóságu Elnök, Tisztelt Nagygyülés ! 
A Magyar Orvosok és Természettudósok vándorgyülésének több mint 50 éves 

fennállásában azt látjuk, hogy mi kezdetben sokáig magunk voltunk, de most 
már a társulatok legtöbbje rendez vándoregyesületeket; mind a mellett valamint 
a külföldön megmaradt, sőt gyarapodik a természettudósok vándörgyülése, {1gy 
azt h~ni viszonyaink között is üdvösnek és ápolandónak tartjuk. 

ürömmel jöttünk Tátrafüredre, hol minden, még a meteorologiai intézke
dések is olyanok voltak, hogy ezen gyűlést a sikerültek közé számitjuk; de ván
dorolnunk kell s bucsuzni, a bucsuzás hála- és köszönetnyilvánitásban talál 
kifejezést. Legelőször fordulok mélyen tisztelt Elnökünkhöz, Császka György 
szepesi püspökhöz, kinek ügybuzgósága, áldozatkészsége és megnyerő modora 
mindnyájunk rokonszenvét és tiszteletét kötötte le; köszönetet mondok a társ
elnöknek, gr. Csáky Albin ő nagyméltóságának, mint Szepesvármegye főispánjá
nak, ki nagy érdeklődését az által is bebizonyitotta, hogy ezen vándorgyülés 
ügyében Budapesten részt vett a központi állandó választmány üléseiben ; 
köszönetet mondok Szepesvármegyének, a Szepesi banknak, a három Tátra
fürednek s különösen dr. Szontagh Miklósnak, végre az előkészitő bizottságnak, 
melynek a teendőkben az oroszlánrész jutott s itt különösen dr. Roth Samu, 
dr. Jármay László, dr. Pap Samu és dr. Demkó Kálmán uralma,k:, kik mind
annyian tényezők voltak abban, hogy vándorgyüléseink lánczolatában a tátra
füredi egy gyöngyszem legyen és hogy annak oly kedves emlékével távozhatunk. 

Kérem a nagygyülést határozza el, hogy ezen köszönetnek a jegyzőkönyvben 
hely adassék. · 

VIII. 

AZ ORVOS-SEBÉSZETI SZAKOSZTÁLYBAN 

TARTOTT ELŐADÁSOK. 
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MEGNYITÓ BESZÉD, 

melylyel Dr. SCHWARTZER OTTÓ egyetemi m. tanár 

a XXIV. vándorgyűlés orvos-sebészi szakcsoportjának ü,léseit aug. 24-én 
bevezette. 

Igen tisztelt Uraim! 
Ugyrendünk értelmében az állandó központi választmány az orvos-sebészi 

csoport megnyitó gyűlésének elnökévé engem választott meg. 
Midőn ezen megtisztelő kitüntetésért legőszintébb köszönetemet fejezem ki, 

engedje meg az i. t. szakcsoport, hogy e tisztemben, ügyrendünk határozmányai
nak megfelelöleg, egynehány szóval éljek. 

Hálát érdemlő gondoskodásban és éber figyelemben kezdi részesiteni állam
kormányunk és a törvényhozás nemzeti létünk legfontosabb alapját, a közegész· 
ségügyet. 

Az észrevett hiányokat a lehetőség szerint pótolja és iparkodik bölcsességé-
vel a közegészségügyet felvirágoztatni. .... 

Azonban még mindig a kezdetnek kezdetén vagyunk, s ott leszünk mind 
addig míg az orvosi rend mintegy személyi kérdései elintézés alá nem kerülnek. 
Az elintézés elodázása nemcsak általános közigazgatási szempontból, de társa

. dalmilag véve is, mulasztás, olyan mulasztás, mely káros következmények 
gyümölcsét hordja méhében. 

A mi halad, nem marad, mondja a példaszó s valóban nem marad elinté
zetlenül rendünk egy sérelme sem, ha koronkint eszmék utján kiemeljük, kiösz
tökéljük abból a hínárból, melyben mozdulatlanul vesztegel ..... és meg kell 
ragadni erre minden alkalmat, hogy tekintélyes testületünk hallassa szavát 
s az állam hajóját intézőket figyelmeztesse a késlelkedés veszélyeire. 

A sokból, csak egyet. 
Az orvos a társadalom két legjelentékenyebb emeltyűje szolgálatában áll: 

a tudomány és humanismusnak szenteli életét, nem ritkán egészségét és család· 
ját. Szaktudományunk oly fontos, hogy az állam az azt művelők jogos óhajai 
előtt, a nélkül, hogy nagyobb veszteségeket ne szenvedjen, ki nem térhet. 

Hiszen ez a tudomány az, mely az egészséges államéletnek, a fejlődő és 
izmosodó nemzeti létnek alapját képezi. 

Helyes közegészségi viszonyok mellett, a nemzet bármily aspirátiója létjo
gosulj;, helytelen közegészségi viszonyok mellett az előretörekvés hiú ábránd. 

Es melyik tudomány az, mely a felebaráti szeretetnek törvényeit több kész
séggel hajtja végre, mint rendünk, melynek működése folytonos katonáskodás, 
párbajvivás a halállal? 

Hol van társadalmi állás, mely annyi könnyet száritana fel, mely az isteni 
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gondviselés és az Isten jóvoltából eredt tudomány segélyével annyi fájdalmat 
enyhitene? 

Az élettel pazarul, gondatlanul, könnyelműen bánó emberiség betegágyától 
hányszor űzi el az ott virasztó halál damonjait? 

S ha kórágyában sinlödik a ragályos beteg, kinek lehellete vész - érintése 
megsemmisülés; ha szerettei az emberekkel született önzés hatalma alatt 
állva, ott hagyják vergődni, megvonva tőle minden segélyt, ha vész pusztitja 
nemzetünket és a halál tartja diadalát, akkor megjelenünk a veszedelem szín
helyén, szembe szállunk a pusztitó ellenséggel, és nem féltve saját egyénisé
günket, nem gondolva tűzhelyünkkel, boldogságunk tanyájával - küzdünk egy 
nemes, magasztos ügyért, küzdünk embertársainkért, küzdünk a nemzet életeért ! 

S ez önfeláldozó munkával szemben mi a jutalmunk? - az, - hogy ha 
tekintjük az orvosi rend működését a polgári kötelesség terén, reális befolyását 
az állam életére, úgy azt látjuk, hogy alig létezik egy tudományos kaszt, mely 
balfelfogások következtében, a polgári jogok terén szükebb korlátok között 
kénytelen működni, mely az államélet vezetésének befolyásába kevesebb rész
véttel birna, és mely az állam által kevesebb támogatásban részesülne, mint 
rendünk! 

És miben rejlik ennek oka ? Az orvosi rendben magában ? Bizonyára nem ! 
Nemzetünknek rég idötöl kezdve minden korszakban voltak az orvosi tudo

mány terén olyan kimagasló alakjai, kik előtt tisztelettel hajolt meg Európa 
tudományos világa. 

Azokat sem érheti vád, kik hivatásszerűleg nem annyira a tudomány tovább 
fejlesztése, hanem az emberiség szolgálatában állva, a gyakorlat terén működnek. 

De ne keressük a hibát, hanem mutassunk rá, hiszen köztudomásu dolog, 
hogy orvosi rendünknek az öt megillető befolyásnak utját állja a társadalmi 
félszeg felfogás, mely mintegy bálvány előtt meghajol a gyarló emberi ész által 
alkotott-. holt paragrafusok előtt és megfeledkezik arról, hogy a tudomány és 
ismeret bármely szaka csak a reális természettudományi alapon fejlődhetik 
nagygyá és megdönthetetlenné. 

Hiba rejlik az állam-gépezet vezetőiben, kik az orvosi rendtől követelik a 
tudomány művelését a humanismus legeszményibb értelmében, a nélkül azon
ban, hogy a rend anyagi jóllétének és méltóságának biztositásáról gondolkodná· 
nak akár közvetlenül, akár közvetve, azáltal hogy rendünket ruhá.zná fel saját 
érdekeinek megóvására szolgáló törvényes eszközökkel. 

Avagy indokolatlan, jogosulatlan-e panasz szavunk, ha rámutatunk arra, 
hogy a társadalom minden néven nevezendő osztályának megadatott - a saját 
tekintélyének fejlesztését czélzó kamarai rendszer, csak az orvosi rendtől tagad
tatott ez meg m~p.d eddigelé. 

Felesleges Onök előtt, igen tisztelt kartársak, a kamarai rendszernek az 
orvos-társadalmi rendre való jótékony befolyásáról szólani. 

Mindnyájan átérezzük ennek szükséges voltát, éR életbeléptetését koránt
sem czímszaporitásért akarjuk, nem azért óhajtjuk, hogy egyik másik rendünk 
érdekeiért és a szaktudományért küzdő szaktársnak polgári kitüntetést adhas
sunk, de kívánjuk azért, mert ezen mintegy családi fórum első sorban lenne 
hivatva az orvosi rendnek a társadalomban öt megillető helyet kivivni, tekin
télyét fejleszteni, tagjait megóvni a laikusok leginkább tudatlanságból vagy bal
felfogásból eredő támadásaival szemben, de egyszersmind kérlelhetetlen szigor
ral birói széket ülni azon családtagok felett, kik rendünk méltóságán eshetöleg 
csorbát ejtenének. 
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Legtöbbet nyerne azonban az összetartás el;ét nagy mértékben fejlesz~ö 
kamarai rendszer által maga az orvosi sza.ktudoman_y,„ m~~~ ~,z ~e~ne legterme-
kenyebb talaja az orvosi ismeretek nemz,eti ala:p,on le'l:o kif e~l~~~sene~. .· . 

Avagy nem kivánatos·e, hogy termeszetes es nemzeti ~orrns,okbol n:er,i~v,e, 
haladjunk tovább s szabadítsuk meg magunkat annak a balfelfogasnak bekoitol, 
mely szerint csak az jó, a mi ~-üiföld~:öl ered. , , 

Fájdalom, nemcsak a mi ren?1:1n~nek _e~ t~do~an~unknak, ha~ei;n ,-:
kevés kivétellel - összes társadalmi es allami mtezmenyem_k~ek ~z ~ ~ö~ibaJa, 
hogy mindenben külföldi minták 1:1tán indulunk; . ez~rt veszitunk o?allos~gbai:: 
ezért van odasütve majdnem mmden cs~le~menyun~e az a veszes Jellegu 
bélyeg: hogy a mi benne jó az nem új, a mi,úJ az nem JO. , , . 

Valóságos versenyt tartunk más tudomanyokkal, melyeknek ~letczelJO~ .?.' 
teremtő eredetiség száműzése, melyek kiváló művés:et~el , tud~~k idegen kutfo 
után indulni a járt rossz utakon, s a magok pompas osvenye ~aratlan begyepe
sedett marad mindaddig, míg egy bátor f~rfiu .n.em ~kad, ki a gyomot - ha 
nem is külföldi tudósok tartják a kótát - ki men írtam. 

*** 

A kamarai rendszer azt eredményezné, hogy egymástól megtanulnák azt, 
a mit orvosi rendünk egyik - mindnyájunk őszinte fáj~almára - i;iemrég ki
dőlt messze kimagasodó alakja - értem ~alogh _Kálma_nt :-. annyiszor ha~
goztatott: hogy csak akkor tudunk a tudomany ~karmelyi~ ~gab,an.nagyot ~u
velni, ha át '//agyunk hatva arról, hogy a tudomany ~1.azafisaq nelku.l ~emm~. 

Ne osztogassunk tehát idegen előkelőségek ISmeretemek, foliansamak 
indigenátust, hanem alkossunk magunk nemességet. 

Inkább vesszen a legszebb tudományos esz:i;ne'._ba _a~t nerr: k?szoruz.z~ a. 
hazafiság, a nagynak, a nemesnek, a fenségesnek chcsfenyetől sugarzo hazafisag. 

*** 

A kamarai rendszer mellett alkalmunk volna közelebbről megismerkedni 
szaktudományunk ama· fenkölt és sokat tapaszta~~ baj.nokaival, ~ik tá;o~ a köz: 
ponttól, akademiától, muzeumoktól, egyetemektol, konyvtáraktol, megrs annyi 
eredményt teremtenek. . , 

Igaz tisztelettel emlékezem meg r~nd~?~nek, s~ját h~usá~ukat hivatas?k 
érdekében feláldozó tagjairól, a provincialis kartarsakrol, kik_ kev~sebb elis
merést, még kevesebb anyagi jólétet élveznek é~. _ernyedetlen krtartassal foly-
tatják az emberi szeretet örifeláldozó nagy munka7at.. .. .. .. . , 

A gyakorlat aranybányájából meritet_t mennyi gyony?ru eredeti_ eszmet 
nyujthatnának emez igen tisztelt kartárs~mk, n;ie~y eszm~ket ,-- mmd meg
annyi megmentett drága gyöngyként - mmt valod1 arany igazsagokat használ
hatnának fel a könyvet iró, oktató tudósok. 

*** 

Nem mindig a tábornok nyeri m~g az ütköze_:et, ~anem sokszor ~z el??rs 
is, s mennyivel dicsőbb az, ha az nyen meg a csatat, kmek neve nem ekesiti a 
táborkar névsorát. . . 

Önök i. t. uraim, a vidékre került igen tisztelt kartársamk, a ~ama~·ai rend
szer életbeléptetese érdekében különösen sokat tehetnének és ped1_g azalt.al; ~a 
otthon, szíí.kebb hazájukban, mely tudományosságuk_ é~ gyakorla~1 ~~íkodesu~ 
közvetlen áldásait élvezi, oda hatnának, hogy az orvosi tarsadalom mtezö szervei, 

XXIV. Vándorgyűlés Munkálatai. 
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vidékün~ tudo~ány~~ te~tületei, a t?rvényhozók és törvényhatóságokkal karöltve, 
kezdemenyez~~k az ~dvos kq.mar<!i rendszernek törvénynyel való életbeléptetését. 

. S h~ egyuttes kuzdelmunk kitartó lesz, akkor előbb-utóbb elkövetkezik a 
i:ii?~~YáJ??k ál,ta} ó?a~_tott ~<lő,, hogy orvosi rendünk, meltóságának meg
<J~asara, feJl~s_ztesere. es oregbitésere, rendünk anyagi jóllétének emelésére, tör
~enY.es. eszkozo.k~el felruházott - . saját kebelünkből választott - testület fog 
-0rk~~m,_ mely feJlesztve egyszersmmd az összetartás, a kölcsönös és önzetlen 
barati tisztelet és t~rsulás eszméjét, végczéljaiban testet ád azon eszménynek, 
hogy magyar ~ie~ze~i ~lapon: ~~-olgáijunk tudományunknak. 

Hogy ez ido i:nelőbb elJ~J.JOn - s~ivünkböl kivánjuk. 
Abban a remenyben pedig, hogy Onök igen tisztelt kartársaim, felszólalá

~~m.mal _nemcsak egyet ertenek, de együtt is éreznek tisztelettel üdvözölöm 
Onoket, l. t. kartársaim és megnyitom az orvosi szakcsoport gyűlését. 

2. 

NÉMELY HASDAGANATOK SEBÉSZI KEZELÉSÉNEK 

JA VALATAIRÓL ÉS JÓSLATÁRÓL 
' 

KÉTSZÁZNYOLCZVANÖT ESET ALAPJÁN. 

Dr. 'fAUFFER VILMOS, egyet. ny. r. tanár előadása. 

Uraim! 

Végig tekintve 285 ha~metszé~i :Uütétem tanuls~gajn, nem kis nehézséget 
~koz a nagy a_nyaghalmazbol azt kivalasztani, a mi Onök becses érdeklődésére 
€rd~m:s, a m111ek elmond~sa, a rendelkezésemre álló rövid idő alatt, egy ily 
tekmtelyes gyulekezetre nezve tanulságos és hasznos lehet. 

Sokszo.r tapasztal?m, hogy orvostársaim hasdaganatban szenvedő beteggel 
szei;?-ben a Jav~ll8:~ és JÓs_lat megállapitásánál tulságosan optimisták vagy ellen
kezoleg alap nelkul pessrnlisták. 

, Fe~adati:l tűzöm, tehát magam elé, röviden elmondani, hogy mi irányadó 
r~ai:i nez~~ ily ~er1?es~etu betegekke~ szemben a javalat és jóslat megállapitá
s~na!, ,mai ismereteim es tapasztalataim szerint. Ily módon talán sikerülni fog 
nemi erdekléídést kelten· l" d' · ' t , 1 
. „ „ .. 1 e oa asom iran es nem esz egészen elvesztegetve az 
1do, melyet Onok meghallgatásomra áldoznak. 

. A hasűri sebés~.~t jelen i;n~gas. f?.kra való kifejlődésének alapját az anti
sepsis na~y l:ordere~,u- f~lfe.dezesen kivul, az anatomiai megismerések, a klinikai 
diagnostika es a mute~i e~7árások tökéletesedésében leli. Igyekezni fogok Uraim 
ezen sz~.mponto~ alap,Ján megvilágositani ajavalatok és a jóslat kérdését, s már 
m?st ,elo~e bo~sa~om, hogy tárgyalásomban az engemet kiválóan foglalkoztató 
meh es fuggelekeinek daganatait tartom szem előtt. 

, . _Ne legyen visszatetsző, hogy mindjárt az első dolognál miről szólandók 
nemi figyelm t t" h · ··1 · ·· , ' ' , ez ~ o ang is vegyu szavaim koze; gyakorló orvostársaimmal 
allo~ sz~mbe1:, J?k az itt eltöltött időből némi gyakorlati hasznot is akarnak 
mentem, .teha~ ugy v~lem, hogy helyesen járók el. 

, .An:tisepsis 1.1!r~im, ma napság ez annyira közszájon forgó kifPjezés, hogy 
nemi k?nnyen hivőseggel az ember lépten-nyomon beleeshetik azon tévhitbe 
hogy kifogástalan antisepticus kezelési módoknak van birtokában; pedig, hogy 
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mi minden neveztetik orvosok részéről anti- és asepsisnek, az néha valóban 
megdöbbentő; megdöbbentő annál is inkább, mert becsületes! de alaposan téves 
meggyőződésnek kifejezése. Ezen téves meggyőződés azonban olyan alapra 
helyezi az orvost, melyen állva sokat, igen sok olyast merészkedik tenni, a mitől 
visszariadna ha becsületes tévedése nem áltatná lelkiismeretét. 

Az antisepsis a mint az irva, nyomtatva áll, senki által meg nem tanul-
.. ható, a gyakorlatba át nem vihető. Az antisepsis~ az eljárásba~, a theoretici:s 

módon megállapított tények megismerése után, mmden ember onmaga alkotJ.a 
meg működési körében; a műtő saját személye, segédlete, mííszertára, helyi

.ségei, a müteendő egyén, a műtéti tér stb. stb. szempontjából. Mindenkinek 
saját systemája kell hogy legyen, csak a saját módja ~s speciális körülményei 
szerint érheti el a végczélt, azt t. i., hogy a sebet asepticusan tartsa és· vezesse 
a gyógyulás elé. Egészen és feltétlenül attól függ az asepsis, ~ogy a műtő ~vele 
szemben álló feladatoknak minő tökéletesenképes megfelelni, a helyzet mi'tlden 
legkisebb tényezőjét mennyiben képes e szempontból áttekinteni. 

:Nem lehet feladatom fejtegetni, hogy a hasűri sebészet terén minő m~don 
járjunk el, ene sokszorosan megvannak írva az eljárások, leirtam én is a 
magamét és le fogom imi más helyen, hogy miként módosult az a tapasztalás 
és mások véleményének elfogulatlan méltatása által. Engedjék meg azonban, 
hogy saját önmagamon tett tapasztalataimat egy néhány példával illusztráljam, 
hogy miként csalja meg az ember önmagátjóhiszemüleg. Midőn Sir Lister tanár 
Londonból itt a Tátrában és utóbb Budapesten megfordult, nekem azon sze
rencse jutott osztályrészül, hogy 9l ovariotomiát végezhettem, jelenlétében. Azon 
meggyőződésben éltem, hogy tudok antiseptice operálni. Elve a ritka szerPn · 

· csével, az antisepsis nagymesteréhez műtét előtt, Markusovszky miniszteri taná
csos ur jelenlétében, kérést intéztem: figyelné meg eljárásomat és mondana 

. jóakaró de szigoru véleményt, a követett antisepsis tekintetében. - Mindnyájan 
pontosan betartottuk a rendesen szokásos szabályokat, magam minden tőlem 
kitelhető figyelemmel voltam a körülményekre. 

Sir Lister műtét után, aQ.nak előre bocsátásával hogy eljárásom tulaj
donképen nem az övé, nem a Lister-féle, hanem más eszközökkel ugyan
azon czélra törekvő, oda nyilatkozott, hogy minrlenben megfelel ugyan az 
elvnek, de a kivitelben két nagy hibára talált, mely képes a czélt meghiusi
tani. Az első hiba: hogy egy s más műszert, a műtét menete alatt rövidebb
hosszabb perczek tartamára, a beteget borító, bár absolute tisztának látszó, 
viaszkos vászon-lepedőre s nem a carbolos oldatot tartalmazó edénybe tettem 
le és ismételve használtam a nélkül, hogy előbb bemártottam volna az oldatba . 
A második hiba : a segítő-személyzet működésében rejlett t. i. a szivacstálat 
tartó ápolónőn kivül, a vizcsere alkalmával egy második, bár a műtéti segéd
lethez hozzá készült de nem arra designált ápolónő, a véres szivacsot kezébe 
vette és kiszoritás után a tiszta vizbe áttette, az az, a szivacsokat egy egyén ille
téktelenül érintette. Ime Uraim! két hiba, mit én nem vettem tudomásul, mit 

. egy más, hozzám nem hasonlítható tekintélyű és tapasztalásu sebész, radikális 
hibának talált. 

S ime, én ma még tovább megyek és azt mondom, hogy akkori eljárásomat 
.birálva egy ezeknél még talán nagyobb horderejü hiba rejlett abban, melyet 
Lister sem méltányolt akkoriban eléggé, ez kezeinknek határozottan hiányos és 
hibás desinfectiójában rejlett. Kümmel, Ziegenspeck ujabb vizsgálatai, de külö
nösen Fürbringernek, a friedrichsheimi kórház igazgatójának kitűnő munkája: 
-<i Untersuchungen und Vorschriften über die Desinfection der Hande des 
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~rzten» ,kétséget ki~ár.ó bizonyossággal kimutatta, hogy kezeinl.mek szokásos: 
tisztog~tas~ az asepsis fogalmát egyáltalán nem közeliti meg. 

„F~u?,1wger nagy al~possággal végzett kisérletekben bemutatta, hogy miután. 
a muk,?do orv?sok k~zeike~ a műt,étek előtt sz~kásos módon, t. i. körmeik aljá
nak elozetes k1kaparasa utan kefevel, meleg vizzel, szappannal s utóbb carbolos 
vagJ:' a szo~ásos su?limatos oldattal addig tisztogatták, mig meggyőződésük 
sz~r~nt, ~ezei,k asep~1cusok voltak, ekkor a köröm alatti kaparékból egészen 
m,immal;s reszecskent alkalmas t~nyész-mecliumába helyezve : néhány, de 
neha egesz 3000 coccusokból, bacillusokból és sarcinákból álló koloniát volt 
képes tenyészteni. 

Ilyen kisérleti alapon kitünt az is, hogy a használt desinficiáló oldat tömör
s~géne~ ~oka nen;, bir lén~eges ~efol~ással a ~ö~·öm '.1'1atti microbáknak tenyész
k~pess_egere. A_ borne.k zsiros valadeka .a minimális redők és mélyedésekben, 
kulunost;n 71edig a, kor~wk .r:ttatt, ezen rnicr.~bá.knak hatalmas védője. Fürbringer 
tanulman:Ya folytan ~i?e1:ilt, ho~ ezen, JOl reservált rész~cskékhez csak úgy 
tu.~unk biztos~n , hoz.~a,ferm, h~ elobb szarazon, pontosan tisztogatva körmeink 
a~J.a~, mel~g viz es ~oseges, kali-sz~ppani:ial egy egész perczig mossuk kefével 
~l~J~mkat es ~ormemk ágyat, ezutan pechg egy perczig (legalább 80°) alcoholban 
furosztve, meg nedvesen 30/o-os carbol- vagy 920/oo sublimat-olclatba mártjuk és 
ebben mi'g egy perczig keféljük kezeinket. 

E módon csaknem absolut biztossággal asepticussa vált a köröm alafü 
kaparék, lett légyen bárminő anyag az, a mivel az illető kezeit előbb eltisz
tátalanította. 
_ ,Világos e~ekből ,Uraim, 171ennyire ~éves vo~t azon, meggyőződésünk, hogy 
kezemk a szokasos modon valo alapos tisztogatasa utan veszélyt nem horda
nak;. másrészt megnyugtató ma reánk nézve az, hogy lett légyen bármi a miYel 
~eze:nket beszenny~ztük, ~épesek vagyunk a fertőző anyagtól, márt. i. kezeinket 
illetoleg ! szabadulm; a mivel azonban korántsem akarnám azt mondani, hogy 
a fertőző anyagot más uton-módon nem vihetjük át a sebfelületbe. 

Még csak reá mutatni akarok a sokat használt sublimat oldatnak hatástalan
ságára, ha nem gondoskodunk előbb arról, hogy a közönsé<resen használt viz. 
alca:licus széi:isavas földjeinek megkötésére kellő mennyisé;ü savat adjunk és 
p~dig mé? mielőtt a sublimatot bele öntenénk, mert ezek különben a gyengén 
kotott szensav elbocsátá~a után a sublimattal egy oldhatatlan sót képeznek 
Cf[g504Cl2 Tet~·~1oxychlond) s az oldat esetleg egészen hatástalanná lesz. Für
bn_nger azt aJanlJa, hogy 18° kemény viz egy literébe 0·5 gramm eczetsavat 
adJunk; e módon bármely gyönge sublimat oldat is megtartja eredeti ható
képességét a microbákkal szemben. 

, Kö'.'etkezi~ mindezekből, hogy az antisepsis módját bizonyos előzmények 
ut~n mmdenki onmagának kell hogy megalkossa; a ki ebben szakadatlan és 
szigora con~equ~ntia utj~n nagy járatosságot nem szerzett, az ne bizzék abban, 
hogy~~ an~1sepsis sok mmdenre jogosit, de különösen ne bizzék vakmerően ha 
a, ha~ ureg;ibe hatol b,e, hol nem l~het a sebfelületet úgy mint más sebészi eljá
rasr:ial ~őseg~~ foly~dekkal lemosm vagy asepticµs törlő-anyaggal letörölni vagy 
dramezes utJan az artalmas sebváladékot elvezetni, itt a hashártya-űrben a mi 
egyszer oda Jutott, az benn marad és olyan tenyész-mediumra talál mint semmi-
féle más sebzé~nél a szervezetben. ' 

Hasüri műtétet tehát csak az végezzen a ki az antisepticus sebkezelésben 
már kellő jártassággal bir. · ' 

•* * * 
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Az anatomiai ujabb megismerések, különösen a petefészekdaga!iatok~t flle._· 
tőleg, lényegesen módositották a javalatokat. Régebbe~, O:ég nem is sok i~ó'.'~~· 
talán 8-10 évvel ezelőtt, kiválóan a daganat nagysaga es a daganat kifeJl~
désével együttjáró szövődmények képezték a műtéti java_lat .t~gyát. ~z anti
septicus eljárást megelőző nagy halálozás a műtét ~olytan, iranyel_:ve. ~m~lte, 
hogy a műtét csak a közvetetlen életveszély által va:n ig~zol~a. A~ utobb1 e~iz~d 
alatt, a mióta a műtét sebészi jelentőségével az antisepsrn vedp~1z.sa ~~att to?be
kevésbbé tisztába jöttünk a buvárlat egyes nehezen érthető khmka1 .ielensegek 
kifürkészésére irá.nyitott~ törekvéseit, s az ezeket magyarázó anatomiai meg· 
ismerések változtatták meg lényegesen a javalatok irányát. Ezen .ID:egismerésnek 
lényege az, hogy csaknem minden rövid idő előtt még eg~szen J?indulatit: pete
fészek-daganat az egyszerü i;>roliferalo gla~dulas ~ysto:na ;igy mmt a :prohfer~lo 
papillas-daganat és a dermoid, ha;7larnossaggal bir a hamkepletek atyp~cus e~va~
tozására, azaz, a rákos elf ajitlásra, a különbség csa_k az, hogy mig eqyi~n~l 
hamar, a másiknál csak későn következtk el vagy el 1s maradhat; tovabba, a 
mig egyik. csoportnál a has~ártyána_k csaknem_ rr:indig_ másoJ:lagos m~g~etege
dése lép jel ct daganat egy bizonyos ide7ü fcnnallasa utan addig egy masik cso· 
_portnál ezen hajlamosság nem észlelhető. . . , . . . 

A pötefészek-daganatok szöveti szerkezetének es hystogenesisenek khmkai 
szempontokból annyira fontos kérdésével kórodámon régen foglalkozunk. Ezen 
vizsgálatok eredményét Velits Dezső tudor, jelenlegi kórodai első tai;iárseg~d két 
munkában közölte is*; itt nem volna időszerü ezek lényegébe bocsatkozm, csak 
röviden mondhatom, miszerint saját vizsgálati éredményeink is me~erösitei:iek 
abban, hogy ma már nem csak azon veszélyekkel kell foglalkoznunk Ja.valatjj,mk 
mérlegelésénél melyek a műtéttel júrnci:k, hanem a fősulyt arra kell hely~z~u~k~ 
hogy a klinikai jelenségek minő szöyeti szerkezetű daganatot tesznek valoszi~itve 
és hogy minő veszély jár avval a .Jövőben, ha a dciganatot a beteg magaban 
hordja. . . . 

Ezen alapon állva Uraim, a javalat, hogy: minden felismert petefeszek-
daganatot operálni kell, legfeljebb arról lehet szó, .h?gy mikor! ~, felel_et .. eze~ 
kérdésre is csak némely esetben nehéz. Biztosan felismert, lega1abb okol.nyi, 
mozgatható daganat operálandó minél előbb. A daganat é~ környezetén~k. igen 
gyakran fellépő és mindig ismétlődő lobosodása és az e modon keletkez? ossze
növések, a kocsánynak csavarodása, vérömleny a daganatb~n, a terhe~seg coi;n.
plicatiójának veszélye, a daganat nagyobbodásával együtt Já~ó nyomas jj, k?r
nyezetre, a kiszámithatatlan szöveti elváltozás a daganat belseJén vagy ~elulet,en; 
mind olyan körülmények, melyek a korai időben még csekély veszelyessegu 
mütétet esetleg a legveszélyesebbé tehetik. 

A petefészek-daganatoknak egy jó nagy része azonban _new kocsányos~ 
·ezeknek tulajdonsága alig. latum lemezeit szétválasztva benőni a medenczebeh 
bashártya alá, a medencze mélyébe és emelni maguk felett a savós hártyát, 
szóval: extraperitoneo helyezkedni el és épen ezen daganatoknak van meg azon 
veszélyes szöveti elváltozásra való nagy hajlamossága mit fennebb érinték: 
Az ilyen esetekben nagyon meg van nehezitve a műtét időpontjának czélsz.eru 
megválasztása először azért, mert diagnosisuk különösen a kifejlődésnek bizo
nyos fokáig néha igen nehéz, hrematomával, kötőszöveti beszürődéssel stb.-vel 
-téveszthető össze, másodszor meg azért is, mert a medencze mélyében, hashártyán 
.kivül, a legveszélyesebb érintkezésben a nagy edények a hugyvezérek stb.-vel, 

'' Orvosi Hetilap 1888, 1888 évfolyam. 
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a belek ált3:~ fe_dve, a feszes még nem tágitott hasfalak ellenállása mellett a 
da1antt kiirt.?~a es~t?eg_ qly technikai nehézségeket és veszélyeket okozhat> 
1!l,l Y.e :~„ mutet befe7ezeset l~h~;e!l~nné tehetik; ilyen esetben tehát, bár r :~me171!-k a d~ganq,t bennidozesenek veszélyét, mégis halasztanunk kell a 
nr .ast . mmd~ddig, rrug a daganat a medenczéből kiemelkedve a hasfalakat 

feszit~m kezd~ és technika.ilag jobban hozzáférhetővé lesz. Másrészt vilá os 
h?gY. 1Sll1;eretemkkel nem volna Ösf'zeegyeztethető, ily szövetü daganatnál aJdig 
yarm mig a ~a.ganat, nagysága által t. i. nyomás folytán okoz tüneteket, mert 
ilyent.~obr. 1a mkútet, a vegl.e~es gyógyulás, az állandó egészség visszanyerése szem
pon ~a o so esetben keso lesz. 

A i;nenn~ir~ e~ysze~·űsitve van _ma már a javallat kérdése, ép annyira nin
csen meg .e~) etertes elerve. az ?v~r10tomia ellenjavallatai tekintetében. Messze 
v~:~t~e. ~ra1;n, ha arinak vita.tasaba bocsátkoznék, hogy milyen nehéz compli
ca o oru menyek kozott van még javalva a mütét, messze vezetne mert rész-
letekbe kellene bocsátkoznom és egyes tényekkel esetekk 1 J • ' 't 'll' t t 1 ' e :nzonyi .anom az 
a aspon o me yet elfoglalok, .az.on álláspontot, hogy sem az egyén :fiatalsága, 

. sem a . ma~as kor, a dagana~ felismert rosszindulatusága ép oly kevéssé mint 
vese.-szIVb~J .vagy ~ube,rcu~osis (ha csak nem végstadiumhoz közel levő a baj) 
az osszenove~eknek barmmő foka és a szövődményeknek bármilyen kilátása'. 
~e~.e~y _has~artyalob, a dagana:t elgenyedése vagy elevesedése, a bélbe való· 
~ttores ;is sipoly, n_crn ta_rthat v1ssza a mütét tégzésétől, ha! a betcq közvetetlen 
eletveszelyben ran e! c~z elet mcr;mentése rnütét által lehetségesnek látszik. 

. Uraim, „ez.en all'aspontra a tapasztalás vezetett, mert mindezen említett 
vi~zotn,Y1°tk kozt?t~ ~~tét íltján gyógyitottam olyan beteget, kinél a mütétet csak 
mm e. e,men es1 kiserletet kezdettem meg. 

. V~lago.s ez.~kből Uraim, hogy a petefészekíl.aganatok sebészi kezelésének 
::e~_menyei, a JOSlat az egyes m~t~k keze~ között, ha feltételezzük, hogy az anti-

p i~us .appara~u~t. ,a maga modJa szerint mindenik egyenlő tökéletessé el 
kezeh, nemi egye~i Jaratosság és műtői tehetség értékének leszámításával lé~~e
g~s:n .az ese~ek ~irálc~s~tás.ában fog rejleni; más szóval: egyenlő mütöÍ deX:te
nt~s. es. antisepticus ovmtezkedés mellett, annak lesz jobb eredménye ki a 
műtet Javallatat le~e~őleg ~egszor~tja és a rossz kilátásu nehéz szövődményű 
:.~teke~ n~m o:peralJa j ezert uraim legyünk tisztában azzal, hogy a statisz
t~' ~ ere

1 
me~kye oni;nagaban ma napság l)lár egyáltalán nem Lir irányadó jelen-

osegge ~gyi · má~1k műtő eredményének megitélésénél. 
Tehat ~em ~s ezen szempontból, hanem inkább annak demonstrálására 

hog~ az ~ntise~s1s. k.ora óta ~iinő. eredményeket mutat fel a hasüri sebészet a~ 
~v~no~mia teren, idezek nehany fontos statisztikai adatot. A legrégiebbek közé 
ar ozi a ~h. Stra~ord ~e~. á:tal ~ezdet~, Kiwisch és utóbb J. Clay által fol ·ta
~ott 1581~9·t~~ !86.0-1g tei:Jed~ es mmden rnmert esetet felölelő statisztika, m~lv
J·~ h /f ut~t~el a m.ostal~tás 49% volt. Olshausen összeállította a Vircho~
u~c . ~.~ a resbenchtből, az ottan 1867-1874-ig kimutatott 1087 eset 

statisztikaJat s ekk?r már. a ~o~'.t~li.tás 31 %-ra sülyedett. . 
, Az ~gyes,műtők. statisztikaJabol még érdekesebb adatokat nyerünk az ered

~en~e8k)avulasa tekmtetében az antisepsis oltalma alatt: Spencer Wells (Lon-
t 0

1
1?-t, 

3
°

4
8;;-

1 
1880) 100? es~te ut~n a mortalitás 23·2%; az első száz után a mor-

a i as · o, .az utol~o szaz utan pedig már csak 11 O/o. 

10
.
801

Th. 
1
Kt eith t(Edmburg, 1862-1882) 381 esete után az összhalálozás; 

o ;o •; a~ u olsó 1.4·0 esete közül csak 5 halt meg. 
Pean (Pans, 1881-ig,) 306 esete után 19·9% halálozást mutat ki. 
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Koeberlé (Strassburg, 1878) 306 esete után 24·50/o volt a mortalitás 
Schroeder (Berlin, 1877-82) :-300 esete után az általános halálozás 14·9' 

volt; utolsó száz esetében már csak 7°/o. 
Thornton (London) 433 esete mellett a halálozás 9·7°/ó. 
Olshausen (Halle, 1885-ig) 293 esete után \H O/o volt a halálozás. 
Saját 285 hasmetszési műtétem közül ovariotomia volt 172. (Ebben benne. 

foglaltatik 10 olyan' eset is a melyben a nehéz viszonyok miatt a méhnek supra
vaginalis amputatióját is végre kellett hajtanom a műtét folyamán, tehát 
ovario hysterotomiák.) Ezen 172 operált köziil meghalt 18, azaz: 10·40/o. 
A 18 haláleset közül scpticus volt 7, tehát a halálozás ezen okból 40/o rolt. 

Ezen százalékos kimutatása a műtét veszélyességének, a mint már emli
tém csaknem illusorius, mert mindig volt és mindig lesz nagy műtét után halá
los kimenet egyszer chock, carbol vi:igy más mérgezés, a szivnek előhala
dott zsíros elfajulása, agyanrnmia, egy tüdőembolus, elvérzés vagy volvulus, 
egy szóval olyan ok folytán, melyet előre látni vagy elkerülni egészen lehetetlen, 
tehát az esetek kiválasztásától és a véletlentől is függ, hogy_ egyik-másík mi.í.téti 
sorozatban minő eredményt érünk el. Egyedül a ser1s1'sban elhaltak számának 
ismerése bir valódi értékkel, mert ez oly ok, melyet elhárítani lohetséges, mely
nek ritkább vagy gyakoribb előfordulása képezi birálatát eljárásunk megbizható
ságának vagy tökéletlenségének. .Minden cqyes elliforduló septicus eset mintegy 
határkő, mely előtt meg kell hoqy álljunk. mely reá kényszerít arra, horJY eljá
rásunkat szigorusággal bíráljuk és a veszélyes hibát elháritsiik. Csak azóta szünt 
meg a statisztikák rovataiban a halálesetek egymásutáni halmazata, a mióta 
ezen megismerés általánossá lett. 

Kétségtelen előttem, hogy a sepsis folytáni haláleseteknél a fertőzésen 
kivül nagy szerepet játszik az esetleg nagy mi.í.téti behatás és a szervezetnek és 
leszállitot tellenállási képessége is; e mellett szól pl. az is, hogy 30 egymásutáni 
castratio és salpingotomia mellett, hol a mütéti trauma aránylag kisebb s a szer
vezet közönségesen jobb conditióban van, egyetlen egy halálesetem sem fordult 
elő. Koránt sem 'akamám evvel azt mondani, hogy a castratio veszéldelen 
mi.í.tét, mert ennek ellene szól számos kimutatás, a melyekben 10-200/o között. 
ingadozik a mortalitás, csak azt akarom vele demonstrálni, hogy ugyanazon 
antisepsis mellett, a melylyel haláleset nélkül sikerült végezni egymás után 
SO castratirt, a nehezebb ovariotomiánál 40/o halált sepsis folytán nem voltam 
képes elkerülni. 

*** 

A Hegár-féle castratio és a több-kevesebb jogosultsággal Lawson Taitről 
megnevezett salpingotornia, bizonyos szempontokból együttes megítélés alá 
esik. Mig a petefészek előbb tárgyalt megbetegedéseinél maga az anatomiai elvál
tozás, a daganat, az indicatiót feltétlenül megadja, addi0; itt, a tekintetbe
jövő eseteknél nem annyira az anatomiai elváltozás, mely néha nincsen 
is jelen vagy nem constatálható, hanem a functionalis zavarokat kísérő· 
klinikai tünetek összegéből kell az operativ gyógyitás indicatióját meg
állapítanunk. Innen van Uraim, hogy a castratio indicatiói máig sincse
nek mindenki által elfogadható módon tisztázva, és hogy az egyes nőgyógyá
szoknál oly feltünő eltérés található a műtét gyakorisága tekintetében. Hegár 
indicatióinak alapjául vette a castratiónál a kimutatható a'natomiai elváltozást. 
Olshausen igyekezett bebizonyítani, hogy ennek keresztülvitele lehetetlen s hogy 
ezen feltételnek consequentiáit maga Hegár sem vonja le mindig eseteiben. 
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Magam szintén azon véleményben vagyok, hogy vannak oly nehéz. functionalis 
megbetegedések, melyek a castratiót indicálják, a hol anatomiai elváltozásokat 
az ovariumokban kimutatni nem vagyunk képesek. Ha valahol ugy e téren van 
pr?bá~·a téve a _nőgy~gyásznak diagnosticai éleslátása s ha val~hol igen, ugy itt 
czafolJa vagy igazolJa az eredmény az esethez fűzött jóslat helyes vagy hely-
telen voltát. · 

A többé-kevésbbé megállapított indicatiók: 
1. A petefészkek kóros helyzetváltozásai, mint hernia, descensus; a mikor 

e~en helyzetváltozás fol~án nehéz tünetek következnek be és a petefészkek 
koro.s helyzete nem comgálható p. retroflexiónál a mikor a petefészek a Doua
la~-urben nJ:'omás alatt áll, talán oda van nőve vagy pessarium a környező l;b 
miatt nem VISeltetik el és más gyógyeljárás eredményre nem vezet. 
. 2. A méhnek teljes hiánya vagy rudimentar kifejlődése normalis petefész-
kek mellett, a mikor az ovulatio sok bajt okoz. 
. ~· A m'éhnek olyan megbetegedésései, melyek az ovulatio által tartatnak 
fe~n es a melY:ek, az o;ulatió megszűntével tapasztalatilag visszafejlődnek; ilyenek 
P· i~t~~~uralis es nemely subsero~us myomák, a méh nyákhártyájának mindig 
is~etlodo fung_os~s megbetegedései dysmenorrhooa membranacea, némely más
kepen nem gyogyitható retroflexio stb. 
. , 4. A .. pe~~f~sz~k és ~örnyezetének idült lobja, oly esetekben, hol az ovula
t10va~ egy~tt Ja~o ~ert?;l~dás _a ~obot fenntartja és mindig kiújitJa. 

v. V~gre mdicat10k~nt. alhtottam fel 9 év előtt az idegrendszer némely 
olya~ ~ehez meg~~t.~gedeseit, i:iel.yek a menstruatio és ovulatióval kapcsolatban 
lenm latszanak. Kozolve annak ideJén gondolataimat Schwartzer Otto tr. tisztelt 
barátommal, ő, a maga szakszempontjából bírálva és formulázva az eszmét 
k~~,este" é~ nyujtot~a az els~ alkalmas eseteket a többé-kevésbbé kísérleti jelleggeÍ 
buo mu~ethe~. Utobb Laufenauer Károly egyet. tanár barátomat is megnyertem 
az ~szmen~~ es kapcsolatban ő vele szintén operáltam néhány beteget ezen indi
cat10 alaPJan. 

_Eltekintve attól hogy minők voltak eredményeink, constatálom, hogy 
Fehlmg, Leppman, Hegár, Wiedow, Schroeder és másoknál de különösen Ols
hausen nagy munkájában (Billroth-Lueke, Handbuch der F~·auenkrankh. 1886. 
Enk: 2. Aufl~ge _II. .Bd .. Pag. 715) termékeny talajra jutott kezdeményezésünk 
~ azota ezen :nchcat10 ki:nűvel~se érdekében számos értékes dolgozat jelent meg 
es maga Hegar <1Castrat10n bei Neurosem czimű művében mély tudománynyal 
szólott a tárgyhoz. 
„ ,A s~lpingotomiát illetőleg, '."' mik~r t. i. a kürt már daganatot esetleg 
tomlőt kepez, mely daganatnak visszafeJlődése a tömlőnek eltünese semmiféle 
~óg!eljár~s, á~tal ,sem várható, p. _gonoroicu~ fertőzés után, a műtét javallata 
l~e~se15et .kizaro modon adva van. Misem volna könnyebb, mint ezen indicatiót 
felalhtam, ha az anatomiai elváltozás ezen nemének differentialis diagnosisa 
sok esetben olyan nagyon nehéz nem volna. -

A mi a castratio jóslatát illeti, meg kell különböztetnünk a sebészi jóslatot 
a betegség meggyógyításának jóslatától. mely utóbbi néha csak huzamos idő 
~ulva p. az anticipált klima bekövetkezésével együtt járó kellemetlen vasomoto
:·icu~ zavarok l~j~rta után itélh:tő ~eg teljesen. A mi a műtét veszélyességét 
illeti, már emhtem, hogy az altalanos halálozás a műtét után 10-200/o 
k?zött ingadozik, bár nekem 30 egymásutáni operatio sikerült halálesetnél
kul, holott nem egy igen nehéz és több genyes bennékű kürtdaganattal is 
volt dolgom. · 
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A betegség végleges gyógyulása szempontjából, az indicati?k 'minden ef?Ye.s 
-csoportjában általános értékű eredményeket „ma n~m _leh~:seges, ~o?s,:a~alni, 
mert mint már fennebb is jelzém, igen sok fugg az mdicati?k fel_áll~ta_sanal az 
operateur subjectivitásától, az eredmények megítélésénél pedig optim1sti~us ;~gy 
pessimisticus álláspontjától, melyet a kérdéssel szembe.n elfoglal. Elegg_e .Jel
lemző az, hogy a castratio mindenütt megtalálta polgá1'jogát hol tudo:nanyos 
nőgyógyászat létezik ; a részletek körül foly még a néha személyes~n is k,elle
metlen éles vita, de legyen az momentán bármiként, a gondolat Hegar agyaban 
ingeniosus volt s az eredmény az emberiség java lészen. 

*** 
A rendelkezésemre álló rövid idő alatt, a myomák és fibromyo~ák stb. 

által okozott méhdaganatok körül felmerülő sebészi in~icatiókat ~s a J.?slatot 
csak röviden körvonalozhatom. Előre bocsátom, hogy az ilyen termeszetu meg
betegedésben szenvedő egyéneknél, ha a külkörülm~nyek ?gészen , ke~~~zőek, 
ha minden palliativ eljárás és a mi a fő: a helyi kezelesben .ele~ge J~,r~tos 
·orvos rendelkezésre áll, aráiiylag ritkán vagyunk utalva a radical~s ~iu~.et:·e. 
Ez alkalommal tehát arra akarok szorítkozni előadásomban, hogy mmő korul
mények között találom ilyen betegeknél az ind~catiót a , hasmetszésre, ~z~z, a 
körülmények szerint : a castratióra, a myomotom1ára a meh~ek n:i.eg~a?yasaval, 
vagy a méhnek partialis amputatiójára ~setleg a méhn~k teljes knrtasar_a. 

Irányadó eljárásomban a teendők iránt, elsörenduleg a daganat szekhelye, 
nagysága, a daganat szöveti szerkezete, a fősymptomák minősége és az egyén 
társadalmi helyzete. . . , 

Ez utóbbi azért, mert olyan egyénnél, ki életfentartá~áb~n .~esti ei:eJei:e 
és munkaképességéré van utalva, előbb látom megérve az md1cat10t rad1cahs 
operatióra, mint olyannál, ki mindent megtehet testi áp.olásár~. , 

A mikor műtéti kezelésről van szó, a kérdéseket ily modon formulazom 
magamnak : . . „ „ , , · 

l. Van-e jelen az életet veszélyeztető, az egyén vrnzonya1 kozott mas modon 
nem csillapítható vérzés. , . „ , 

2. Vannak-e a daganat által okozott olyan nyomas1 tunete~, melyek, elet
veszélyesek t. i. a rekesz erős feltolatása, a szívnek harántul valo elhelyezese, a 
nagy edények összenyomása, incarceratio veszélye a medenczében, turhetetlen 
fájdalmak stb. stb. . 

· 3. Gyorsan növekedik-e a daganat. . . . 
4. Van-e valamely önmagában veszélyes comphcat10, hanyatlik- e a beteg 

.szervezetének táplálása. . , . . „ , . 
Ha ezen négy irányban a felelet negativ, ugy a radicahs ~u~ete~~ .nmcse

nek javalva ; de viszont, bármelyike ezen okoknak önmag_ábafl: 111d1cat10Ja l~het 
.a beavatkozásnak. Ha pedig előttünk áll a műtét s~üksefles~ege, úg.y ne kesle
kedjünk, mert nagy mulasztást köv~tnénk el, hr:t a~dig v.arnank, mig a .szerve
.zet ellenállási képessége megtört, mig hydr~emia lep~tt .fel., Fel kell eml~~enem 
azon sajnos tényt, hogy elég gyakran talalkoztam ilyen allapotban levo bete-
gekkel. · 

A műtétnek, mint sebeszi behatásnak jelentősége, azaz a veszély mely~yel 
a mi.ltét együtt jár, lényegesen attól függ,, hogy n;inő el~~lJ'.ezke~éss.el bi~· a 
daganat. i3ubserosus kocsányos daganat ?ge~~en ,ma~ meg1teles ala ~s1~, mi~t 
egy szövetközi intramuralis daganat; utobb1 i~met. l~~t csopor~ra ~szhk Jele~t~
ségében, a szerint, hogy beleesik-e az amputat10 sikJaba a meh urege a mutet 



alkalmával avagy nem. Még veszélyesebbé válik a műtét akkor ha az intra
mura1is daganat egyszersmind a széles méhszálag lemezei közé, esetleg a 
medencze peritoneuma alá, azaz a medencze kötöszövetébe hatol be, melyből 
tompán kiásatnia kell a műtétnél és vE'gre legnehezebb a helyzet akkor, ha a . 
daganat a méh alsó szakaszát, a méhnyakot foglalja el. Utóbbiaknak műtéti uton 
való kezelhétése csak a legutóbbi időkben vált lehetségessé. 

Gusserow 1885-ben érdekes kimutatást közölt az addig ismert ily termé
szetú műtétekről; szerinte 1878 ig összesen 55 hysterotomia-eset volt közölve, 
580/o mortalitással és 16 myomotomia 70"/o halálozással. Kooberle szerint 
(1866) a méhdaganatok operatiója után a halálozás plane ti 1 °lo volt. 

Gusserow külön statisztikát készitett az 1879-től 1885-ig operált és közölt . 
esetekről, tehát olyan hét évről a mikor a míitét kezdeti nehézségsi már le 
voltak küzdve, a mikor az antisepsisbe ezen téren is beletanultunk. 19 mütőtől 
összesen 533 esetet talált közölve, az összhalálozást 34·8°/11-ban találta. 

Ezen táblázatban az én eseteim közúl 16 szerepelt 25% halálozással. 
Velem együtt sokan vannak azon meggyőződésben, hogy a műtét veszé

lyessége lényegesen függ attól is, hogy minő módon kezeli a visszamaradó 
méhcs~nkot az operatenr. Az én tapasztalásom, mely ma 51 ide Tágó eseten 
alaµszik, határozottan az extraperitonealis csonkkezelés mellett szól, mely extra
peritonealis csonkkezelés t. i. abban áll, hogy az amputatió után a méhnek 
megmaradó részletét kivan:iuk a hassebbe és körülszegjük a hashártyával (He
gar szerint) és mumificáljuk a gangrenának teljes kizárásával 200/o-os chlorzink
oldatnak a csonkba való befecskendezése és a chlorzinknek külső reá alkalma
zása által. 

A csonk elsülyesztésének pártolói, a megnyitott méhür nyákhártyájának 
tölcsérszerű kimetszése és erélyes fertőtlenitése után esetleg izzó vassal, meg
bíznak a varratban és a méh sel.Jfelületének gyors hege<lés utján való gyógyulá~ 
sát igyekeznek elérni. 

Magam ezen utóbbi eljáráshoz csak akkor folyamodom, a mikor a hashár
tyán kívüli csonk rögzítése nem lehetséges,; hangsulyoznom kell azonban, . 
hogy gyakorlat utján ez irányban is messze lehet jutni. Ily irányu törekvésem
nek folyománya azon eljárásom, melylyel a méhnyakban mélyen székelő myo
moknál. melyeknek te(jes kiirtása minden e körbe vágó műtétek között a legne
hezebb és legveszélyesebb, partialis exstirpatiót 'Végzek és a visszamaradó daqa
natrészt a chlorzinknek behatása alatt murnificálom és ollówl kisebbítem· 
aránylag rövid pár hét alatt s miután igy a daganat utolsó részlete is el lett 
távolítva, hagyom reá borulni a hámburkolatot a hassebszéléről. 

Dr. Dirner Gusztáv volt tanársegédem, egy, a kérdést egészen megvi
lágosító dolgozatban, a Zentral-Blatt f. Gymec. 1887. 7. 8. sz. (Orvosi hetilap, 
1887. évfolyam) hasábjain közölte eredményeinket és álláspontunkat e 
kérdésben. Dr. Dirner urnak kimutatásában 31 eset szerepelt; jelenleg ope
ráltjaimnak száma, mint emlitém 51. (Ezen 51-ben benn foglaltatik 10· 
ovario-hysterotomia is, hol a műtétre az indicatiót petefészekdaganat adta s. 
a hol a daganatnak a méhhez való nehéz viszonya követelte a méhnek ampu
tatióját is.) 

51 operált esetem közül meghalt 12, tehát a mortalitás 22·2° /o. 
Dr. Dirner 7 operateurtől 96 extraperitonealis módon kezelt esetet állitott 

össze; a halálozás 1::!·50/o volt. 9 operateurtől 310 intraperitonealis uton kezelt. 
esetről referál; a halálozás e módszer mellett 39·0° ;o volt; ezen műtők között. 
pedig nem kisebb nevek szerepelnek mint: 

Schroeder 
Spencer Wells 
Olshausen 
Billroth 
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JOO eset után 32u10 mortalitással 
40 « • 5-:! "io 
28 (( 33 0/0 
25 • 600/u 

Azt hiszem, hogy állásp?ntom, mely kezdettől fogva az extraperitonealis:. 

kezelés hivévé tett, kellően tam~~a~Ia van. lyekben a méhnek kisebb-nagyobb · 
Az épen említett eseteken ivu ' a me t hol az óriási a bordaivet 

része meghagyatott, k~tsz~r f 0[dult e~t oly~~t e:fr:;~lva a medenc~eür mélyébe 
emelő fibromyoma also resz .e.~ a me ~y~ tt el s annyira hozzáférhetetlenné 
le;iyomulva: a hasb~rtyán kdul be~~~i fcl~szlott méhnek teljes kiirtását végezn~,. 
valt, hogy kenytelen ro tam„a„ afl!'na t zésével Oly szövődményes, olyan rendln
a büvelybolto~atnak ~o:koros nme 5 

, i kal chablonisálni csakugyan nem 
vül nehéz az ilyen mutet, hogy nagy vonaso' . . , .. , ult 

l 'k k ' Mindkét betegem minden comphcat10 nelkul megg~ogy ali. k _ 
vo ne epes. , , , előnyösebb extrapentone s eze 

A sebészi behatás veszelyessege meg a~ d. t', t sak a legsürgősebb ese-
l} t . , oly nagy hogy az m 1ca 10 e 

lés me et is, ma m~g h 'l 1 h t , castratiónak adunk előnyt, mely- · 
tekre kell hogy szontsuk s a o e e seges a . . , 
nek eredményei e téren az utóbbi időben annyira biztatok. 

*** 
285 hasmetszési m~ltétem k_apcsán 35 olyan es~tt~~ t~:~~~z::~~~~s: 

mütét vagy mint kisérle_ti_bemetszes szerepelt, ~~gy_~. ~aláltam a hashdrtyán, 
után a ro?szindulati~ n7kepletiknek ?_ly~n e~e~~~f:!e1:olt. Ezen 35 közül rövi
vag1j a zsigerek falaiban, hogy a kurtas l~ , e. b h t'sból gyógyult 14. Hogy 
debb-hosszabb idő múlva me~balt 21,ta se eszi üt~k~é~ az fök;pen attól függ, 

·1 yakran fordul elő az ilyen ese egyes m ' . , . , t 'll' _ 
mh i yen ~ ő ' lla'spontot foalal el, az illető az inüicatiók tekmteteben, saJa a as 

ogy mm a o . b k" l t m 
pontomat e tekintetben már a fennebbiek en orvona oz a · 

*** 
Hátra van még röviden 7 aránylag rit,kán elő!o~·d1:1ló indicatih· oelya~~~!~ 

, "l 'l · E er operaltam regi VlSsza nem 
végzett hasmetszesro szo am. , g!sz, , . tt b'lfalakban székelő rákos. 
inversio uter~ mia~t; e~ys~ehr be~~ar~~~y~~ ::: mi~tt 0

a t~rhesség végén; két
daganat eseten; ketszer me en ~vu i , er e , o. denczében rö zitett retro
szer hydronepbroticus da~a~at ~1att e_s egyszer a m.e .. ike a ~resedaganat 
fiectált méhnek felszabaditasa erdekeben. Ez_ek kozu~, ·~gy , égén operált 
miatt és mindkét méhenkivüli terhesség miatt a e1 esseg v 

egyénE~~~g~~~:~: !~~je~~~h:~nyira fontos önmag~ban, ~~gy .azok tárgyalá-
sába bocsátkozni nem tartom jelen előadásom keretebe talalonak,;~ "d ho a 

Uraim! 285 hasmetszésem allcalmá~al számtaJanszor.~w~~~?do, te1~; elgfell 
ki laparotomiára vállalkozik, a1111,l!'k min~.~nt ,elkepz~~het~ ::~~t~:ój~ éstotalis 
ke'szülvelennie bél-éshólyag-resect10,vese nr as,ame nek , 1. l 11 

· ·, · ' · h tő , )· mikkel a mütőne szamo ma rn · 
exstirpat10Ja, mmd ol~an ~s e dseg~ ,, b ő megayőzödésemet hogy igen 

Záradékul engedJek kimon am azon ens 0 • , • ', kezelése 
··k , an hazánkban arra hogy a hasdaganatok müteti gyogy . 

nagy szu seg v . ' , , l 'k b . · ég és az orvosi 
a vidéken is meghonosuljon, de tiltakozo. ~zot t/!l'e ne l a.~ em ~zt8lkozik mielőtt 
erkölcs ne~ében. az ~llen, d~i lapat!k·oto~ni~r:üt~~nJ·~~t~s~~~ ~:ré~, egye~lő mér-
úgy az antisepsrn mmt a iagnos i a es 
tékben kellő alapos elökészültségre szert tett. 
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3. 

A SZEMTEKE SORVASZTÁSÁRÓL (REDUOTIO BULBI). 

Dr. VIDOR ZSIGMOND, a «Stefania» gyermek-kórház szemész-főorvosától. 

Közel 17 éve, hogy a "Stefánia" gyermek-kórházban oly szem került keze-
1é~em alá, melynek szaruhártyája egész teljességében hegesen elfajult és jókorára 
kuposodott, e mellett a szemteke rendesnél valami kevéssel megnagyobbodott, 
de nem annyira, hogy hydrophthalmicussá fokozódva, az enucleatiót tette volna 
javalttá. Én tehát a szaruhártyának kúppá tágult hegét - a staphylomát - az 
ös!llert. Beer-féle mód szerint egyszerüen levágtam. Erre tetemes vérzés támadt, 
mi maJdnem 1 i/2 óráig állt ellen minden csillapitási kisérletnek. A kórlefolyás 
azután genyes lobbal ment végbe, eredményképen kis csonkot hagyva hátra. Ez 
esetben a vérzés csaknem félelmes foka és tartós volta emlékezetembe oly mélyen 
véste be magát, hogy egy, később bemutatott, a fentebbihez egészen hasonló 
módon és fokban megváltozott szemnél a csapot nem mertem lemetszeni. Ennél
fog~a kijelentettem a gyermek anyjának, hogy a szemet végkép el kell távoli
tam .. Az anya ezt határozottan r,llenezte. Ily ellenkezéssel nem egyszer talál
kozm nálunk, nemcsak oly esetekben, hol a szem kivevését csakis kosmeticai 
c~élból ajánljuk, hanem még ott is, - mint teszem gliomának kezdetleges sta
·dmmában - hol a gyermek életéről van szó. <<Inkább haljon meg szegény, 
semhogy szemét kivétessüh hallja nem ritkán a szemorvos. Ily körülmények 
között, midőn a szarucsapot a kissé megnagyobbodott tekéről lemetszeni, a beálló 
vérzés valószinüsége miatt, nem volt bátorságom, az enucleatió pedig Iegyőzh.et
len ellenkezéssel lett visszautasitva, önönmagától merült fel emlékezetemben 
egész: sora a már régi időkben is dívó eljárási módoknak, melyek az elfajult és 
megnagyobbodott éktelen szemgolyóknak megkisebbitését vették volt czélba. 
Ezen eljárások igen különböztek egymástól, és m'integy kifolyásai levén folytonos 
módositásoknak, jogosan volt feltehető, hogy a kitüzött czélt: a szemteke állandó 
kise?~ülését nem eszközölték. Végre Grrefe Albrecht 1860-ban rájött egy teljesen 
bevalo módra : fonalat vezetett ugyanis a teke egy részén keresztül, és pedig oly 
részén, hol az érhártya valószinüleg még nem sorvadt el. A szem belsejének oly 
képletét akarta tehát Gr. megtámadni az idegen test által, mely szöveti alkatánál 
fogva az ily insultusra genyes lobbal képes felelni. E czélt el is érte teljesen, a 
~ennyiben a lezajlott lob után a szemtekének sorvadása, illetőleg maradandó 
lcisebbedése lett a végeredmény. 1863-ban Graife már azon helyzetben volt, hogy 
ez érdembeni bő tapasztalatait az «Arch. f. Ophth.>J·ban közzé tette, javalatokról 
szólva, melyeknek első sorában az általa teljesen kipróbált hydrophthalmus 
állott. Ezt tüzetesen tárgyalja, a többi, szerinte szintén ezen eljárással kezelhető 
kóralakokról ez időben még nem nyilatkozik határozottan. Ezen publicatióra 

.gondoltam a fenntemlitett eset körüli nehézségek alkalmával és a dilemma, 
melybe jutottam volt, mintegy rákényszerített ezen eljárási mód megkísérlésére. 
Méltán tünhetik fel önök előtt, hogy minek utána oly tekintélynek, mint a milyen 
Graife volt, emlitém fel kétségbevonhatlan sikereit, mégis azt mondom, hogy az 
ő általa ajánlott eljárást csak a körülmények kényszere alatt választottam. Ez 
magyarázatra szorul, melyet alább meg is fogok adni. 

A fonalműtétet tehát végrehajtottam. A siker a selyemszál hosszabb benn
hagyása után teljes volt. Igy jártam el rövid idővel később egy másik gyermek
.né!, kinek egyik szeme hydrophthalmicus, a másik egyszerüen szarucsapos volt. 

„ 
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Mindkettőben a fonal hosszasan bennmaradt és eléggé csendes lefolyás után 
állandó kisebbedése a tekéknek lett az eredmény. 

A "Szemészet" 1873·ik évfolyamának 2-ik számában ezen esetek~t bőveb; 
ben tárgyaló czikket közöltem, melyben, vonatkozva a szarucsapos ~zemn~l tapasz
talt teljes sikerre, a javalatoknak Graife által construált _ kere~ebe ~eg „a sta
phyloma corneai-t is beilleszteni javasoltam. Igen érdekes es ream nezve, or;en
detesen meglepő körülmény volt az, hogy a_ «Szemes~et1> ug~anezen sz~mab~~ 
közleményemet nyomon követte a kolozsván egyet~mi ~zemko~oda, a~kon tanar
segéd.ének, dr. Feuer N.-nak, ugyanezen tárgygyal, illetől~g múelbana~s3'.l, foglal
kozó czikke, mely két esetről szólván, az enyémhez egeszen hason~o J~ ered
ményt constatál. Czikkeinkben l:lltérő csak az, hogy a míg dr. Feu~r, illetőleg d_r. 
Schulek a fonalat csak rövid ideig hagyta a szemekben, az én eseteimben hetekig 
maradt az benn ; továbbá a míg én két hydrophthal~icus sze~be„vezettem azt 
be ő két szarucsapos esetnél teszi ezt, és így egymas tudta nelkul ~gyanazon 
áliáspontot foglaljuk el, azt t. i., melyet ~n jayaslat~a ?ozok egy ?-:k ~~~~e:U 
alapján, a mely szarucsapos volt, és, a probakep~n. tor~en,t sorvasztas1 elJarasr~ 
fényes eredményt mutatott. - Hazankban e~ ~ovid ,torteirn~e ~ s~emteke-sm -
vasztásra czélzó Graife-féle müvelet alkalmazasanak, es e rovid tortene~, a m~ga 
igen kevés adatával, 18?3-ig mégis tel.i.e~en kimerítő,_ nem csupán ~mi szaki~·~
dalmunkra, hanem az összes nemzetkozll'e vonatkozolag, a ~ennyiben dac~ara 
annak, hogy Graife egy évtizeddel előbb muta~ott v~lt ,az ily e~ete~ben kove
tendő útra, mi még sem hivatkozhattunk mas tekintelyi·e, mmt eppen csak 
magára Grrefére. „ • 

Néhány évvel később dr. Feuer ~· a « Wie~er med. Presse~ -ben «l~ber <lie
kunstliche Verödung des Bulbus11 czim alatt kilencz, megfelelo ~re~men7n~el 
lefolyt esetről szól, ezek között csak egy volt hydrop~thalmus, a tobbie~ reszi~t 
tiszta szaru- vagy túlkcsapok, részint mellső synechia vagy szarncsap altal e~ő
idézett neuralgiás szemek. Ezen esetek közül némel_Yikben ~ sorvadás csak mer
sékelt fokra jutott, úgy hogy mesterséges szemet bmllesztem nem lehetett volna, 
mit F. az adott körülmények között nem is vett czél?a. . . 

Mindezen közlemények után jó ideig a r~ductióról hazai szakemb:remk, 
kik úgyszólván egyedüli letéteményései~é lettek e mű~ele~nek, nem_ emlekez~ek 
meg. Az egyetemi szemkórodán, valammt a gyermek~orh.azban a m,mden ~e~m
tetben bevált eljárás szakadatlanul gyakoroltatott ~ nelku~, ~og~ aka~·mely~kunk 
érezte volna szükségét a folyton kedvező eredmenyekről rnmet.~lt Jelente~eket 
tenni. A dolog azonban egyszerre megváltozott. A 8?-a~ éve~ eleJ~n ug:rams d~: 
Goldzieher Vilmos a reductió ellen heves támadást mditott es pedig a kovetkezo
alapon: Egy egyénnek megnagyobbodott és fájdalmas ~zemét enucleálta, ~ly 
szemet, melybe az egyetemi szemkórodán fonal volt egy izbe~ beve~etv.e, mer: 
sékelt eredménynyel. G. tr.-nak ezen ki~ett szemen megeJtett korszovetta~i 
vizsgálata oly változásokat derített ki, a milyenek rokon~zen~i Io?ot sz;>ktak, elő
idézni a másik szemen. E változásokat G. tr. a szemben idözott fonal altal letr~
jötteknek véleményezi. Megjegyzendő, hog~ e lelet daczára a kérdéses egyén m,ásik 

0

szemén sympathikus bánt.alom j~le~s~~eme.k ?-yoma se1;11 vol~. E ,támadas . a 
budapesti kir. orvos-egyesület egyik ul~s~~ torten~, a hol en, ~mt. nah:nk, egyik 
kezdeményezője, és a folyton szaporodo JO eredmeny~k nyoman kit~rto hive .:iz 
eljárásnak, a támadást annál kevésbbé tarthattam Jo,gos~Itnak, n:i~el a talalt 
kÓrszövettani változások még ezen esetben sem hoztak letre a ma~ik sze~ben 
a félelmes betegséget. Nem tekinthetvén tehát a vádat egyébnek, mmt elmelet
nek, mely egyelőre homlokegyenest ellenkezik a gyakorlat tapasztalásával, azt a. 
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magam részéről, mint eléggé meg nem . okoltat, el nem fogadhattam. Daczára 
ezen kijelentésnek polemia fejlődött, melynek folyamán Schulek "l3, jobbára tel
jes sikerrel lefolyt esetről tesz körülményes jelentést. A támadást ezzel szemben 
is fenntartja Goldzieher és erre a jogosultságot számos kiváló külföldi szaktudás
nak a reductió ellen való, magán úton kikért meg és is kapott nyilatkozataival 
is támogatja. E polemiában részt vett Feuer is, újból megvédelmezve a gyakor
latában mindig bevált eljárást. Erre hosszú csend állt be. Négy év mult el azóta, 
és semmi jel sem mutatja, hogy ezen ép oly egyszerü, mint hasznos müvelet tért 
foglalt volna. A szemészeti tankönyvek alig, vagy csak mellesleg említik fel. 
Külön, ezzel tüzetesen foglalkozó közlésekről, semmi tudomásunk. - Ezen kö
rülménynek kérem tehát betudni, ha újból és éppen itt, gyűlhelyén hazánk min
den szakbeli gyakorló orvosának, hozom azt ismét szőnyegre. Mert_ ha nincs is 
mindenikük a szemész gyakorlott kezeügyességének birtokában, ezen műtétet 
bátran végezhetik, a IJ?it ha széltiben megtenni fognának, sok betegen segíthet
nek könnyű szerrel. Es ez jelen előadásomnak fő czélja, melyet, hogy mentül 
biztosabban elérhessek, czélszerünek tartom, azok számára, kik az eljárást még 
-nem ismerik, erről röviden megemlékezni. 

A fekvő beteg pillái ruganyos terpesztő vagy kampók által szétfeszittetnek. 
A műtő a bal kezében levő csipeszszel rögzíti a szemet. Ha ezt tér hiányában 
nem teheti - megnagyobbodott tekék oldalaihoz neha nem ferkőzhetni - leg

jobb a csipesz nyelének lapos részével nyomni oldalt a tekét az orr felé midőn 
a teke külső felén, a halánték irányába, midőn a teke belső oldalán Úvánjuk 
bevezetni a fonalat. Midőn a viszonyok folytán felül vagy alul akarunk műtenni, 
a tekét le- vagy felfelé irányítjuk. A jobb kéz vékony selyemfonalas, hajlított, 
erős, oly tűt tart, melylyel nagyobb ellentállást, minőre nem egyszer akadni, is 
képes legyőzni. Ezután a szaruhártya-széltől lehetőlea távol beszúr néhány 

l . 0 ' vona nyira előrevezeti a tűt, azután kiszórja, ügyelve, hogy a fonal a szaruszéllel 
p~r~uzamosan haladjon, kivált pedig arra, hogy a kiszurásnál valahogy meg ne 
bokje a netalán a tű hegye elé kerülő pillaszélt. A tűt annyira kell kiszúrni, hogy , 
végét ujjunkkal foghassuk meg, mire lassu tempóban hnzzuk azt ki a tekéből. 
Midőn ez megtörtént, a fonal rövidebb részét kihuzzuk, úgy, hogy a szemben 
csak egy szál marad. Eltávolitván ennek utána a terpesztőt, a műtét véget ért. 
A fonalakat a nélkül, hogy összekötnők, az arcz- illetve a homlokbőrhöz lazán 
rag~sztjuk, a szemet pedig könnyü kötéssel vagy egyszerü kendőcsücscsel elta
karjuk. Ebből áll az egész eljárás, mihez még csak azon megjegyzést csatolom, 
hogy a tekéb~l kifüggő fonal két végét azért ne kössük össze, hogy azt szükség 
esetén - a miről később lesz még szó - kényelmesen huzogathassuk ide s tova. 

„ A fölött, hogy valjon narcosis alatt műtegyünk-e, az adott körülmények 
dontenek. Az utókezelést illetőleg, ismeretes, hogy a pillák vizenyős megdaga
dása, erős chemosis és fájdalom azon jelek, melyeknek pár órai fennállásakor el 
k~~I.távolitani a fonalat. A midőn azonban e jelek csak igen halványan jutnak 
kifejezésre, az érhártyalob fellépte nem levén még biztos, a fonal bennhagyandó. 
Ugy a nagyobb, :nint a kisebb reactiónál tanácsos langy-meleg pépes borogat:i
sokat alkalmazm. 

~p. e műveletet 16 év óta gyakorlom kivétel nélkül a legszebb eredmény
nyel. Osszesen 21 esetben végeztem, mindig oly csonkokat érve el, melyek mes
tersé~es szem elf~~a?á~ára a lehető legkedvezőbb mekkoraságra fogytak le. Soha 
nem Jelentkezet~ujbolily betegem azon panaszszal, hogy szeme megint nagyob
bodm kezd, a m~ből bátran következtethetem, hogy ily nagyobbodás nem is kö
vetkezett be egyiknél sem. 
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É , en az ily újból való megnagyobbodás elmaradása, mit Gnefe a 
11ydropsht~a1micus szemek reducálásánál constatál~, indított. ~-é~zbe~ engem ~rra, 
ho e szerü szarucsapos esetben is megkíséreljem az eljarast, es ei;inek j_ava
latg?örff e belevonjam az ily . eseteket is_. A szarucsapos eseteknek_ ily modo~ 
kezelését két ok tette plausibihssá. A~ egyik az vo~t, h_ogy a csap h~l~?n a leme-t 

' t ' ke'pződő hegszo··vet ismét kitágulhat, mi Cntchett-et a kesobb Knapp 
szes u an , " ' t k" d l" a 'Ital módosított egy új methodus - a tűkkel valo mute - ,igon o itsar 
~ezette a másik' ok pedig az volt, hogy a kérdés?~ m~velet folytan a cson_kon 
· cl"g megmaradó csap belenyúlván a műszem vajulataba, szabatosabban kep~s 

:~naimásik szemmel együtt mozgatni, mint a Beer-féle csonk, melyen lapos.es 
. a Critchett-féle, .melyen vonalas heg marad és a mely csonkok r:ndszer~nt 
aránylag nagyok is. Persze ezen javalatomat magam se_m voltam kepes e~esz 
merevségében keresztül vinni, még pedig azért nem, mivel akadt par ese e~ 
mindjárt kezdetben, hol az igen kicsi gy_~rek a bevez~tett fonalat ,csakhamar 
k" zakitotta mi igen kelletlen conplicat10kat hozott letre. Innen 'an, hog~ a 
1 ~s ' alatt ~sak 21 esetről tehetek említést, miután szarucsapot csak megnőt
tek~~! operáltam fonallal. És valamint utólag ismét beállt teke-megnagyo~bo
dással nem úgy nem jelentkezett egyetlen egyen sem azon panaszszal;' ogy 
másik sze~e kezd szenvedni. Már pedig tekintve a bet_eg~k ~zon terme~zet:~ 
vonzalmát, mely őket ugyanazon orvoshoz szokta vez~tm, ki .ra.i~ok, egys_~e1 mar 

•t tt miután hosszú évek során egy sem keresett fel, ebből bizvast kovetkez-
segi e ' ' 1 tt b 'l tethetem hogy a kérdéses bántalom nem al o e egyn~ sem. _ 

Ne~ szándékom a tisztelt ügytársakat valamennyi esetem cs~knem egy 
forma kórlefolyásának száraz leírásával fárasztani, ~lég, ha mege~ite-m, ho:Ja~ 
túln omó résznél szerfelett enyhe volt az, e}annyira, hogy a ~egedorv~! 
nerlegyszer kételkedtek hetekig a sikerben.Ennem. Es e~e_n b1z~n_yos~a„~t e~~ 
tünet szolgáltatja, melyre különösen kérem becses fi~yelmuke~ f?rdit~n; ~ 't~at~ 
alkalommal, és ez az, hogy a Iegcsend:sebbe~ }efolyo eseteknel_ ~s, a o . a .. _ 
tünetei valamely belszemi lobnak teljese~ hianyzanak, a teke1 e pyako! olt ,~JJ 
nyomás mindenkor kivált kisebb-nagyobb fáJdalm_akat. E~en e~y _je~e~~eg b~~ha 
csak alanyi, mégis az érhártyalob beköszöntését, ille~őle~ jelenletet. a a;~.zo m~n 
sianálja és engem mindig biztatott a szemben hl)>gym a f~nalat, mmd~ i~ g 
a teke a ki vánt .mekkoraságra le nem fogyott. Es ez , b~kovetkezett mii;i;denk?~· · 

. Már 1873-ban megjelent czikkemben utaltam az : tekmtetben Grrefetol elte~ő 
saját eljárásomra. En ugyanis nem igyekeztem, mmt Grrefe, a tulságosai:: eny_ e 
reactiónál azáltal gerjeszteni nagyobb Ien~iiletre ,a lobot~ h_ogJ'. a fonal kivevP~e 
után ólomsodronynyal szorítom össze a fonalszarak kozti hidac.~ot, ~vagy a 
esetleg ez sem használna, új fonal beveze~ése által, hanem eg~szeruen ugy, ho~ 
a már bennlevőt huzogatom ide s tova masod·harr:nad naponkmt. Itt van m_agy"k 

.rázata azon fenntebb adott tanácsnak, mely szerint a fonalvégeket ne ~rnssu 

. össze, mert a szabadon lecsüngő fonalakat könnyebben lehet i;uegmozgatmi Eze,n 
huzogatásnak akkor, midőn az első eseteket kezeltem, valobaJ?: ne_m vo t m~s 

·czélja mint hogy forcirozzam a tekefogyasztásra mulhatlanul szukseg:snek hitt 
nagy;bb szabásu genyes lob létrejövetelét. Ma b~v~bb_ t~pasztalásbol tudom, 
hoay a kívánt eredményre szert tehetni nagy lob nelkul is, es a fonalat ~o,stan
ság inkább azért vongálom olykor, mert ezált_al. ~z ,enyhe foryamato.t kivaneo: 
feúntartani másrészt pedig mert a fonal megloditasaval a netan megie~edt g "k Y 

' ' · ' ·1·k · 'lt 1 k. lőmozdittathati ·számára megannyiszor szabad kifolyas nyi i ·, mi a a csa is e . . . 
a czélba vett folyamat. Éppen ezen türelmes elbáná~na~ vél:m t1:1l~jdon~thatm, 

:hogy eseteim között alig volt egy is mérsékelt eredmenyu, mmt mmőket t:lchulek 
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és Fe1;1er észlelt:k, és mint a melyeknél, nézetem szerint, a főczélt: a műszem
nek ken!elm~s es á~t~ln;atlan ~eilleszthetését, nem érhetni el. A szükséges türe
le~ fokanak 1llustralasara az altalam kezelt utolsó öt hydrophthalmicus szemTől 
kovetkezőt mondhatok. -

. E~y 9 éves fii;nál 5~ napig, egy 22 éves leánynál 1 napig egy 6 éves fiunál 
43 ~ap1g, e~} 7 eves leanynál 54 napig és végre egy 31/ 2 éves fiunál 12 nai)ig· 
n:_arndt_ a fonal. a szemben. Az 1873-ban ösmertetett 3 szemben az egyiknél 
1t> napig, 3: n;iásiknál 52-ig, a 3-iknál 47-ig maradt az veszteg. Az eredmény 
v~lan:ennymel olyan lett,_ h?gy mesterséges szem igen jól volt alkalmazható. 
Fő~~el~ak mondottam_ az iment a kosmeticait, és tapasztalásom ezt váltig bizo
nyi~a is. ~ fenn~ebb1 e~yének k?zött van két leány, az egyik 22, a másik 
17 ~ves, mm?kettő a pe~ti vakok I?~ézetéből került kezelésen alá. Látereje az 
e?yi~ne~ tel.)esen ele~yesz~tt, a n;a~1knak még van egy szemén jelentéktelen 
fenyerz_es. ~md a kettőt szmte razo láz fogta el remegésében a műtét előtt de, 
hogy kulseJuk tetszetősb benyomást tegyen, mégis csak megadták magukat.' 

I. II. 

, ~i egyébnek jele e_ magaviselet, ha nem a kosmetikai tekintet na fon-· 
~ossa~a?ak. En:b:rek, kiket megfosztott a végzet a szépnek me birálá~ra és 
el1ezesere szolgalo leghatalmasabb érzektől, mégis szebbek akarn!k lenni mint 
a ogy s~rsuk _rende~te ~s kinzó aggodalommal áldoznak a szé nek. Persze il · 
koru egy,enek erte~m1 feJl~t~sége, mely a társas élet követelmén~eivel már me ~ 
tanult szamot vetm, szab iranyt az orvos ténykedésének · másként áll a d 1 g 
z~enge koru~~~ál, itt a ~ozzátartozók kivánsága mindig fogja támoga~f ga: 
orvos. ~ly ?zel]~~' mely kovetkezményeiben veszélytelen uton az arczkifejezés 
;zebbit~s~ alta~Jar~l az_ egyén későbbi könnyebb boldogulhatásához. A kosmetika 

. 
0~~~ssagat legmkabb ereztem egy betegemmel szemben, ki törpe létére korcs
~a an szerezte. kenyerét ének- és szinészkedéssel. Egyik szeme miután tel
Jese.;tmegv~kul~; igen ~agy i;nértékben kidagadt. A kezelés végén a szabatosan 
egyu mo~go ;nuszem kepesse tette öt régi kenyérkeresetére. 
. !gy allvan a dolog, ~em, ~shetik latba valamely kórlefolyás tartama és ha 
igaz is, ho~y, az enuc!eat10 rov1den vég~~ a szemmel, az sem kevésbé igaz, hogy 
i;ie~ co~seival semmit, hanem egyszeruen eltávolit egy, szépészeti azaz társas
eleti tekmtetben felette fontos szervet; mig a reductio azt megtartva igen üdvö-
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sen cselekszik. De voltaképen nem is lehet a két eljárást egymással párhuzamba 
hozni, más-más okok tesznek az esetekben mübehatást szükségessé, és igy a czél 
sem lehet azonos; ennélfogva az egyiknek sokszor igen hosszas, a másiknak 
mindig rövid tartamáról oly módon elmélkedni, hogy tehát válasszuk a rövidet, 
nem lehet. Ily okoskodásnak csak ott van helye, a hol egy a pramissa és egy a 
ezé!. A reductio elleni támadás, annak positiv előnyeit meg nem ingathatván, 
ezekkel nem is foglalkozik, hanem egyszerűen tagadja létjogát azon veszélynél 
fogva, melynek állítólag kiteszi a másik szemet. És ezen veszély a rokonszenvi 
szemlob. Nézzük hát ezt közelebbről. Hazai szakirodalmunkban a végzett reduc
tioról 35 eset volt ismeTtetve, ugyanis Feuer 9-ről, Schulek 23-ról szólottak, én 
pedig 3-ról emlékeztem meg 1873-ban. Ezekhez én most még 18-at csatolok, 
összesen tehát 53 reducált szemről bátran állíthatni a már előadott okokból, 
hogy a félelmes ntóbajtól, a rokonszenvi lobtól mentek maradtak. De megen
gedve, hogy olykor e veszély valóban heáll - a támadásban idézett külföldi 

III. IV. 

szakorvosok némelyike szól erről - mondom megengedve ezt, mert hiszen 
nincs jogom az illetők igazmondásában kételkedni, nem lehetne-e ezen rossz 
következményt az által elöidézettnek gondolni, hogy az illető szemekben a sugár
test lett megsértve? Schulek e tájékot épen e miatt ajánlja kerülni, de meg 
maga Grrefe sem szól a sugártesti tájékról, hanem csupán azt javasolja, hogy az 
érhártyának még el nem sorvadt részét válasszuk. A sugártesti tájékot tehát 
kerülni, igen is van legalább theoretikus okunk, de hogy a reductiot, a mi oly
annyira kedvező tapasztalásunk után végképen elejtve, helyette cserébe vegyük 
a már nem egyszer halálthozó enucleatiot - és a halálozás bizonyára kevesebb
szer lett irodalmilag constatálva, mint a hányszor tényleg előfordult - ez sze
rény véleményem szerint nagy túlhajtás a tudományszabta határon. Igenis, a 
midőn egyenesen az forog fönn, hogy sympathice megbetegedett szemet mentsünk 
meg, még a halál veszélyével is szembeszállni, és enucleálni az alattomoskodó 
rossz szemet, manapság még a tudomány által elfogadott vezérelv, ámbár már 
itt is kezd, ha még nem is tért foglalni, de tényleg foglalkoztatni a kevésbé élet
veszélyes exenteratio: a szembennék teljes kiüritése. Azonban, hogy oly szemek
nek enucleatiója által szaporitsuk esetleg az elhalálozások arányszámát, melyek 
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absol_ute nem veszélyesek a másikra nézve; hogy ily egyének közül akár csak 
egy is pusztulással keserülje meg azt, hogy arczát szebbé akarta tétetni ezt 
annál kevésbé lehet helyeselni, mert hiszen a reducált szemet később a féleÍme
tes betegség els~ jeleinél, azonnal kivehetni, a halottat azonban feitámasztani 
nem ,lehet. A. s~oban f?rgo műv_eletnek ennélfogva még akkor is jóval nagyobb 
az, e~őny~, Illldőn az altala előidézhető veszély szempontjából itéljük meg; és 
megis i::nt tapaszt.alunk? azt, hogy a külföldi sz.akorvosok századunk legnagyobb 
m~~terenek G_ne~enek alapo~an, megokolt módját csaknem végképen ignorálják. 
Miert va_n ez ,igy? Feuer ?1ar_ra~,ntat az okra, a mennyiben azt mondja, hogy 
a reduc!10 azert ,nem ~alal kovetok~:e, mert az orvosok a kórboncztan buzgóbb 
tanulmanyozhatasa vegett nagy eloszeretettel viseltetnek a kivett szemtekék 
irá~t. Magam is azt hiszem, hogy ezen fordul meg a dolog, ez annak punctum 
s~hense. py helyzetben voltam első kisérletem előtt én is, érezve a körülmények 
kenyszere_t, mely alatt a műtéthez fogtam, nem bátorittatva a jó által felköltetni 
szokott visszhangnak még legkisebb nesze által sem. Szemtekékkel járulni a 
~rórszövettan tov~bbfejlesztéséhez, magam is kötelességnek tartottam, mivel 
ilyenekre ~ s~eme~zetn?k nagy a szüksége. Mert a mig az általános kórboncr.
ta~nak mmdig el~p_ koranyag áll r~ndel~ezésére, addig a szemészet ilyennek 
mmd~n~or nagy hiJaban volt es lesz is, mmthogy elsődleges szembetegség nem 
pusztitvan ?l a szer~~zetet, a megvaknlásnak első sorban érdeklő okai nem igen 
nyom~~h~tok. En~elfogva ;iem lehet. csodálkozni azon, hogy mellőzésre akadt 
oly e~Jaras, mely. alt~l _a korboncztam puhatolás alól az amugy is gyér anyag 
eg! resze elvonatik, es mnen van, hogy külföldön, kivált Németországban, a kór
szo~etta,n eme par excellence haz~jában, jóformán nem is ismerik a dolgot. Hogy 
pedig tenyleg számos kedvezőtlen eset inditotta volna a szakembereket a kér
dése~ ,eljá~·ás, elej~ésére, az_t ;riá~· ~zért sem tartom valószinünek, mert ily esetek 
aJapJan tortent visszautas1to biralat tudtommal nem közöltetett a mi okvetlen 
bekö;etkez~k vala, még ?ly kegyelettel szemben is, minővel a nagy mester iránt 
általaban y1~el~etnek. _Hiszen e kegy_elet nem volt utjában annak - és az igaz
n~~ kere~esenel nem is szabad lenme - hogy Graife legüdvösebb tberapeutikus 
muveleteit ne bolygatnák folyton-folyvást. A glaucoma elleni iridectomiát mi a 
me~te~t halhatatlanná teszi, ma sokan a sclerotomiával helyettesítik; ~z oly 
gernahsan megalkotott hályogmetszési módról évekkel ezelőtt W ecker értekezve 
azt mon_dja, hogy az egészből mi sem tartható meg, mint a keskeny kés; Schwei~ 
ger pedig csak nemrég már ezt a kést is a lomtárba veti. Ezeket tudva méltán 
feltehető, ,hogy a fonalműt~teket hasonló sors éri, ha széltében kipróbáltatván, 
?e nem valta~ volna. Grre_fe :naga ,a kérdéses közlemény után még hét évig élt 
-es nem_ r~vocal~a azt, ~ mit ~izonyara megtett volna, mint nem egyszer meg is 
tett, m_iclon az ~gazat es csakis ezt keresve, meggyőződése elejtetett vele állitáso
k~t, illlket. az ismeretek világosodása helyteleneknek bizonyitott. A reductioról 
ketszer nyilatkozott, és nyilatkozataiból nem vont vissza semmit. A támadás 
.versze G~::ef~ későbbi hallgatását használja fel érvül, pedig a ki ismerte Gnefe 
igaz lel.kule~e~, a,z ~ hnllg~tásból nem következtethet mást, mint hogy megma
Tadt mmd~eg1g allaspon~án; és ha nem szólalt fel többé e dologban, ezt sajnos, 
kor~ elh~lasa oko~ta, adosunk maradván az általa felállított egyéb javallatokról 
valo hata~·ozott nyilatkozattal. Végül engedjék meg uraim, hogy egy ilyen esetről 
felvett raJzot mutassak be önöknek. · 

_,A ra~z 31
/2, é~es fi_ut ~br~zo~. A bán~a~om jobb s~emé? vol~. A szaru~ártya 

?ely,et,' .:i;rnnt meltozt,at1k latm kuposan kitagult hegszovet foglal.Ja el egy, mmden 
atmerőJeben megnyult szemtekén. A nagyobbodás miatt a pillák nem képesek 
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-többé teljesen eltakarni a szem~t. A műtét ~lőt!i állapotot a sike7űlt raj~ I. hi;e~ 
.adja vissza. A II. képen azon allapot van abrazolva; m~ly_a korlef~lyas utam. 
Jól látható, hogy igen szép kis teke maradt, mely eleg kicsi azon czelra, hogy a 
mesterséges szem beférjen a szemgödörbe, és e~ég nagy arra'. hogy b.elenyul".:a.a 
műszem vájulatába, szabatosan és kellő excurs1okban mozogJon egyutt a. mas1k 
szemmel. Egy másik betegem, 17 éves leány fonállal műtett szeméről, mmthogy 
a vándorgyűlés előtti időben távol volt a fővárostól, csak most ~étethettem f?l a 
végleges állapotról a rajzot. A műtét előtti kórállapotot a Ill-1k, a mostamt a 
IV-ik ábra mutatja. , . . , 

Még csak azt bátorkodom e rajzok kapcsan meg_iegyezm, hogy ne_m azert 
mutatom be mintha érvül akarnám felhasználni e szép sikert, mert hiszen az 

' h , eredmény kisebb-nagyobb fokát a támadás ~em vonta kétsé?be, , an,em c~upan 
azért, hogy önök között a leghathatósb eszko~: a ~egszemlel~~t~s al~al ,1s sze
rezzek híveket a talán már tulságosan sok szoval feJtegetett elJaras szamara. 

4. 

AZ ORR ÉS ORRGARATÜR KIÖBLITÉSÉRÖL. 

Dr. Jm.ENFFY ZoLTÁNtól. 

A léautak gyógykezelésének egyes ágai között a legutolsó években a leg
nagyobb haladást tette az orr- és felső vagy orrgarat?-i· b~jainak kezelése, külö
nösen sebészeti téren. Még nem oly régen csak az b1ztos1totta pl. az. orrhabaT
czok kórisméjét ha azok növésükban annyira haladtak, hogy már az orrnyilá
sokban is láthatókká váltak, sokszor már az orrcsontokat is szétfeszitve. S mily 
barbár szinben tünik föl ma előttünk a mód, a melyen azok eltávolittattak, 
vakon bevezetett, esetlen fogók segélyével, a melyeknek gyakran áldozatul estek 
az eaészségesnek igen lényeges részei is, mig a kóros gyakran kikerülte hatá
.suk:t. Ma jó orrtükrök és finom operativ műszerek segélyével biztosan l.llanipu
lálunk az orr- és garatürnek csaknem minden egyes pontján s az új mütétek 
·egész sora nyert polgá1jogot a gyógyászatban. 

De ha nagyot haladtunk az egyes pontok kezelésében, hatalmunk nem 
növekedett ugyanily arányban a nevezett üregek diftus betegedéseivel szemben. 
·Gyógyszereket természetesen alkalmaztunk ugyan különféle alakokba~, pl. por
alakban fölszippantatva vagy mint befuvást; gyöngébb oldatok alakJában fol
szivatva, beföcskendve, szétporlasztva vagy mint irrigatiókat; mint tömörebb 
·Oldatokat vagy kenőcsöket ecset vagy gyapotcsomók segélyével kenve be, de 
mindezen alkalmazási módok diffus bajoknál nagyon tökéletlenül felelnek meg 
intentióinknak, a mennyiben részben nem hozzák érintkezésbe a gyógyszereket 
az üregek falainak minden pontjával, részben kellemetlenségeket sőt veszélyt is 
·okoznak. Hatásuk egyenletes elosztásának föakadályát az orrüreg boncztana 
képezi, mig az esetleges veszély oka az orrgaratür viszonyaiban rejlik. 

Az orrkagylók benyulása az orrüregbe ezt oly zegzugossá teszi, hog)'. a gyógY_
szer ezen szokásos módok legtöbbje szerint a falaknak csak kevés pontJát érheti. 
Porok fölszippantása vagy folyadék fölszivásánál a ~ü~ő felé roha,nó _levegő 
képezi a szállitó erőt, ez azonban természetesen a legroVIdebb utat kovet1 s leg
-nagyobb erővel a válaszfal mentén fog halad~i a kagylók által képezett zug~k 
<Szája előtt el; a port vagy folyadékot pedig természetesen főleg arra fogJa 

8':' 
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rr:agával, raga~ni,, a merre ereje a legnagyobb, annyival is inkább, mert a.. 
i_;eszec~kek, m~utan a~ orrnyilásoknál egyszer mozgásba hozattak, eleven erő· 
altal ;izetv,e ~o~ek~?m, fo~nak egy~n~s vonalban előre haladni s igy főkép a 
ka.gylok szeleit fogjak erm, de még itt is gyakran több kárt mint hasznot okozva 
m~nthogJ'. a~ ille~ő ré~zeket _bizonyos erővel találják s azért izgatják, mint azt 
mmdenk1 ~1zony1~hatja, a, ki_ ezen módszereket valaha önmagán megkisérlette. 

. Az egesz orrureget tomorebb oldatokkal kiecsetelni már a boncztani alkat 
miatt sem lehet, de a nyákhártya magas foku érzékenysége mellett nem is volna 
az tanácsos a nagy visszahatás miatt. 

Az orrü~ege~ gyapotcsomókkal egészen kitölteni per absolutum lehető lenne
ugY_an, de alig hrnz~m, hogy valaki e1:re ?ondolna is. Ugy a mint a gyapotcsomók 
~a1 na-p .alkaln;iazasb~n vannak, szmten csak aránylag kis részével a falnak 
jonnek ermtkezesbe. Mindkét utóbbi eljárás tehát czélszerüen csakis egyes foltok 
kezelésénél jöhet szóba. 

, Legegyenletesebben. oszlik el _mindeneset_~·e __ a b;iföcskendések és irrigatiók 
ha~a,sa, ~e ezek ellen ~eg s~_kkal fontosabb korulmeny szól. Az orrüregek tág 
nyilasok . a_ choanák alta~ kozlekednek 11,z orrgaratürrel s azért a folyadékokat 
nem lehet. usy a_l~almazm, hogy azok az utóbbiba is át ne ömöljenek. Sok eset
ben nei:i ~s ohaJtju~ ugyan ezt megakadályozpi, sőt a gyógyszer átömlése egye
riesen ~1vanatos, mmthogy az orrgaratur többnyire részt szokott venni az orr
ureg d~ffus meg?etegedé~eiben. ~zé_rt tehát legtöbbször odatörekszünk, hogy a 
fol?'~dek, .m~l~ fecs~ei:do~ va?:y ir~·1gatorok segélyével az egyik orrba bejutott, a 
mas1~ onnytlason at rnmet kifolyjon. Ez az által válik lehetővé, hogy a vitorla, 
react10 ,va?y a, beteg egyenes akarata következtében szorosan hozzáfekszik a. 
garat hatso falahoz s a felső vagy orrgaratürt elzárván az alsótól kényszeriti a 
behatolt folya~ékot, hogy irányát teljesen megváltoztatva azo~ utra téljen a 
r;n~lyen a legkisebb ellenáll.ást találja. Minthogy a nyomás a behatolás old~la. 
felől f~lyton tart, ezen legkisebb ellenállás helye a másik orrüreg, resp. ennek 
~-~oa~aJa lesz s a folyadék l~gn_agyob~ töm~ge ezen át fog ismét napvilágra 
JOnni. Hogy ~zonban ez m~gtortenhessek, a folyadéknak nagyobbfoku nyomást 
~ell szen~e~me az orrga.raturben. Ezen nyomás a veszély forrása. A garat t. i. 
os~zehuzoda,ssal, nyelési mozdulatokkal felel a folyadék benyomulására s mig· 
ez~l~al ~gyreszt a n:yomás_t még jobb~n f?kozza, másrészt a fülkürtöket is meg
nyitJa, ugy hogy ~ ~ol~:adek ezekben is lnsebb ellenállás helyeit találva beléjök is 
bei;i-yomul s, a ko_zepfülbe behatolva ott különböző foku izgalmakat okozhat 
eg~s~en ~z eletet is veszélyeztető gyuladásokig. Ha ezen utóbbi esetek ritkák is'. 
me,g1s eleg gyakran fordulnak elő itrra, hogy nagy elővigyázatra intsenek a 
gyogyszerek alkalmazásánál ezen módszerek iránt. 

.. Ezen elővigyázat. fejle~_ztett ki nálam egy ~nálló eljárást, mely talán leg
k~rmyeb ben lesz „megerthe~o, ha a benne hasznalt egyszerű műszer leirását előre 
kuldo;n. Ez e?y kort_eal~_k_~ uveg edény ( l. a rajzot), mely 60-70 gr-.nyi folyadé
ko~ kepes ,befog~dm, ~olul __ a rendes orv?sságos üvegekéhez hasonló nyakkal van 
ellatva, ~lol pedig, derekszo?ben meghajtott 4 mm. átmérőjü csőben végződik. 

A vizsgálatnal meghatarozzuk hozzávetőleg az üregek ürméretét. Az orvos 
va.gy a bete,g ii;i-ag~ ba~~ezének mutató és középujja közzé fogja az edény nyakát'. 
rr:~g a ~yűrűs e~ kis Uj_J a~n~k testét ,átfogva a,tenyérhez szoritják azt, a hüvelyk-
1;1J.l pe~1g b:fogia ~ cső veget_: Azutan az edenybe valamivel kevesebb gyógy
folyad~kot ont, 171mt a be~eg ~reg~k bef.ogadni .~épesek s az edény száját dugóval 
b_~d~gja. _Most. bittran eltavohthatJa huvelykujját a cső végétől, mert a physika.. 
torvenye1 szerint az edényből a hüvelyket közvetlenül érintő csöppön kivül több. 
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kifolyni nem fog. Igy tehát könnyen és kényelmesen lehet mozogni a megtöltött 
műszerrel. A beteg aztán fejét erőse.n hátrahajtva a csövet egyik orrába bedugja 
s másik kezével kihuzza a dugót. A külső lég nyomásától megszabadult folyadék 
lágy sugárban beömlik az orr- és garatürbe. Ha a gara~Űl' nyelési mozdulatai .~z 
igy kimért folyadékmennyiségre nyomást gyakorolnak is, ez még sem fog a ful
kürtökbe hatolni, mert a tág choanák irányában ellenállásra nem találva (még 
kevésbé ellennyomásra, mint a befecskendések és irrigatióknál), azok?a fog be
menekülni s az ismételt nyelési mozdulatok csak arra fognak szolgálm, hogy az 
orrüreget jobban kiöblitsék, annyival is inkább, mert a betegek, az eljárást rövid 
idő alatt nemcsak tökéletesen begyakorolják, de képesekké válnak a folyadék 
hosszabb ideig tartó bentartására 
is. Némi nehézséget okozhat kez
detben az, hogy nem minden beteg 
képes ab ovo arra, hogy vitorláját a 
garat hátsó falához oda szoritsa, a 
mi pedig elkerülhetlen szükséges, 
minthogy a folyadék különben az 
alsó garat- és gégeürbe folyik le. 
Ezen betegek utasitandók, hogy a 
folyadék beöntése előtt tegyenek 
úgy, mintha kettős p-t, k-t vagy 
t-t stb. akarnának kimondani, a 
mely mássalhangzóknál az elzárás
nak teljesnek kell lennie. 

!11 

Ha az eljárás leírását egybe 
is kötöttem a műszerével, azért azt 
hiszem nem szükséges kiemelnem, 
hogy ugyanazt más műszerek se
gélyével is el lehet érni. A fődolog 
-az, hogy: a beöntött folyadék tömege 
arányos legyen a megtöltendő üregek 
befogadási képességével, . szelíden 
nyomu~jon be és sem a be7utás al
]calmával, sem a bentartózkodás 
ideje alatt nyomásnak ne legyen ki
téve, hanem az üregekben oly sza
bad. mozgása legyen, a mint azt a 
boncztani viszonyok megengedik. 

A folyadékot tehát föcskendők segélyével is bejuttathatjuk, de ezek kivezetö 
{;SÖve legyen körülbelől 4· mm. átméröjü, ne legyen bennök több folyadék, 
mint a mennyi az üregekben elfér és szelid nyomás folytán ürüljenek ki, más 
szóval: a fecskendőket nem mint olyanokat, hanem csak mint a beöntésre szánt 
edényeket alkalmazzuk. Semmi más műszerrel nem végezhetjük azonban a ki
öblitést oly kényelmesen s a föntebbi követelményeknek megfelelőleg, mint fönt 
leirt rnrröblitöm))-mel, mely egyenesen e czélra lőn kigondolva. 

Eljárásom csupán a gyógyfolyadékok alkalmazásának legczélszerübb módját 
mutatja az orr· és orrgaratür diffus betegségei ellen s csak a befecskendéseket, 
jobban mondva «átföcskendéseketi> és irrigatiókat van hivatva kiszorítani, a 
mennyiben e műveletek ugyanazt czélozzák. Finom porok befuvását, a melyek 
.a fuvócsőböl kiérve finom felhőt képeznek s ez által az orrüreg zegzugaiba is 
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képes~k behat?lni eddig is alkalmaztam, ezután is fogom alkalmazni di:ffus bajok 
~llen is .. Termeszetes, hogy ~zen befuváso~ az orvos által személyesen végzendők, . 
ep_en mi?-thogy_ azok .~z ?r~ureg boncztam alkatának tekintetbe vételét igényelik, 
m1g az epen leirt <1k10bhtestl) a betegek magok is végezhetik. 

5. 

A HÚGYCSÖSZÜKÜLETEK SZÉKHELYÉRŐL. 

Dr. BAKÓ SÁJ.-.,DOR egyet. m. tanártóL 

Az~ ~ell~ne hinni, hogy, a 1?ai diagnostika fejlettsége mellett az talán· 
cs~k meg~s b~zt?san m~gva~ allapitva, hogy a húgycső mely részében fordulnak 
elő szervi szukulet~k, ugyszmté~ a hol a mai eljárások és eszközök igénybevétele 
mellett az monda~ik,_ hogy a hugycső ezen meg ezen részében szervi szűkület 
van,_ azt kel!ene hmm, ho~y té~yleg a h,úgycső azon helye meg is van szűküh-e. 
Pedig n~m ugy van, annyira mncsen ugy, hogy a húgycsőnek egy nagy rész-
1,ete, az 1_lgyn~vezett h,átulsó húg~csőrész - mintegy 5 ctm. hosszú terület _ 
ugy~átsz~k mm:ha kerdeses t_erul.et .. volna és pedig oly értelemben, hogy ott 
egyaltalaban elofordu~-e szerv_i, szűkulet? A pro és contra nézetek úgy vannak 
me~oszolva, hogy a kik ,tagaclJak, hog~ a húgycső hátulsó részében, tehát a 
pa1~ membranaceaban es pars prostaticaban szervi szűkület előfordulna ezek a 
sebesz,eknek azon rész~t képezik, kik a húgyszervek sebészi bánt~lmaival 
behatoan foglalkoznak es e teren pontos vizsgálatokat tettek . a , "k , t t k , . r h / ' masi neze e ' 
.. ~pvi.se _1 a ag!omanJ'., _me!y a régi időkből, könyvről könyvre változás nélkül 
oroklődott le egesz naPJamkig. . 

E~en kérd~~nek,ti_~ztázása, elt~kintve attól, hogy az igazság kiderítése képezi 
tudomany?s mukodesunkne~ czé.lJát, mé~ kiválóan gyakorlati fontosságú is; 

. mert _ha ?1~_tos az, ,hogy a hugycsőnek egyik részében éppen nem fordulnak elő 
szer~i szű~ul,~t~_k, ugy term~s~etese;i az ?tt szék~lő kóros folyamatokat, melyek 
a hugy~sősz1:kul~teknek ~epet . uta~o~_zak, senki sem fogja többé szűkületek-
nek tekmtem, s, i~ nem is fo~J~ ~z;1kul:t gyanánt gyógyítani. · 

, ~nnek a kerdesn_e~ megvilagitasa, ugy az irodalmi adatok, mint saját vizs
galataim által, kepezi Jelen előadásomnak tárgyát. 

Ha azoka~ a _sebészi tankönyveket, kézikönyveket kérdezzük meg ez ügyben 
:nely,ek a ~e~eszi gJ:akorlatban ~anác~a~óul és útmutatóul szolgálnak nálunk 
es, Nerr:et_oxs,zagban, ugy ezek mmdemkeben azt látjuk, hogy igenis a hú cső 
ha~.ul so,reszeben ford~~?ak elő szervi szűkületek sőt a pars membrancea azofnak 
a f~ sze~helye, de e~~J?~.nek i:n~g a pars prostaticában is. Igy, hogy csak egy 
pá~t eml~tsek m_eg kozu!ok,,Komgn~k ~agyon elterjedt tankönyvében (Lehrbuch 
de~ speciel. Chir. 4. kiadas. II. kot. o 17. l.) ezt találjuk: A húgycsőszűkület 
szekh~lye a lehető legg~akrabban a p. membranaceaban van, és itten is ismét 
gyakrabb~n a P· spong10sa felé, mint a p. prostatica felé; az azután következő . 
l~ggyakonb_? ?ely, a ~· spo~giosa kezdeti része a fossa navicularis mögött, s leg
~1t~ább a k?.zep reszen. He1~zmann «Sebészi kór- és gyógytanál)-ban (114. 1.) ez 
all: A szűkuletek leggyakonbb ~-zékhelye a hártyás i·ész (subpubica), különösen 
a~ 1Btmus l~_ret?~re, a bulbus mogött, továbbá a sajka-árok és végre a barlangos 
resz. ~ clulmn?gyes részben k_érges szükületek nem fordulnak elő, hanem 
csak zsmegszeruek. Albert szermt: (Lehrbuch der Chirurgie, IV. köt. 212. 1. ). 
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lehető leggyakoribb székhelyük a hártyás rész, és pedig annak keideti része; 
sokkal ritkábban jönnek elő a húgycső elülső részében s akkor a sajka-árok 
mögött ülnek; fölötte ritkák a szükületek azon a helyen, a mely e két pont 
között fekszik, a dülmirigyes rész pedig éppen mentes a szűkületektől. - Egy 
nálunk most megjelent s a húgyszervek sebészetével foglalkozó könyvben meg 
éppen azt találjuk hangsulyozva, hogy a dülmirigyes részben kiválóan 11 heges" 
szűkületek fordulnak elő. Ha még hozzá vesszük az említettekhez Birch-Hirsch
feld kórboncz-tanát (Lehrbuch der path. Anatomie. 1877. 1078. 1.), ott is talál
juk, hogy: «A szűkületek ·leggyakoribb székhelye, a p. membranacea kezdeti 
része, de előjön más részeken is11. 

Ha csak ezek mellett, a nálunk leginkább közkézen forgó könyvek mellett 
maradunk is, azt találjuk ezekben, hogy kivétel nélkül mindnyájan a szüküle
tek leggyakoribb székhelyét a húgycső hátulsó részébe s ott a p. rnemlirauaceaba. 
helyezik, de megengedik, sőt kiemeli! annak lehetőRégét is, hogy a dülmirigye& 
rész is lehet így bántalmazva. Egyedül Albert tesz ebben kivételt, ki a szükület 
jelenlétét a di.ilmirigyes részben tagadja. 

Ezen felfogás ellen, mely egyik könyvből a másikba át véve, megmaradt. 
napjainkig, sőt nálunk és Németországban, de csakis ezen helyeken, ma is ural
kodó, Civiale szólalt föl, ha nem is legelőször, de a legtüzetesebb vizsgálatok. 
alapján (Traité pratiq-q.,e sur les maladies des organes génito-urinaires. Paris. 
1858. I. köt. 129. l.). 0 átvizsgálta a muzeumok ilynemü készítményeit, s külö
nösen az e téren gazdag angol gyűjteményeket, s pontos mérések után kimu-· 
tatta, hogy azon szűkületek, melyek a katalogusokban a hártyás részben vannak. 
fölvéve, tényleg nem ott, hanem a bulbusban székelnek, hogy tehát a hártyás. 
rész Öf,lsze van tévesztve a bulbussal. Már Civiale több okot sorol fel , mi ezt a 
tévedést megmagyarázza. Igy emliti, hogy sokan az eszközök bevitele alkal
mával, hogy az utban álló redőket kiegyenlitsék, a monyt előrehuzzák, a mi 
az alkalmazott erőhöz mérten a szervnek jelentékeny meghosszabbodását hozza. 
létre, s így az a szűkület, mi a húgycső külső nyilásától számitva 13 és fél ctm.-re 
van, úgy tünik fel, mintha 16 sőt 19 ctm. távolban, tehát a hólyagnyilás körül 
lenne. Azonkívül a legtöbb beteg, a ki vizelési nehézségekben szenved, a penisét 
gyakran huzogatja, vongálja, minek következménye, a tagnak szerfölötti meg
hosszabbodása, s az így talált méreteket a szükület távolára nézve sokan 
az ép húgycsőméreteivel veszik egyenértékünek. Az ilyen és ehez hasonló okok 
miatt a szűkület sokkal hátrábban fekvőnek tünik fel, mint az valóban van. 

E kérdéssel ujabban Thompso:i?- foglalkozott a legtüzetesebben (Dit:, Stric
turen und Fisteln rler Harnröhre. Ubersetzt von Casper. 1888. 49. 1.). 0 maga. 
a saját esetein kivül pontos méréseket tett a londoni, edinburgi és párisi nyil
vános gyűjtemények majdnem minden készitményén, és mindezekből arra az. 
eredményre jutott, hogy a szükületek előJ?vetelének gyakoriságában az első hely 
a corpus spongiosum hátsó részét illeti. 0 az általa megvizsgált készitményeket 
a következő három csoportra osztotta : 

I. Az első csoportba veszi azon szűkületeket, melyek a curvatura subpubi-
cán jönnek elő, azaz a szivacsos és hártyás rész összeköttetésén és ahoz közel. 
Itten azon rész a leggyakoribb szűkületi hely, mely 2·5 ctm.-rel fekszik ezen 
pont előtt, vagyis az úgynevezett hagymás rész, a hagymás és hártyás rész 
egyesülési helye mögött csupán traumaticus eredetű szűkületeket talált. II. A má
sodik csoportba a hagymás rész közepén elöjövőket sorolja; a III-dikba a külsö 
nyiláson és onnan az egész 6·5 ctm. távolban előjövő szűkületeket. 

Azon 270 készitményen, melyeket megvizsgált, 320 kifejezett szűkületet 
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talált, ebből esik az I. osztályba 215, vagyis az egésznek 67%-a, a II-ikba 
51, vagyis 16%, a III-dikba 54, azaz 17%. 

Thompson különösen hangsulyozza, hogy London, Edinburg és Páris nyil
vános muzeumaiban egyetlen egy készitmény sem található, hol a dülmirigyes 
részben volna a szűkület, sőt ennek még csak a lehetősége is csupán csak két 
esetben volt följegyezve. 

'I'hompsonnak itt kifejtett nézetei a szűkületek helyére nézve az angol 
sebészek között már régen el vannak fogadva. 

E tekintetben teljesen megegyező álláspontot foglal el Guyon, a mint azt 
már több alkalommal ki is fejezte és vele együtt a többi franczia sebészek. Igy 
legutóbb is (Diagnostic <les rétrecinements. Ann. <les Mal. <les org. urin. V. köt. 
21:H:J. l. ) eképen nyilatkozik e tárgyról: Minden esetben a szűkület a húgycső 
záróizma előtt van, sohasem fordul elő a mögött. Az lehetséges, hogy éppen a 
hártyás rész niveauján találjuk, de ekkor az egyáltalában kivételes traumaticus 
eredetű szűkületekről van szó, a hol a húgycső a faniv ágainak törése után sér
tetett meg. Ez az egyedüli feltétel, mely a hártyás részben a szűkület jelenlétét megengedi. 

A szor2san a húgyszervek sebészetével foglalkozók közül még Dittelt emli
tem meg. 0 azt mondja (Stricturen der Harnröhre. Deutsche Cbirurgie. Lief. 
49. 96. 1.) : ((Noch immer hört und liest man die Strictur in der Prostata ! ! 
wo noch Niemand eine nachgewiesem. Az ő tapasztalatai szerint a bulbus a 
leggyakoribb székhely és itt ismét főleg annak hátsó része és a hártyás rész 
kezdete. Számokban kifejezve, szerinte 100 szűkület közül 70 ezen helyen jön elő 
és 30 más helyeken, .s ezen 30 közül ismét 10 a sajka-árokban és 20 más részeken. 

Látni tehát az elmondottakból a két nézet között a határozott ellentétet; 
míg egyfelől teljesen tagadják, hogy a dülmirigyes i·észben valaha szervi szűkület 
képződött volna, s a há.rtyás részben is önállóan csak traumat icus szűkületet 
engednek meg, s a szűkületek nagy többségét a húgycső hagymás részébe helye
zik, addig a második fél szerint a szűkületek zöme a. hártyás részre esnék. 

Az elmondottakhoz hozzá kell még csatolnunk azon adatokat, melyeket a 
szűkület helyére nézve a nálunk végzett bonczolatok nyújtanak. 

A legelső forrást e tekintetben természetesen a kórboncztani intézet jegyző
könyvei képezik, s én szives engedély folytán azokat néztem át e pontra nézve, 
1874-töl kezdve egészen a most lefolyt tanév végéig. Ezen idő alatt 16 olyan 
bonczolat végeztetett, hol a klinikai kórisme húgycső-szűkületről szólt. Ezen 
16 bonczjegyzőkönyvből, a szóban forgó czélra kettő nem értékesithető, és 
pedig egyik (az 1883-ik évi 357. jk. sz.) azért, mert azon hullánál «a húgycső 
dülmirigyes részletének elülső része és hártyás részlete hiányzott, helyüket 
nagy anyaghiány jelezte", a miről a bonczolati diagnosis így szól: gangnena 
vero-similiter post stricturam partis prostaticae et membranaceIB urethne. 
A másiknál (1883 -dik évi 344. jk, sz.) a leirás szerint: d ctm.-nyire a húgy
hólyag szájadékától, a húgycső mintegy 1 ctm.-nyi terjedelemben, közönséges 
katheter számára is nehezen átjárható, nyákhártyája zöldes, tömött heggé 
átalakultii. Ebből azonban biztosan még nem itélhető meg, hogy a húgycső 
melyik részére esik az a 4 ctm. távolság; ha a Krause által adott méretek 
után (Leiró emberboncztan, ford. Mihálkovics tnr.) a dülmirigyes és hártyás rész 
hosszának átlagát 44 mm.-nek vesszük s ezt alkalmazzuk a jelen esetre, úgy a 
szűkület a hártyás rész elülső és a hagymás rész hátulsó részére esnék. Ez 
azonban csak hozzávetés. A többi 14 esetben mindenütt a húgycső szokásos fel-
osztása szerint van a szükület helye megjelölve. · 
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„ k" 1 t t l 'ltatott és pedig két esetben A 14 bonczoltnál összesen 2~ lszu u ~ a,la 0_2' szu"kt'ilet. nyolcznál 
ük"l t lt e en · negyne "" ' 

mindeniknél 3--3 sz „ 
11 ~, vo ő J, 1 'tből 13 esik a hártyás részre, 6 a dül-

pedig 1-1. A 22 szű~ult , ugycs -r;sz e 1 sa "ka-árokra. Ezek szerint a Rzű
mirigyes részre, 2 a h~1gycső hagy~:ra, h' .: ,

9 
\.ész s azután jött mindj~rt a 

kületeknek leggyak?nbb ?elye vo t~ ar ~~űkület' csupán csak dülrningyes 
dülmirigyes rész; es pe,dig egy e~e en d~. 1 · · es és hártyás részt foglalta 
részi~e volt k?rlátolva, har~rn es:!ü~~l~ a u d~~~~gyes részei:i, hártyás }é.szen 
magaban, ket esetben vo t .a , csak a hártyás rész volt megszukulve. 
és a bulbus?.n, ? ese~ben peclig c8Jl?ta,n b 'l? Az hogy míg az emlitett gazd~g 

Mi derul k1 tehat ezen ?ssze kika:~1 „0 .: e;lJ'a'nál fogva csak a legtanulsa-,. , kb hová pedig azo ·u onos ez t t .gyűJtemenye en, , . , ek vétetnek fel, Thompson egyetlen egy ese ,e 
gosabb s legbecsesebb .kes~i~meny , 1 zűkülve s arra sem talalt 
sem talált, hol a dulmmgyes, resz v~á~~ á1:~~:zben v~lna szűkület, addig 
esetet, hol csupán csa.k ~gymag:.b~f a t a ii'anem a 14 év alatt sorban egymás
ezen 14 esetben, a .~m. nmc~en. iva.oga v ' n az unicumok egész sorát talál
után elhaltak iegyzokonyveit foglalJa magtba ' . · szűkület és 7 eset van, a hol 
· uk. a dülmirigyes részben 6-szo~ s.zerepe a szervi 

J ' , h, ·t , ' sz van measzukul ve. . , . . ·t 
csupan. a ar yas re . , o . ntból óhajtaná megvizsgalm ezen n -

Ha azonban va.laki sebeszi .s,zemp~'k ellett kellene maradni, mivel az 
kaságokat, annak bizony csak a JO _szan e., m anak Sőt az egész gyűjtemény-
azoknak megfelelő„kés~~trnény~k telJ~:e~éf1~~~:itmé~ynyel bír s ezeknek e~yike 
tár a húgycsőszűkuletrol_ csupan„ ~sa , b "kület helye megjelölve nmcs. 
nem is értékesith~tő, miv e~ a !01Jegy~i8st ~él~~r~aga ez a halmaza a ritkasá
De úgy hiszem, rnmden to~ab?1 vizsl?a a , . 1 ben ho a kórboncztan a 
goknak bizonJ:i~ó erőv?l ?ir, es 1 pechgl ~tr e~!~;~ jelÖl m:: szűkülettel, mit a 
húgycső dülrnmgyes reszeben , olyan e v~, ~: , s résznek helyét a kórboncznokok sebészek el nem fogadhatnak, es 10gy a ar ya 

tévesen jelöli~ ~eg. d" , vizsaálódásaim szerint abban van; hog! 
Ezen utobbmak oka pe ig ~~ en f"lh o.t'sa mellett a felső falon a hugycső 

bonczolatk~r ~ húg~cs,őnek szo as~~k o a ~~~ aa corpus cavernosum penisnek ~ 
szivacsos i:es~enek veget o~a h~lye '1 hú cső corpus cavernosum-a ennel 
vége van. Es mnen van a tevedes, 1?-er, aen e~n a téren van a legtöbb s~ű
mintegy 11/2-2 ctm.-rel hossz~bb , es e~p mint a minek azt fölveszik, 
kület, csakhogy ez nem a parn membranacea, . . 

hanem még a bulbus urethi:IB· , , k t talál"uk megerősitve, ha a 
A szűkülete~ székhelyere i:iezve,, ugyane:r'.e : ho Ja szűkületek túlnyomó 

szűkületek okozó1ra vetunk egy pillanta~t. Ismeret ~' és g1.uyonnak azon eseteit 
nagy részének húgycsőtakár az oka, Tk _omp~onne abeható kutatásokat tettek, azt 

h 1 l a szükü.letek o aira nezv . 
összegezve, o azo' „ „ „ - k hú csőtakár volt az oka, vagy. is 
találjuk, hogy a 446 sz üt knlet kkozuta351k~e az ar~~yt 90 % egész 95 %-ra teszik. 
.az arány közel 80%, ső, van~a so. n, ak rendes székhelye a húgycső 
Az idült húgycsőtakárrol pedig tndJuk, hog1 arn t 'bbhatolásban a húgycső· 
elü.lső rés~e, s itt.~n i~,~ bulbu~t u:·~?r:; ~1::n ~z 0Itteijedés a hátsó h~gycső
nek ott kovetk~z~ zarn1zma ga ~t c:ik kivételesen töretik át, de ha át is megy 
részre csak kivetel~s, ez a ga 'nak fészket mint a l.mlbusban, hanem 
oda, ott nem te~ep.sz;k le, nem kepe~ rag~ a dülmirigyhez, ondó-hólyagcsál~10z, 
egyik vagy más~k ir~nyban tovate~Je 't ph.'t hátulsó húgycső-részlet falaban herékhez, a hugyholyagra stb., igy e a a 

maradandó .nyomoka:t nekmlhatg·yb.b „ . a makkról teijednek be a húgycsőbe, az . A spec1.ficus fekelye eg o szm 
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ezek után támadt heg a húgycső külső nyilásán látható, azt szükiti meg. TáYo
la,bb a. húgycső-nyilástól sokan tagadják, hogy egyáltalában előfordulna buja
koros ,fekély és Guyon oly sok száz szűkület vizsgálata után egyetlen egy ese'tet . 
sem latott, hol bent a húgycsőben bujakóros fekély vezettet volna szükületre. 

Egészen kivét~les hel;v:et foglalnak el a szűkületek sorában azok, melyeknek 
eredete traumára viendő vISsza, s ezek között is az olyanok melyek a gátra 
t~rtént e~és,. vagy direkt a gátra kaJ_Jott ütés folytán képződt~k. Ezeknek fejlő
dese, tov~bb1 men~te, ~őt a kezelése is annyira elüt a többi szűkületektől, hogy 
aiokkal osszevegy1tem egyáltalában nem lehet. Ezeknél, hol tehát a kórelőz
m?n~ m~n~ig _biztosan utba igazit, van meg annak a lehetősége, hogy a húgy
cs,ő tobb1 resz~nek ép volta mellett, a hártyás részben foglalnak helyet csupán, 
ba1: eze~nek is a nagyobb része a gát elülső felében s igy a hagymás részen 
talalh~to. Azok a. traum,aticus eredetü szűkületek, melyek chorda mellett, vagy 
megerőlte~ett ?oitus utan, keletkeznek, s a mely okok eddig még kevés figye
lembe.n reszesultek, termeszetesen csak a húgycső szivacsos részében és pedig 
a pems határai között foglalhatnak helyett. 
, Felmerült ugy~n nálunk azok részéről, kik az emlitett bonczleletekre . 

tama~zko<lv.a.fentartJák a szükületet a dülmirigyes részben is, hogy ezen mirigy
ne~ es a korul,te ley? kötőszöretnek geny~déssel járó gyuladása a gyógyulás 
utan zsu~orod_ass~_l J~r, s ez az ott keresztul futó húgycsőrészletre is szűkítőleg 
fog hatm. Az ily folvetelnek azonbau határozottan ellentmond nemcsak az mint 
már emlitettem, hogy pontos vizsgálat mellett másutt sehol sem találtak szű
kületre a <lülmirigyes részben, hanem ellentmond a klinikai észlelet is. Second 
(Des Abi~s . chau~s de la prostate et du phlegmon periprostatique. Paris 
1880.), reszmt az ll"Odalomból, részint a Necker-kórház adatai után 115 esetét 
gyűjtötte össze ezen bántalomnak, de sem azon 70-nél, kik teljesen meggyó
gyul~ak, sem azon 10-nél, hol sipoly maradt vissza, sem azoknál, hol bonczo
l~t vegeztete_~t, egY,etlen egy esetben sem találta a húgycső dülmirigyes részle
tet mes-szűkulve. Es azon esetekkel, hol a .dülmirigy majdnem egészen elgenyedt, 
s helye~ . eg~ nagy caverna képződött, rendesen az történik meg, hogy ez a 
~.asak ng1d-falzatu zsákot képez, mely kevés hajlammal bir összehuzódni, az 
ureg me?m.arad?, nyálkahártyaszerü réteggel vonódik be olyképen, mint a hosz
~zantarto, s.1polyJarato~ fala szokott, s ez magyarázza meg azt is, hogy ezen 
uregnek enntkezése vizelettel s végbélsipoly jelenléte mellett bélsárral oly ritkán 
vezet gyuladásokra (id. h. 100.). 

, ~ég csa_k azon felosztásról óhajtok röviden megemlékezni, mely a húgycső 
hatulso r~sz~ben Rürnős fe~~lyek után fejlődött pár excellence heges szűkülete
ket vesz fol es pedig abból knndulva, hogy a húgycső hátulsó részében a gümős 
fekélyek gyakoriak. 

Természetesen a hl1gycsőszűkületeknél is, mint bárhol másutt felosztást 
c~ak jól megállapitott tényekre lehet épiteni, oly tényekre, mely;k az azon 
tere? foglalkozó~ által helyeseknek és igazaknak ismertetnek el. Már pedig 
a hu~ycsőben glimi:ís fekélyek után még eddig senki sem mutatott ki szervi 
sz~ki;leteket, :?lég eddi? olyan észlelet nincsen, hol valaki a mai vizsgálati 
elJarasokkal gumős fekelyt mutatott volna ki egy oly betegen, a kinél aztán 
~ésőbb a ~mős f~kélyből heges szűkület fejlődött volna ki. Mert hogyan 
allunk a hugycső gumős fekélyeivel? A húgycsőben elsődlegesen egyáltalában 
sehol sem fordul elő gümős fekély, másodlagosan is, és pedig a szomszédság-
1:ól direkt átterjedés után eddigelé még csak a dülmirigyes részén észlelték. -
Amde a dülmirigyes részről tudjuk már, hogy mindazon sebészek, kik a 
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hugyszervek terén müködnek, s kiknek megbizb~tósága k~ts~gen ki~_ül áll,. 
és a kik különben is tényekkel bizonyitanak , mm,dez~k k~~segen _felu~ }rn
lyezik, hogy a h{1gycső dülm.iri~y~s rész~b~n barm.~nei;nu s~erv1 sz~kulet 
előfordulna. - A húgycső dulmmgyes reszer~ a gumős .~ek~l:y leg_~o~:e~
lenebbül a gümőkóros dülmirigyről terjedhet át. ~mde e:t a dulmu·1gy-.gnmo~or 
egy szerfölött ritka betegség. - 'l'hompson az irodalomban, meg. mmdenfele 
museumokban való keresés után (The d1seases of the prostate, the1r pa:hology 
and treatment. 5 the dit. London 1883. 13\J. 1.) öszszesen cs~k 1? e~etet tudta 
öss:;-;együjteni a gümőkórnak, a hol a hu~yi;ar_szervek. mas resze1ben meg: 
egyéb szervekben is kétségbe von~atlanul „gu~~kor v~lt Jelen, de egy~tlei;i .. e~ 
esetben sem talált szükületre a hugycső dulmmgyes reszeben. Ha a ?nl~1.ngy
gümőkór egyáltalában gyógyulásba me~y ~t, az természete~en a dülmmgyes
húgycsőrészletnek nem szükületével fog Járm, hanem ellenkezőleg a.z?.n a_ helyen 
kitágulás, kiöblöződés fog bekövetkezn~. S ~~g va.n e~.y fonto,8 ko_rulmeny,. a.z, 
hogy a dülmirigy-gümőkórt, a közönseg~s idu~t _dulmmgylobt?l ~.eha_szer~olott 
nehéz megkülönböztetni. Guyon mondJa. m1ke~ maga emlek~z1k „tobb ~ly~~ 
tévedésre, s emliti, hogy több olyan bet8ge gyogyult meg, ~it elobb gumo· 
kórosnak nyilvánított s a kiket épen ezért elveszettnek tartott. ,E~ ugyar:e~t ~ehet 
elmondani a dülmirigyes húgycsőrész gümőkórjá.nak , egy ma.~1~ forra~arol: a 
gümőkóros húgyhólyaglobról is, azt ugyanis, hogy n~ha ~~erf?lott neh~z m;eg
különböztetni a gümőkóros hólyaglobot a más termeszetu h.o~yag·lobtoL .. Egy 
ilyen észleletet emlitek föl itten, bár ez alkalommal csak _rov1d~n, .~e ~o!em
litem, mert igen élénken illustrálja a tévedést épen a -hugycső dulmmgyes 
részének gümőkóros fölvételére nézve. . . 

Egy 22 éves fiatal embe7· jött.h~z~~m a, Szt.-!á~os-~~~·bázba; müv1 beavat
kozás után vissza maradt hugycsőgati es hugycső-veg~el~1pol~_lJ al. A bet~gn;~ 
már hosszabb idő óta fennálló igen gyakori és szerfolott faJdalmas v1zeles1 
ingere volt, egyform~ hevességgel úgy éjjel mint i;iapp,al. . ~ l.esoványodott, 
igen elgyengült betegnél, kinél a tüdőcsucsok beszurő~es~ J.ol ki _vol_t mi:ita~
ható, igen plausibilis lehetett ai1nak ~ölvétel.e, ,hogy a v1zele.s: ,nehezseg gumo: 
kóros hólyaglobtól ered, és bizonyára i~yei:i folvete~ mellett t~1tenhe~et~ a ?eteg _ 
nél ott, hol megelőzőleg fekildt, a müv1 beavatkozas, mely ga~me~szes.e~ holyag 
clrainezésböl állot~ de a mely beavatkozást még az a comphcat10 ~ISert, h~gy 
megsértetett a végbél is. A fájdalmakat ez a müvelet nem enyh1~et~e, :nmt 
nem javithattak a beteg állapotá~ az?.n. kis~rlete~ s~m.' melyek e cz~lbol nalam 
történtek. A beteg a fokozódó kimerules tunet~1 k?z.ott elhalt. É.s a bonc_~ol~t . 
kimutatta, hogy a húgy hólyagnak, húgycsőnek, dulmm~ynek ,semi:rime:nű g~mok 
kóros elváltozása sem volt, és a vizelési nehézségek forrásat mm~ket v~sene 
számos kisebb-nagyobb kődarabok által okozott genyes gyuladas~ kepezte. 

A~ előadottakból most már levonva a következtetést'. ~ondh~tJuk: . 
hogy a húgycső hátulsó részében, nevezetesen a dülmirigyes reszbcn szervi 

szűkülétek nern fordiilna k elő; • . h, " k "l „ . 
a szervi szűkületek székhelye a húgy~ső elülső r~sze, ~s itt ~ ugycso u ~o 

nyílásából a hártyás részig bármely tájék, de legtobbszor ~ hugycso„ ~~gyk:is 
része. Ez áll kivÚel nélkül a tak~r és a fek,élyek utá"!: t<!,m~dt swk~lete 1 e. 
A traumaticus eredetü szűkületek is túlnyomoan az elulso reszben f01 dulnak 
elő de előjöhetnek a hártyás rész niveauján is. . . . 

' Mielőtt tárgyamat befejezném, még egy pontot ,kivánok.:Uegérmtem, a mi
nek nem kis gyakorlati jelentősége van. Már előadasom eleJen hangsulyoztamk 
hogy az általam fölvetett kérdés nem csupán elvi kérdés, hanem vanna -
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-anna~ fontos g~akorlati köve~ke_zményei is. A gyakorlati rész azonban nem 
-0supan abban all, hogy a szűkuletek csak is egy bizonyos helyen 8 nem 
1 va~! 2 cm.-rel azo~ tul fordulnak elő, mert hisz ki a szűkületek 'kezelésé
ben Jart~s, a~ megfogia azokat oldani, ha egy pár cm.· rel előbb vagy bátr'bb 
vannak is, bar a pontos kórismének itt is meg van a haszna miután általá:os 
tapaszta~at az, . hogy mentől hátrább vannak a szűkülete]~ annál nehezebb 
.azokon athatolm. ' 
, A kér~és ~úlypon,tja egyebütt fekszik, és pedig abban, hogy ha tényle 
ugy van, mISzermt a .hu.gycső .hátulsó részében nem fordulnak elő szervi szií.kl 
l<;tek, akkor azok: kik, itten Jelezték a szűkületet, vagy a hely megjelölésében 
tevedtek, a mely tevedes ha egyébként a szűkület megoldatott a b t , 
semmi követk , kk 1 . , ' e egre nezve , , , ezn;en~e , e sem Jar, vagy pedig szűkület gyanánt ó itották 
.a .~l'.~ycső hatulso reszenek olyan kóros elváltozásait a melyek t~y gly 
szukuletek. ' eny eg nem 

Ezen u~óbbi pontra, arra tudniillik, hoay minő kóros folyamatok azok 
m~ly_~k a hug:rcső ,h~tulsó részében azt a b

0

enyomást kelthetik, ho otta~ 
szuk_ulet ~an s ig~ konsmei tévedé3re adhatnak okot óhaitok még e g~ .. ·· · d 
roegJegyzest tenm. ' ~ gy par rnv1 

.. , !;- t~vedésnek bizonyár~ egyik leggyakoribb forrása a húgycsőgörcs. Nem 
·onallo. bantalo.m. ez,. s a strictura spastica elnevezés, mit helylyel-közzel még 
h'."'llam, n~m IS ~!let1 n;e~: A húgycs? há~ulsó részében a hártyás vagyis izmos 
re,szbe~, f°.rdul elo ~ a zaro1zomnak gorcsen alapszik. Kisérője szokott lenni a 
hugycsogorcs a hatulsó húgycső-lobnak a prostatalobnak a hev h'l 1 b k föl · d" · ' ' eny o yag-
o n: ! eg m~ on 8 Z a h1:gycső belső nyilása körül van lokalisálva, némely 
v~se aJ_oknak, ~őleg a v~sekoveknek, némely gerinczagy-bántalomnak s általá
~an koni:yen lep fel az l'.gynevezett neurapathicusoknál. A görcs néha oly erős 

ogy a ~olya~. detrusorai nem képesek azt legyőzni s vizelet visszatartás álÍ 
b.e, ~rmy1~a er?s, ,hogy rugan.yos k~théterrel a húgycső áthatolása néha nem is 
s1kernl, sőt meg ercz-eszkozokkel is némelykor csak a nagyon avakorlott kéznek 
®~· ~ 

~s it~ ki kell e,melnem azt, hogy a húgycső bántalmaival különösen foa
lalkoz~ nei;n~ly sebes.ze~ oly sokszor hangsúlyozzák, hogy náluk mé nem fo~
dult elő, ri:1kent es~koze1knek a görcs állta volna útját úgy, hogy azt ~k ne tud-
~ák volna athatolm, hogy ebből mások is hailandókká lettek h · " ·· 
Jelentő · •t l · b .. 1 · E' ~ a ugycsogorcs 

, . sege . rnves1:e e~su_ m. s épen ez is a kórismei tévedésnek a kiin -
~~~s1 po_ntJ~· A hugy~ső~?r~s meg van, eszközzel mjta áthatolni nem sikerült 
s e.s,z a folvetel a helyi sz~kuletr~. S _a mint Guyon mondja, ebben van a ma~ 
gyarnzata ai:nak a sok hiresztelesf1:ek az. ö~ként gyógyult szűkületekről, va 
az, ?lyan. huelmek, m~ly~_k nem is sebesz1leg vagy alig sebészile kezeltg~ 
meg1s mmd~~ ny?m nelkul meggyógyult szűkületekről szólanak. g 

E~y ma.si~ ba~tal?i;n„ mi a húgycső hátulsó részében a szűkület ké ét 
ke.lt~~ti, ~z idult dul;nir~gylo~. A kórelőzményi adataiban ennél is megtalálfuk 
mm ;g a osszantarto hugycsőtakárt, a tünetek is olyanok melyek könnyen 
gya?ut. ke~tenek a. ~zükületre, s ha még ehez hozzávesszük, hogy az eszköz 
bentelet neha a mmgy megnaoyobbodása is akadályo c1 k··1·· ·· he T h' ő d„l . . 0 < zza, e u onosen megne-
.. z; 1 a u;!Sycs u mmgyes _rés~é~ek épen ezen bántalomnál fölöttébb nagyfokú 
er~ek~nyse?e, ri:ely az eszkoz ermtésére már könnyen görcsöt provokál ú 
~~~lvan;a;lo . a tevedés .~ ?úgycsőszűkület főlvételében. Hogy a diilmirigy v'aló~ 
i u en&esenel ~ h~g!cso athatolása néha mily nehéz, sőt nem egyszer épen lehe-
etlen is, az elegge ISmeretes, azt azonban, hogy csakugyan dülmirigy-tultengés 
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van-e jelen, eldönteni nem mindig könnyű, s itt ismét, mert eszközzel a hólyagba 
behatolni nem lehet, kész a húgycső szervi szűkületének a fölvétele. Csak röviden 
jelzém ezen bántalmakat, a megkülönböztető kórisme részleteibe behatolni, nem 
képezi ezen előadásom tárgyát. 

6 . 

GÉGÉSZETI KÖZLEMÉNYEK. 

Dr. ÓNODI A. egyetemi m. tanár, műtőtől. 

I. A középső gégeideg jelentőségéről. 

Exner bécsi physiologus idevonatkozó első közleménye óta többször szel
lőztetett kérdés volt, vajjon valóban létezik-e a középső gégeideg és ha igen, 
milyen a jelentősége? Az általános vélekedés és a vizsgálatok nem igen kedvez
tek Exner tételének és miután különösen a gégegyógyászok nem voltak tisztá
ban e kérdéssel, elhatároztam még a mult évben, hogy beható vizsgálat targyává 
teszem. Idevonatkozó eredményeimet a legutóbb Wiesbadenben tartott vándor
gyülés gégegyógyászati szakosztályán mutattam be. 

Ezen vizsgálatok egyik eredménye volt egy érdekes rendel~enessegnek a 
constatálása, mely ritka kórtani jelem;égek magyarázatára megad.Ja a természe
tes kulcsot, ugyanis a felosmiomsav ellenőrzése mellett végzett vizsgálatok azon 
érdekes rendellenességet deritették fel, hogy az alsó gégeideg egy vagy két 
finom ágat boCf~átott a muscúlus cricothyreoideushoz, mely rendes körülmé
nyek között csupán a felső gégeideg külsőága által láttatik el. A Türck, Sernon 
Ziernssen eseteiben, hol az alsó gégeideg nyomási hüdésének a következményét 
a musculus cricothyreoideus is megérezte, a megismert tényből folyólag egy 
rendellenes beidegzéssel és igy egy rendellenes kórtani jelenséggel van dolgunk. 

A vizsgálatok másrészt a középső gégeidegre vetettek némi világot. Az 
Exner által nyúlnál és kutyánál feltalált uj rostköteg embernél nem volt kimu
tatható azon egyszerü megjelenésében, a neki tulajdonított jelentőség pedig 
eddig semmiféle kórtani. észlelettel támogatható nem volt. A vizsgálatok azt 
mutatták, hogy kutyánál is ezen uj ideg nem bir megjelenésének azon önálló
ságával, melyet Exner neki tulajdonitott; összeköttetések voltak kimutathatók, 
a vágus garatága és a felső gégeideg külső ága között, de miután ezenkiviil a 
vagús garatága az alsó gégeideghez is egy összekötő ágat ad, részemről a kér
dés egvszerüsitése érdekében odanyilatkoztam, hogy a középső gégeideg elneve
zését ~gyszerüen mellőznők, mivelhogy a talált egyéb összeköttetést is uj névvel 
kellene ellátni. és igy a kérdést uj elnevezésekkel csak bonyolultabbá tennők. 
Miután állatoknál, de embernél is több rostköteggel találkozunk, melyeknek 
részben élettani szerepük ismerve van, részben teljesen homályos, czélszerübb· 
nek találtam az uj nomenclatura ellen nyilatkozni és csupán egys7.erü össze-

köttetésekről beszélni. 
Az Exner által feltalált rostköteg tehát kutyánál létezik, de eddigi tapasz-

talataim szerint mindig csak egy összekötő ág alakjában, mely a vagus garat
ágát a felső gégeideg külső ágával köti össze. Az ide vonatkozó _vizsgálatok 
fonalát ujból felvettem és Thanhoffer tanár urral egyetemben, az ő mtézetében 
ujabb kisérleteket végeztem. Ezen kisérletek megejtése közben egy vitáról .sze
reztem értesülést, mely az Archiv für Physiologie 42. és 43. kötetében Sima-· 

,1 _:._ • 
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. .n~'Gszky és Exner közt e kérdésb~n kitört . . Simano~szky kisérletek alaP.ián taga
<l~sb~ vette: hogy a musculus crwothyreoideus beidegzésében az u. n. középső 
gegeideg resztvenne. Exner helyreigazitó közleményében régebbi állitásait 
ujabban támogatja. 

. . Idev~natkozólag tett kisérleteink alkalmasak arra, hogy a vitát végleg 
·Def~Jezzék es a felvetett kérdésben az igazságot véglegesen megállapitsák. Mielőtt 
:-t lnsérleteket felemlitenő~, egy megjegyzést61 nem tartózkodhatunk és ez a 
köv,etkező. Egy viz~gá~.ót~l, i:nint Exner is, ki huzamosabb időn át foglalkozott 
a~ ~ltala:.u. n. kozepso gegeideg kérdésével, a leghatározottabb és szabatosabb 
leirast, kovete~nők ~ kérdéses ideg bonc~tani viszonyainak és a kisérletezés pon -
t~s m_odozat~mak ISmertetését illetőleg. Határozottan elitéljük azt az ingado
z~st ,es hat.a~o~at~ans~got, pielyet a kérdéses idegnek a kisérletezés tárgyává 
te~e~enek. leirasan3'._l e~arul. ~pen akkor ~étszeresen szükséges a pontos leirás, 
midőn tobb oldalrol felmerult ketelyek vitássá teszik a kérdést. Exner leírásá
ban azt i:nonclj~, bog~ ő a k~r~éses ide~ terül~tét az elektródokkal végigtapin
totta, m:g ~z idegs.zalak kozott a be~llott izomösszebúzódás folytán ismerte 
m~g az ~gaz~ rostkoteget, , melyet a, kisérlet után a leölt állatokon pontosan 
;itana yiz~g~lt. Ezt a .hataro~atlansagot ugy az egyes idegszálak elágazód,isára 
es elte1:1edesere, valammt a kisérletezésre nézve is contatálhatom mert nekem 
nehézség. n,élkül ~ninden állaton sikerült, minden egyes idegfon~lat tisztán a 
pont~s kise~letezesre és az elektródra helyezésre tapogatódzás nélkül alkal
massa tenm. 

Ebhez. ~ helyi .viszo~yok pontos ~~mere~e szük8.ég,es csupán. Igy szabaddá 
tet~e~, , a kise~leteze8.re keszen, a felso gegeideg kulsó, a vagus garatácrát, ez 
1;1t~bbitol eredb egy, illetve két öss.zekö~ő ágat, melyek a felső gégeideg 

0 
külső 

~gaho~„csatlak.ozt.ak, ~gy symphat1cus agat, mely az előbb említett összekötő 
8:gga~ fuggott ossze, a felső gégeicleg légcsőágát, az alsó gégeicleget. Minrlezek 
tisztan,, szabadon helyezhetők az elektródra az egyes ágak összetévesztése nélkül. 

Ezen alkalommal csupán a musculus cricothyreoideus beidecrzésével 
a~ar?k fog~.al~o~n~ é~ a kisérleti eredményeket felsorolni. Izgattuk külö; a felső 

.gegeideg ~ulso agat e~ a vagus garat~gától .jövő, többssör két összekötő ágat is. 
Az eredmeny meglepő volt, amennyiben tisztán lehetett látni a közvetlenül 
ö.sszehuzódó mus~ulus , cricothyreoideust .. Nem elégedtünk meg a puszta szem
lelette~, .hanei:n meg szenkorongon graphice felvettük az izom összehúzódását, 
azo.?kivul a~ i~omb~ kétoldalt egy-egy finom tüt helyeíltÜnk, melynek 'kitérése 
a~ osszehuzodasoknál ellenkező szolgálatot tett. Igy minden kétséget kizáróan 
~i van„~u~atva, hogy a felső gégeideg külső ága és a vagus garat-á!:'ától jövő 
·osszekoto fo~al~k , a It1;u~culu~ cri.cothyreoidens clirect beidegzésében részt vesz
i;iek. Az, egyik }nse:·leti ,allatnal kuuetszetett a vagus garatáganak két összekötő 
fonala es ~ masodik h~napban !eolt állatnál a megejtett vizsgálat az ugyan
azon olda~i mus?ulus cncothyreo1deus nagyfoku elfajulását mutatta, egy kis rész 
meg reagalt a v1llamáramra, mely magyarázatát a felső gégeideg külső ágának 
sértetlen voltában leli meg. 

Ezen tények ezentul minden kétségewloszlatnak. Tehát az Exner által leirt 
rostköteg éle.ttani j,~1ent?sége áll~tnál végleges rnegerősitést nyert, de lényegé
ben n~m tekmfüeto egyebnek, mmthogy a rendesen a felső gégeidegben focrlalt 
~o~onk1:1s .rostko~egek egy ré~ze kiválik és a vagus garatágában halad.

0
egy 

:d?ig, m~g os~z~kot5. ág~k alakJában a felső gégeideg külső ágához csatlakozva 
·.en el beidegzes1 ternletet: a musculus cricothyreoideust. 

Ezen alkalommal csak ennyit kivántam megjegyezni, miután a gége be-
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J.degzésére és kapcsolatosan a gég~hüdésekre. vonat~ozó klinikai és phy~iolo~a! 
kisérletek és vizsgálatok még teljesen befeJezve mncsenek. Az ezekről s,zolo 
közleménynek lesz fentartva több nyilt és vitás kérdés megitélésénél UJabb 
.adatokat és nézpontokat nyujtani. 

II. A garatban levő idegen testek casuistikájához. 

A garatban és légutakban levő ide~en ,testek egy ~IS~.n f?.n~os fejeze~~t. ké
pezik az orvosi bea:atkozásnak. Az eddi,g esz~e~t _legkul.onb?ző~b ~shet?~~gek 
ismerete és a gégetúkrészet és beavatkozas mai all~sp~n~Ja elegge ~1ztositJ,~k a 
helyes beavatkozás sikerét. Ezen alkalommal nem is kivanok a valoban elofor
duló idegen testek előjöveteléről és a beavatkozási módokról szóla~i, ~nt 
inkább egy sajátságos eset közlésével tanulságos adatot akarok szolgaltatm a 
képzelt idegen testek fejezetéhez. 

Tudvalevő dolog, hogy a garat nyákhártyájának nagyfoku érzékenysége 
hány egyénnél szolgál okul étkezés után idegen test megakadásán~k al~ptala~ 
feltevésére és panaszára. De tudjuk azt is, hogy a garat egyes helyemek izgalmi 
állapota hasonló téves panaszokra adhat o~ot. K,ülön.ö~er; hystericus nőknél 
tapasztalhatjuk, hogy a legnagyobb makacssaggal e~ sz1vosaggal ragaszkodnak 
azon minden alapot nélkülöző hiedelemhez, hogy ideg~n test :van to~kuk~an 
annyira, hogy egyes esetekben ~z valóságos rögesz:né:Vé faJlil. Cm:wsum gyana~t 
emlitem meg, hogy egy orvos Jelentkezett egy becs.i ambu~atonumon, hol el?
adta, hogy ezelőtt mintegy 7 évvel egy rostélyos elfogyasztas~ kozben a t.orka
ban egy éles csontszálka a~adt meg és azóta foly,ton a. torkában v~n. T?b?:~ 
megvizsgáltuk és a legcsekelye.bb gyanut sem talaltuk idegen test ,Jelenl~tere, 
s midőn mint kollegát kérdeztük, hogyan képzeli, hogy egy éles csoi;itsza}ka. a 
torkában 7 évig fészkelhessen a légcsekélyebb ide vonatkozó react10 nelkul, 
vállát vonva ujból csak panaszával állt elő. . 

A most közlendő eset valóban különös voltánál fogva megérdemli a 
figyelmet, hogy a kellő tanulságot belőle levonjuk. 

Egy a 30-as években levő asszony azzal a panaszszal k~reset~ f~~' ~ogy 
csirkeevés közben érezte, mikor egy csontdarab.megakadt tork11ban es o ~nrte
len ujjával, a mily mélyen csak lehetett, utána nyult a torkába. Ekkm:· e~·ez,te 
jobboldalt a csontot, de kihozni nem tudta. Ezért megkeresett egy speciahstat, 
a ki bárzsingtolóval tett kísérletet és a beteget azzal a megnyugtatassal ere8.z
tette el, hocry a csontot lenyomta és ő teljesen jól van. A beteg azonbai;t, uva 
lenyult torka jobb oldalára és ismé~ meggyőződött a csont je}enlétéről,, imert is 
egy másik specialistához fordult, k1 őt azzal a megnyugtatassal. bo~sa~otta .. el, 
hogy a torkában idegen test nincsen. ~ b~teg azonb!1'n megv~zsgalvan UJJ,al 
magát, ismételten ott találta a csontot, es ezert panaszaval ~ozzai:i fordult. ~n 
megvizsgáltam tükörrel és soi::dáv~l, a ga;·at m1~den yon,tJat telJesen n?gat1v 
eredménynyel és ekkor utolso kisei:letke_pe? UJJal vizsg~lta;n meg, a Je}zett 
helyet. Nagy meglepetésemre a garat Jüb? feleben an1:1ak }1ats~ leg~lso z.ugaban 
kitapintottam a kemény testet, a mely reszletesebb vizsgalatnal a JObb es a bal 
oldalon a szakcsont nagy szarvai hátsó részletének bizonyult be. . 

A beteg, midőn a lenyelt csirkefalat megka:czo~ta a garat falát, hirtelen 
a képzelt csont után nyult, jobboldalt téi;iyl~g kitapmtotta, a sza}rnsont ~agy 
cgzarvának hátsó részét és ezen szokatlan onvizsgálat ered.menye kepezte mmd
.eddig panaszának alapját, melyet csupán a tényálladék felderitése, megmagya-
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rázása ~s általa esz~özöltetett a garat bal oldalára is kiterjedő önvizsgálat eredmé
nye, t. }· a baloldali szakcsont részletnek is kitapintása tudott végleg eloszlatni_ 

Erdekesnek tartottam ez esetet a közlésre egyrészt szokatlan furcsaságá
~1ál fofFa, de_ másrészt azon tény miatt is, hogy a garatban valóban előforduló 
es a kepz~lt i~egen testek ~szt~ly~i köz?tt foglal helyet ezen eset, a mennyiben 
egy phys10logik~s csont lntapmtasa kepe~te a tévhit és panasz erős alapját, 
n;iely~t sem lJeszeddel, sem orvossággal a Jelzett eljáráson kivül eloszlatni nem 
sikerult volna. 

III. Általános ezüstkór és gégerák esete. 

, Egy dia~n~st,ic_as és therapeutikus szempontból nagyon érdekes eset törté
n~t~nek a _kozleser~~ van_ szó, mely egyfelől az általános ezüstkór egy nagyon 
kifeJ,ezett ntka a~akJa.val ISmertet meg bennünket, másfelől a gégerák kórismé
szetere vonatko:r,~lag is tanuságos adatot nyujt. 

Az egyéi;i ,km~k ~ói:rajzát alább fogom leirni, egy vidéki szolgabiró, ki 
huzamosabb idő~, at videken, vo~t kezelés alatt, azután Budapestre jött, hol 
1885, decze~ ?erto.~ 188 7_. okt?berig a II. belgyógyászati kórodán specialis gyógy
kezeles,ben .re~zesi.:lt, m1g vegre 1887 novembertől, 1888 január 21-kéig a 
II. s,ebe~zeti korodan volt elhelyezve és ott meg is halt. A sebészi kórodán való 
felvetelet megelőző kórlefolyásból a következők állanak rendelkezésünkre 

„K. Györ~y, 40 éves szolgabiró, állitólag mindig egészséges volt. É
0

vekkel 
azelott meghült es elrekedt, a rekedtség erősbödött és e miatt orvosi tanácsot 
~er~s~~t. Orvosának tanácsám ekkor 10%,-es argentum nitricum oldatot lehelt be 
e~g~ge~~ ugyan~z?n oldattaJecseteltetett is. Ezen szerelést hónapokon át folytatta, 
tov1~ felbesz~kitas9kkal, azután az argentum nitricum oldatának belégzését éve
~en at hasznalta. Allapota a:zonban rosszabodott. sőt nehéz légzési rohamok is 
Jelentkeztek. E mellett feltunt, hogy bőre különös szürke szint ölt A II-ik bel
~ógyásza.ti k~ro.~ára való f~lvé~eleko.r Je~vett jelen állapotból tudjuk: hogy a. 
:nagas termetu ferfl. beteg bőrszme kulonosen az arczon, azonkivül a kézháton 
e~ az alkar'.)~„ részben aczélszürke, részben halvány kékes szinezést mutat, az. 
aJkak szed~1Jes, kékek, valamint a látható nyákhártyák is. Tüdők, sziv, hasi 
szerve~ elvaltozast nem mutatnak. Nagy fokú dyspnoe rekedtség. A aarat nyák
hártyáaa hal~ány szürkés. a gégefedő halvány a széÍen, mellső felülete kiss& 
belovelt az mtei~arytaenoidealis nyákhártya kiemelkedő, egyenetlen dudoros, a 
kan~aporczok 8:lig 171utatnak a normalistól eltérést, csakhogy nyákhártyájuk 
halvanyabb. ,A JObb alhangszalag erősen duzzadt, jórészt fedi a valódi hangsza
lago~, a bal al.ha~g~zalag kevésbé duz,zadt; a jobb valódi hangszalag azon része, 
mel) a~ azt fed?. a~han~sz'.1-lag daczar~ ~ég látható, egyenetlenül megvastago
d?tt, PIS,zkos ~zurk~s szmu, a bal valod1 hangszalag majdnem rendes küllemű, 
kis szegelybelo~eltseget mutat, hangoztatáskor a jobb gégefél alig végez kitéré
seket. A hangres megerőltetett belégzéskor is csak kis mértékben tágul úgy . 
hogy a hang~z~lag hangrés alatti részletéről felvilágositást nem ad. A ha~grés'.. 
m~ly„ c~ak ~ehany mmtr széles harántrést képvisel, tölcsérszerűen látszik 
szukulm a legcső felé. 
. Először megkis~relték a gégének jodglycerinnal való ecsetelését, a kezelés. 

sikertelen volt. E ko~b~~ megkezdték a Schrötter-féle tágitási eljárást a 8. sz. 
angol catheterr~l. A ta1:ptas naponta folytattatott egész a 12-es angol catheterig 
mer:~e. ~ kezeles ~eted1k hetében a beállott nehéz légzési roham folytán tracheo
tommt vegeztek na.la. Műtét után a tágitási kezelés újból felvétetett, mely csak a. 

12~) 

fellépett vérzések miatt hagyatott abba. :\Iajd a gégében székelő a f~jtetőre, tar
kóra és nyakszirtra szorítkozó, heves fájdalmak léptek fel, valammt nagyobb 
vérzések is következtek be. Végül nyelési nehézségek léptek fel. . 

Beteg 1887. november 1-én, sebészi beavatkozás czéljábó,l, a II-ik s_ebész1 
kórodára lett felvéve. Két hónap óta nyelni nem tud. A gege valammt az 
egész nyak mellső felülete kemény tapintatú, a bőr, mely hőemelkedést nem 
mutat, az alatta fekvő képletekkel a jelzett területen erősen összefügg, nem 
mozgatható. 

Gégetükrészeti vizsgálattal csupán a vizenyősen duzzadt gégefe~ő látható, 
mely erősen aláfelé van hnzva, úgy, hogy szélével harántul a germcz-oszlop 
felé tekint. 

Mesterségesen tápláltatik. Betegnek a fúl és tarkóra kisugárzó heves fájdal
mai és gyakori erős vérzései vannak. 1888 január 22-én meghalt ... · . 

A megejtett bonczolat jegyzőkönyvéből a következőket emelJuk k1: .. , 
A gége nyákhártyája, kivévén a gégefedőt és a kanna-gégefedőredőt bonto 

duzzadt vizenyős részeket, mindenütt elpusztult és helyet egy felfelé a nyelv
gyökig, 'aláfelé a légcső felső harmadáig teijedő, a gége._egész kö~fogatát,illető, 
egyenetlen, kimart, tömött széli:!, alapj~n szeny~s, ~zu,rkés, ~ol~es; lagy.ul~, 
czafatos, bii.zös szövetből álló fekély foglalJa el. A gege falanak hatso resze, kive
vén az emlitett redőket, egész vastagságában tönkrement, úgy, hogy a kanna
gégefedő redők a fekély felett híd gyanánt vannak kifes~itve. A gégefalat ~lkotó 
porczok, a szakcsonttal együtt, itt-ott meglevő lencsényi darabkáktól eltekmtv_e, 
teljesen hiányzanak s e helyett a falzat elül 3-4 ctm. vastag, a _nyelvgyokig 
felterjedő sziirkés fehér, igen tömött heges szövet által képeztet1k, melynek 
metszlapf a opak fehér pontoktól tarkázott, s vakarásra tejfelszerü bő vakarék?t 
nyújt. Ugyanilyen, bár kevésbé vastag szövet képezi a gége falzat~t, oldal~. es 
hátulról is, hol az a bárzsing falára megy át, úgy hogy ez utóbbi legfelsob,b 
részében köriilbelől 2 ctm. hosszaságban 11jjnyi vastag, tömött'. merev falz.at.u: 
melynek metszlapja vakarásra szintén tejfelszerii. folyadékot nyuJt. A gégekor_nlt 
izmok, edények, idegek, mirigyek ezen deszkatömöttségü hegszóvetbe; részi~~ 
mozdulatlanul belenőttek, részint maauk is tömött, fehér, vakarásra teJfelszeru 
váladékot nyujtó szövetekké alakulta"k át. Ezen heges szövet aláfelé a légcső 
mellső és oldalsó falán, közel annak elágazódásáig ujjnyi vastagságban folyta
tódik és a fejüterek kezdetei ezen tömött, merev szövetbe vannak befoglalv~, 
részben általa kis fokban szükitve. A légcsőnek a fekélyesedés alatt közvetlenül 
levő részlete oldalt erősen összenyomott ürtere szükitett, porczai részben 

J ' b' lemeztelenitve, szenyes szürkés léczek alakjában az ürtérbe emelkedne~. A „ ~r-
zsing legfelső része falzatának emlitett vastagodása által, ezen alul r.ed~g, ko.rul
belúl két ctm. hosszuságban, a közte és a gége közt fekvő vastag tomott szovet 
nyomása által, nagy fokban szükitett. , . 

Továbbá a bőr, nyákhártyák, máj, vesék, lép, herék és az agyvelő ~dényf,~
natai voltak az ezüstkórba bevonva. Górcső alatt a vesék glomerulusa1, a maJ
verőczér ágai és a lép hajszáledényeinek fala számos, igen apró fekete ponttal 
behintett. A ~órcsői vizsgálat a gége, bárzsing és környezetére vonatkozólag 
a rák epithelialis jellegét constatálta. 

A közölt kórrajz két kóralakkal, általános ezüstkórral és gégerákkal ~~mer
tetett meg, az előbbi ritkább megbetegedés és mint ilyen köti le figyelmunk_et, 
az utóbbi megjelenése első elmosódott burkolt képe által és ~ifejlődé~éb~n t.e}Je& 
kifejezésre jutott tünetei mellett, a Schrötter-féle mechamcus tágltási elJarás 
alkalmazása által bir tanuságos érdekkel. 

XXIV. Vándorgyűlés Munkálatai. 9 
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A mi az általános ezüstkórt illeti, az ismereteink szerint, a nagyon ritka 
megbetegedések közé tartozik. Legtöbbször az idült argyria kórképével talál
kozunk és vajmi ritka a heveny argyria fellépése. Fel vannak jegyezve esetek, 
midőn a heveny argyria, érintés közben letört pokolkőrészek lenyelése után, 
továbbá öngyilkosági szándékból, vagy tévedésből használt oldatok után 
lépett fel. 

Az idült argyrosis, bár szintén elvétve, mégis gyakrabban jut az észlelő elé. 
Rendszerint olyan egyéneknél tapasztalható, kik az idegrendszer bajai ellen 
€veken használták belsőleg a légenysavas ezüstöt. Ezen esetekben az ezüst a bél 
utján jut a szervezetbe. Egy ide vonatkozó érdekes esetet közölt Neumann*, 
midőn egy orvos egy gyomorfekély miatt hónapokon át kétszer háromszor nap
jában, egy körülbelől 1 ·5 grm. légenysavas ezüstöt tartalmazó folyadékot, bár
zsingcsövön át fecskendett a gyomrába. 12 adag után az elszinezedés kezdetei 
mutatkoztak. Ugyan 9 másoknál is alkalmazta ez eljárást és csak egynél lépett 
fel gyenge argyria. Eszleltek eseteket, a garat és nyelv hosszu időn át történt 
€Csetelései után is. 

Esetünkben az argyrosis, 10% lényegsavas ezüstnek 3 éven át történt 
belégzése és néhány hónapon át alkalmazott ecsetelés folytán következett be, és 
pedig mint a bonczolat kimutatta, rendkivüli erős mértékben. A vizsgálatok azt 
mutatják, hogy a fekete finom ezüstszemcsék, a hámokat mindenütt kimélik, 
igy a bőrön, közvetlenül az epidermis alatt, halmozódnak fel a szemölcstestek 
felső rétegeiben és egyebütt a szervekben is a kötőszöveti részekben, az edény
falzaton. Fel van emlitve, hogy a szervek közül csupán a központi idegrendszer 
képez kivételt, mely teljesen mentnek látszik maradni. Esetünkben az ezüstkór 
-0lyan nagy mérvű volt, hogy a bőrön, a bélhuzamon és a szerveken kívül az 
agyvelőnek edényfonatai mind teljesen feketék voltak. 

Risérleti uton Huet, Charcot, Ball és Neumann állatoknál mesterséges 
€tetéssel akarták az ezüstkórt előidézni, de az eredmény a bőrre nézve teljesen 
negativ volt, csak egyes belső szervekben volt az ezüst kimutatható. 

Az ezüst redukált alakban, a legfinomabb eloszlásban, fekete szemcsék alak
jában, a nyirkutakon felvéve, a vérkeringés utján az egyes szervekhez jut, hol 
különböző mértékben felhalmozódik. Direkt magyarázatot azonban arra nézve 
nem birunk, hogy a test fedetlen részei, mint az arcz és kezek, miért sötétebbek 
mint a fedett börrészek, miután épenséggel nem vehető fel, hogy a már redu
kált fekete ezüstszemcsékre a fény a legcsekélyebb befolyással is lenne. Plausi
bilisnak tetszik, ha felvesszük, hogy az arcz és kezek börszine rendes viszonyok 
közt is sötétebb árnyalattal birnak, mint a fedett bőrrészletek, és hogy épen ezen 
:sötétebb árnyalat képezi a szinezet intensitásának optikai külömbségét. 

A másik kóralakra vonatkozólag, a sebészi beavatkozás szüksége többé fenn 
nem foroghatott, a mennyiben a rosszindulatu álképlet igen nagy mérvü elter
jedést mutatott. 

A gégerákot illetőleg megjegyezhetjük, hogy a gégetükrészeti vizsgálat a 
legkülönbözőbb és nem mindig jellegzetes képeket szolgáltatja, továbbá tény, 
hogy a kezdeti stadinm a legritkábban jut észlelés alá. Azon esetekben pedig, hol a 
nyákhártya alatti szövetben fellépett rákos beszürödés a lágy részek egyenletes 
<luzzanatához vezet, a különbözeti kórieme nagy nehézségekbe ütközik. 

A fentebbi leirás adja burkolt képét adott esetben a rák fellépésének, vagyis 
€gy a nyákhártya alatti szövetre kite1jedt rákos beszürödés, mely gégetükrésze-

':' Med. Jahrb. B. III. 1887. S. 3690. 
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-tileg csupán az álhangszalagok és az egy~~ valódi hangszal_,ag duzzai;i-atá~ tün
~teti fel és a hangszalagok működését bémtJa meg. A .lefolyasban a gegeraknak 
mind megannvi élesen kifejezett tünete domborodott ki. „ , , 

A bemutatott esetben a rendkivül nagyfoku általán~s ezustkor, eg7felől 
intésül szolgálhat a légenysavas ezü~t óv~t?s ,alk~lm~z~sara, másfelől,nJ~lag 
adatot nyujt a rákos nyákhártya alatti beszurődes korkepehez, mely nehezsege
ket támaszthat eleinte a szabatos kórismézésben. 

7. 

AZ IBLANY A BUJAKÓRNAK BIZTOS ÉS ÁRTALOJ\if.NÉLKÜLI 

GYÓGYSZERE. 

Dr. PooR IMRE tanártól. 

Az utóbbi 22 év alatt (1865-1887) vezettem a főváros sz. ~ókus-kórházá
nak III. orvosi osztályát, melyen állandóan 100-120 beteg fe~ud~. E bete~e~
nek körülbelől l / 4 része belbeteg, 1/ 4 része bőrbeteg, 2

/ 4 ré~ze biqako.~·os (syph1hs) 
vagy bujabántalmas (blenorrh. v. ulcus vener.), vag~ ~md a ketto volt.. , _ 

E helyütt nem szólok sem, a belbete~~k, se~ a ?őr betegek, vse~ a buJab,an 
talmasok kezeléséről, hanem szolok egyedul a biyakorosoknak 22 ev alatt czelba 
vett és elért gyógyítási eredményeiről. . , .. 

Bujakór név e alatt mindig az <1 alkati,. ~~yete~es buJabetegseg 1> ·et (syphil1? 
·Constitutionalis s. universalis, lues syphil1t1ca) ertem, ,me~y?ez. sem a kank~ 
·(blenorr. vener.), sem a lágyfekély (ulc. vener.) s ezek utobaJal, mmt csupa helyi 
bántalmak, nem tartoznak. .. „ „ • 

Ricord nyomán a bujakórnak I:iárom .szakát s_zoktuk i;negk':lonboztetrn: ~z 
I. szak az elsőfekély szaka, melynek Jelleg~1: aJ szo~et~e~enyedes (?1agvas s.e~t
képzés), b) bujakóri elsőfekély, a ~uj~~'ón ~agaly folvetel~nek ~elyen, e) nyu~: 
mirigybeszürődés; mindezek a ragalyfolvevesnek. harm~d1k het~ber; szokta~ feJ 
lödni. A második szak a másodjekélyek szaka; Jellegm : a) nyak?~~·tyafekel!ek 
a test nyiladékai, ú. m. az ivarszervek, száj, torok, yégbél ?t~. korul;, b) szeles 
f „ a"l "k. e) a bőrnek foltos bibircses, pikkelyes, holyagcsas es fakadekos kuteg 
ugoo yo ' ' · , · 'l f"l ' t' 60 70 apra alakjai (syphilides); e tünetek, a bnJakon raga y o veves.e u ai;i . - . n 

.szoktak fejlődni. A III. szak a bőrn~k é~ ~sigereknek, bu_JadagJai (s!~h~lon;ia~a) 
ú. m. a) a bör hólyagos és göcsös kuteg:iei; b) a savos es rostos ha1.~yak, idu~t 
lobjai. e) a porczok és csontok dagjai és fekélyedése; végre d) a kotsz?.vet es 
~siger~k, máj, lép, tüdők,_ vesék, her~k stb. bujada€9~i (mézgadagok). E tunetek 
a bujakóri fertőzés után b-6 stb. honap mulv~ feJ~őd.?ek. , . . 

Ezeket szükségesnek tartottam elmondam, m1elo1t atargyamra, az iblany 
hatására bujakórban, részletesen áttérek. . , , . , ,... 

Midőn a budapesti Rókus-kórház III. orvosi osztalyanak vezetes~t 186u-b.en 
:átvettem, megujult a régi harcz ama függőb~n levő ~érd.és f~lett, vaJJOn a buJa-
kórt higanynyal vagy egyéb szerrel czélszerubb-e gyogyitam? „ „ 

A'bujakÓrnak higanynyal való gyógyitása mellett szóval és tettel kuzdottek 
korunk legjelesebb szakférfi~i,: Ricord, Si~mund, Hebra, Balassa, :V el~eau .. stb., 
ellene pedig szintén celebntasok: Gauthier, Rose, ':l'omp,son, L;_st~r, Fn~ke, 
Bennet, Syme, Drysdale, Diday, Hermann stb. Vala:,~1i;it Bec~ben Zeissl N., ugy 
.:Budapesten Sauer tnr. szintén nem voltak baratJai a higanynak. Nekem 

~i' 
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e~é? alkalmam volt éveken át látni a bujakórnak főleg higany általi gyógykeze
leset, neve~etesen: Budapesten Sauer és Balassa tnrok alatt az egyetemi kóro
diíkon, Kriek főorvosnál a budapesti Rókus- kórházban, Bécsben Sigmund és 
E[.ebra kórházi osztályaikon : gondot forditottam arra, hogy kilessém, mikép 
VISEllkednek az állitólag gyógyult betegek a bevett vagy állitólag bekent higany 
után. Meg~allom őszintén, a befejezett higanykura után annyi syphilis-recidivá
val v_agy higanymérgezéssel is találkoztam, hogy elrettentem a higanynak bujakór· 
ellem a,lkalmazásától. Különösen azt láttam a) hogy a higany kezelés mellett a 
betegek gyakran higanyos nyálfolyást, inylobot stb. kapnak elébb semhogy a 
bujakórból kigyógyultak volna; b) a higany a bujakórnak első szaká'.ban adat;án 
be a másod- és harmadkórjelek meggá.tlása végett: az a bujakór további fejlődése
ellen óvszerül csak kivételesen szolgált; e) a higany a bujakórnak másod- s.. 
néha harmadtüneteit is látszólag eloszlatja ugyan, de a kiállott tartós (2-3 havi) 
higanygyógymód után a betegek 15 %-ában majd a bujakórnak, majd a hiaany
mérgezésnek, többnyire mind a kettőnek tünetei lépnek föl; dj a hiaan;gyó
gyitással nem közömbös, hanem mérgező hatásu 'anyagot viszünk a sz~rvezetbe, 
s ennek kellő kiürítése is hosszú időt vesz igénybe : elhatároztam 22 év előtt 
bujakór ellen a higany helyett a szervezetből hamar eltú'IJozó, s a szabáli;os ada
gokban soh<:se!fl m~rgr1ző iblanyt ( Jod) adni betegeirnnfk a. bujakór ellen. 

Előadasa1m kozben 1866, 1867. és 1868-ik években tanítási czélból 65 be
teget Saiier, Ricord és Sigmund módja szerint protojoduretum Hgri-mercurius
subl. corrosivussal, vagy szürke higanykenőcscsel gyógykezeltem hallgatóim oku
lásáért: azonban a higanynyal gyógykezelteknek 815 része (65 közül 39-en) részint. 
a régi bujakór kiujnlásával, részint higanymérgezéssel jött vissza a kórházba. 
A többi kórházi beteg 1866-tól kezdve bujakór ellen sem bevevésre, sem beke
nésre, sőt még helyi kezelésre sem kapott higanyt. 

A bujakóros betegek körüli gyógyeljárásom a következő volt: a fölvett 
betegen mindenekelőtt a diagnosis lőn meg állapítva; t. i. a bujakórnak első, 
másod vagy harmad alakja (syphilis primariá, secundaria v. tertiaria) az elfo
gadott szaki elnevezés szerint, valamint az is, vajjon nincsen-e a betegnek buja-· 
kó1ja helyi bujabántalommal (kankó, lágyfekély, dob stb.), vagy egyéb beteg
séggel szövődve? hogy ezeket is lehessen a gyógyjavalatnál számba venni. 

A diagnosis után a bujakóros betegnek szervi életműködése lőn rendbe
~ozva. A gyomor és belek, a bőr és vesék szabályos müködésére t.ekintettel elő
kura gyanánt budai keserűvíz, langyos fürdők stb. lettek igénybe véve; étrendül 
reggel, este tej vagy leves, ebédre fél étadag marhahus főzelékkel, lőn meg-
állapítva. . 

Gyógyszerül iblanyt ásványvíz alakban adtam, következő vény szerint: 
Rp. Aqua:i destill. s. gm. 300·0-1000·0, Natri bicarbonici, Natri sulfurici,. 

Kalii jodati aa gm. 3·0--10·0 MS. Háromszor napjában 1-3 evőkanálnyit két
annyi ivóvízzel bevenni. 

Ezen adagot hetenkint egy evőkanállal szoktam nagyobbítani minden be
vevésnél. Mire a beteg a hat evőkanálnyi bevevési adagot elérte, a bujakór
nak tünetei kezdtek szemlátomást oszladozni : erre a bevevési adagot többe nem 
emeltem, de folytattam. Ha a hat evőkanálnyi adag mellett még nem kezdettek 
oszlani a bujakór tünetei: folytattam a jelzett ásványvíz adagjának nagyobbitását 
7-8 evőkanálig, csak kivételesen kellett a 9-10 evőkanálnyi adagig emelkedni, 
mig a bujakórnak tünetei teljesen mind megszüntek, s a nyirkmirigyek chronicus, 
beszürődése is mindenütt elo13zlott. - Hetenkint 1 vagy 2 szappanos, langyos. 
fürdőt kapott a beteg. 
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Verszegények és gör~élyeseknél eleinte, fe}"'IW'fl: jodatumot ~dtam s, c~~k 
később mentem át a natriwn·7odatumnak asvanyv1z-alak?an valo a:dag~lasarn. 

Idillt hörqehurutnál, láznélküli tüdőgürn_.ősödésnél szmté~ natrium JOdatu
mot adtam a szokott ásványvíz-alakban, de kisebb adagokban es lassabban emel-
kedve: mindannyian jól türték. , , . . . . 

Helybeli szerelésül a bevett iblanyos asvanyv1z m~llett. az eve:" . fekelyekre 
gyakori mosást, Goulard-vizet, glycerinnel _kevert _fa:-olaJat, v1zzel h1gito.tt g~yce
rint vagy jodtinctura glycerint, tctra. jodit szmtén h1g1t-~a alk~lmaztam. Kotszove~
'keményedéseket bubo indolenst jodtinctura beecsetelessel tore.k~dteII1 eloszlat~-

Ily eljárás mellett sikerült a bujakórt első stádiu;nában ~omlbelul ~-,6 het, 
második stádiumában 5-10 hét, harmadik stádiumaban mmtegy 2-6 ho alatt 

eloszlatni.* 
Az iblany-gyógykezelés előnyei: , , . , 
1. Iblany-vevés mellett sohasem kellett nyaifolyas, azaz h1ganyo~ s~aJ~my-

toroklob ellen küzdeni · mert ilyesmit az iblany sohasem okoz, csupan id_eiglen 
akkor, ha .a bujakóros beteg, kit iblany-gyógyitás alá vettünk, elébb már h1gany-
nyal volt saturálva. . . · . , , . . . , , _ 

2. lblanymérgezés (Jochsmus) az iblanynak asvanyv1z-dilut10ban vala ada 
golása mellett sohasem mutatkozott. . . . . , . , . 

3. Az iblanykúrával sohasem kell várm (mmt a h_1gany-kura;al) a buJakor 
másod alakjainak kitöréseig, hanem ellenkezőleg, az i?la?y n:nr~~l 7Y?rsabban 
segít, minél elébb vétetik igénybe, ha lehet, még a bu.Ja~o~ ktf~Jlődesenek_ els_ö. 
stádiumában· sőt tapasztalati adatokra hivatkozva meremalhta;m, hogy a b'l}J<!'koi_ 
első stadiiimdt a !támadás tizedik napjáig, iblanyvevéssel abortw el :ehet h~ntam 

4. Az ibl~ny senkinek testében l~ n~m, rakódi~, alka~i chrom~us baJt ~~-m 
okoz, mint a higany, hanem megteven aldasos gy?.g~hat_asát: elpárolog a_ bőron 
és tüdőn át, főleg pedig a veséken át a hugygyal unttetik ki. Hogy az iblany, 

0:, A fővárosi szt.-Rókus kórháznak III. orvosi osztályán iblanynyal gyógykezelt 
Bujakórosak A. gyógykezelési napok A III. orvosi osztály 

száma összes közép alorvosa 
s z á. ma 

1866. évben 402 21649 53·85 Bach József tr. 

1867. 719 31007 42·12 Adám Endre tr. 

1868. 628 32028 51·00 Szeniczey Pál tr. 

1869. 501 21022 41·96 Maurer Arthur tr. 

1870. 479 30576 63·83 Kopecz Gusztáv tr. 

1871. 231 11550 50·00 (( (( 

1872. 181 9050 50·00 Homonnay Fer. tr. 

1873. 192 9984 52·00 Hieronymi Károly tr. 

1874. 197 10441 53·00 Hajts Károly tr. 

1875. 246 12546 51·00 (( 

1876. 371 14845 40·01 Károlyi Gyula tr. 

1877. 398 14330 36·00 Lengyel Sámuel tr. 

1878. 481 10320 21·04, • • 
1879. 192 9208 47·09 Wiederspan Károly tr. 

1880. 388 10235 26·03 

1881. 419 14665 35·00 

1882. 381 10450 27·04 Hilf Kálmán tr. 

1883. 382 11778 30·09 « (( 

1884. 316 7346 ~3·02 Varró Indár tr. 

1885. 384 l'.2991 33·08 (( • 
1886. 526 14792 . 28·01 Molnár Károly tr. 

1887. 506 12252 24·02 Patai Sámuel tr. 

22 év alatt 7104 41·08 
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mint ráfogják, atrophia mammarum, atrophia testiculorumot okozott volna,. 
vagy valakinek tuberculosis chronicáját phtysis floridává változtatta Yolna,. mesebeszéd. 

5. Fő s eddig páratlan hatása az iblanynak, hogy ez oly specificumát képezt 
a bujakórnak, melylyel a kó1·tüneteknek iblany általi eloszlatása után visszaesések 
elő nem .fordulnak. Egyuttal alkalmilag a bujakórosak netáni görvélyét, kösz· 
vényét, idült csúzát is gyógyítja az iblany. 

A mondottak alapján én az iblanyt 22 év óta a bujakórnak minden stá
diumában és minden alakjában a leg(ontosb és ártalmatlan gyógyszernek tar
tom, s azt ezen meggyőződésemhez képest tovább is alkalmazom. 

8. 

AZ UJABBKORI GYÖKERES SÉRVMÜTÉTEKRÖL. 

Dr. BÁRoN JÓNÁS egyet. m. tanárt.ól. 

A sérvek sebészetének egyik főbb érdekü, jelenleg divatos részét azon mű- · 
eljárások képezik, melyek czélja a visszahelyezett sérvtartalom elötolulását meg
akadályozni. Az utolsó évek irodalma számos közleményt mutat fel ily műtétek· 
ről, melyek czéljukat kisebb-nagyobb mértékben elérték. Számos esetben azon
ban a műbeavatkozás a kívánt eredményre nem vezetett. 

Ez a dolog természetéből folyik. Mert, hogy analogiát használjak, gyökeres . 
sérvműtét sipolynyilás vagy csatorna elzárását veszi czélba, mely az egyes esetek 
szerint a sipolyszélek vagy falaknak, továbbá azon képletnek, melyet befoglal
nak, a sérvtömlö nyakának vastagságában, összeállásában és egyéb anatomiai 
sajátságaiban, nevezetesen a kapu széleivel való összefüggés tekintetében vala-· 
mint abban is, hogy a sérvtömlővel cseplesz össze van-e nőve, vagy nincsen, 
nemcsak a sérv képződésének helye, hanem egyéb körülményei szerint is különféleséget mutatnak. 

Ha a különféle sérvalakokat áttekintjük, mindenekelőtt azon mindennapi . 
tapasztalatra utalhatunk, hogy úgy a veleszületett, mint a szerzett sérv bizonyos . 
életkorig sérvkötő használata által gyökeresen gyógyulhat. E gyökeres gyógyulás 
egyik eredményét néha tömlőben látjuk, mely a volt sérv táján mint a nyakán 
összeforradt sérvtömlő maradványa áll fenn; néha zsineg- vagy gömbalaku hús
tapintatu képletben mutatkozik, mely a cseplesztartalmu sérvtömlő nyaka táján 
való végleges záródása és zsugorodása által jön létre. Némely esetben, és ezt . 
tapasztalati ténynyel bizonyíthatom, a záródás cseplesz által csak időleges; bizo
nyos idő, évek vagy hónapok mulva is a sérv a cseplesz-zsineg mellett újra elő
tolul. Ily esetben műtét csak egy föltétel alatt végzendő, ha t. i. a zsineg fájdal· 
massága által a betegre nézve türhetetlenné vált. Kórosztályomon 2 év előtt volt 
alkalmam ily beteget operálni, kinél már évek óta nem tolult elő bél, azonban a 
cseplesz-zsinegben, melyet a zsugorodott baloldali lágyéksérv tömlője magában 
foglalt, a beteg folyton fájdalmakat érzett, úgy, hogy ennek eltávolitásajavaltnak 
mutatkozott. A tömlőt megnyitottam, a csepleszrészt central végéhez közel, 
hasonlóképen a könnyen kifejtett tömlőt is e hely alatt elmetszettem, azután a 
csepleszcsonk alatt a tömlőcsonk széleit összevarrtam. A gyógyulás kis genye
déssel járt, de tökéletes volt. Sérvtömlő-cysta kiirtása vagy egyszerü felhasitása 
szintén javalva lehet, ha mekkorasága által vagy másképen alkalmatlanná vált .. 
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" ''t' t t mely borszesznek bőr alá fecsken-Ide sorolhatni a Schwalbe·fele mu e __ e 'k "k elő1'de'zni a tömlő nyaka körül. 
, l d, . sugorodást tore sz1 f'l 

dése által lobot es rnge e~I z , ' l 1 el is járhat, mint a Nussbaum- e e 
E műtétmód ép oly ~e~?1z~atlan es v:~~:J{ azután tartalma visszahelyezése 
eljá1·ás, melyn_~l a servtor~.lőt ,le_cs~~~sállíttatÍk elő és a képződendő hegre b~z~
után nyakán tuzes vas~al _ege, es~ ~ akadál ozása. Az eszme még az UJsag: 
tik a sérvtartalo?J tovabb1. előeses:nek r:eg éb mfut a Celsus régi methqdusán~,k 
előnyével sem d1cseke~he~1k, __ mer neml afart~ a sérveket gyógyítani. En emufelelevenitése, mely szmten tuzes vassa 

tétmódokat sohasem alkalm~~ta1f ő , ét a sérvnyilás egybevarrása által elég J?l 
Bizonyos esetekben a serv e es;?l t'"bb esetet hozhatok fel, hol ilyen el.ia

lehet m_eg~k.a~ályozni; Gya~orlatof to Iá~ a legtökéletesebbet, melyet úgy,nev~
rással kielegito eredm~ny~ ertem e ' ~ t :tozó esetben mely 45 é'es kover not. 
zett radicalmütéttel eleri:i1 Ieh~t. E~~ ,e :1'~. 'llás után 1884 májusban záró
illetett, ökölnagyság1: k_oldokserv to t~VI. es~~a Azóta több izben újra záródott 
dott ki é~ hernio~omia al~al ,ftelf~~el~~lt a~: vis~zahelyezni, mig 1885 aug. 27-én 
ki, de mmdannyrnzor t~x1s a . ~ s1 e .. . ssé mel et ugyanazon napon osz· 
egy kizáródás újra hermotomiat tett szhukse~ea'ny' u bőimetszéssel a közepén meg-

, t A 1 o cm hosszu osszir t A ' 
tályomon vegez em. · „ Őtt , . t ·· mlőfalat is átmetsze tem. z igy 
vékonyodott bőrrel a ~ele ot~ osszen lt ~e~v o h."nt önálló hártyának kü.llemét 
megnyitott tömlő fala igen vekony vo ! e ye;O ~m hosszu életképes bél volt, 
sem mutatta, tartalma,ke~~s ~seple~~- es keg{efelé tágítása után visszahelyeztem. 
melyet a 1112 cm. átmerŐJU servny1 asnt . eaet mely 2 végével a hasürbe 
Egy 1 O cm. hosszu, 3 mm. va~tagb c~~l ~zf s~n lekötöttem és a lekötések közti 
hatolt, hozzáférhető legcentralab e te y=~éleit hosszirányban egymásután 
részét eltávolitott~m. Ezut~n a kapus~::t:! melyek 2. számu catguttal a ~apu
következő 2 csomos varrat altal, e~yel lt'k f~l A tömlőt kimostam carbolv1zzel, 
nak 5 mm. széles és vastag ,szelei,\ ~te, e a bő~· széleit egyesítettem. A seb per 
beléje draint vezettem, ~zutan sz~ ~1 a eslbocsáttatott azon tanácscsal, hogy servprimam gyógyult. ~ 1~-1k napon e e"' e 

kötőt egyelőre ne v1selJen. k ' k olta továbbá azon körülmény, hogy 
Ez esetben a sérvtömlőne. ve ony ;. t hát mint mondtam, önállóságát 

aljával legtöbb helyt erős~n osszi8 volt 1f ~:e~ ~as oldalán odanőtt cseplesz által 
elvesztette, hogy a k~pu szele vas ag vo azon várakozásomat, hogy a kap~na~ 
még vastagabb lett, Jogosult_nak mutattak' fo tartós eredményt létesitem, 
elzárása egyszerü varratok altal ug!an~ly ep~~, g A sérvtömlő vázolt minősége 
mint laparotomia után a ha1sf:i

1 s~b~ne h eJ~;:~1:s;~lai radicalmetszés után, egy-· 
lehetővé tette azt, hogy fa ai, mm a Y 

mással gyorsan összetapadtak. 'h, h' ulva méhbaj gyógyítása czéljábóI 
A betegen 'I'auffer _tanár n? any 1~n~p m 1 a sérv helyét a hasfal belső· 

lapar?tomiát ~ég~ett, s1kerr~ est e:al:lt a~:i;: hasfalat jól egyesi~ve tartotta .. 
oldalan megviz~_galy.?'~· ott egle . ',nt leirt esetben vezetett sikerre~ 17em 

Ily egyszeru elJarassal, me y azl im,e . ' l melyekne'l a tömlő önállosagát. . · f l őtt 'nek o y serveme, 
lehet czélhoz JUtm e _n ;y!e f 11 1 bír aljával nem függ össze szorosan, n~v~-
megtartotta, erősebb oss~ea ~su a aleváÍasztható. Ha ilyeneknél a sérvnyilas. 
zetesen nyaka a kapurol konnye_n , dmén é ol kedvezőtlen lenne,. 
széleit egyszerü varratokkal ~151~s1~enők, a~~~e varralokba ~emcsak a hasfalat, 
mint ha hasfalsebnek ~gyes1tesene~ a csol r, ásnak czélszerütlenségét vilá
hanem a peritoneumot is befogla~n.ok, 1?-e Y t:Ítrh a felöltött hashártyarésg 
gosan kimutatta Kovár.s tanár, m~dőnha~{~ u, 'otto~ntkezési összenövési aka-
((a rácsomózás idején a hasfal sebere aJ I '' es " ' 
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dályt képezi>, később ((csúszékonyságát mindinkább visszanyeri és a varrat erő
sitésére szolgálni megszünik 1>. 

Ily esetben tehát a sérvnyilás szélének hashártyarészét vagy ezt és a has
i'a_lré~zét, a kapuét is külön-külön kell varrni, ha a sérvnyilást sikerrel aka1:juk 
.zarm. 

Vannak e2etek, mikor a hashártyát is, a kaput is lehet külön elzárni, van
nak azonban oly~nok, hol csak a sérvtömlő nyakát zárhatni el, mert a kapu 
tulságos tág, szélei nem hozhatók egymással közvetlen érintkezésbe. 

A sérvtömlő nyakának elzárására szükséges, hogy a tömlő az elzárás alatt 
átmetszessék. Ezt némelyek olyképen eszközölték, hogy a sérvtömlőt a nyak alatt 
aljáról köröskörül bizonyos hosszban leválasztották és azután ott átmetszették, a 
mi i~ei: fáradságos és nagy óvatosságot igényel; mások pedig czélszerübben úgy 
€szkozhk, hogy az egész sérvtömlőt leválasztják aljáról és metszik el a nyaki részen. 

Ez idő szerint megállapított dolognak mondhatni, hogy oly radicalis sérv
műtét, mely a sérvtömlő kiirtásával jár, ha férfi lágyéksérvén végeztetik, bizo
nyos, néha kisebb, néha nagyobb veszélyeztetésével jár a beteg egészségének, 
néha életének is. Mert ha a sérvtömlő lefejtésénél az ondó zsinór egy lényeges 
része, akár verőér, akár visszér, akár az ondóelvezető cső sértetik a here 
üszkös?dés által pusztul, illetőle~ működésre képtelen tömeggé 'változik, 
az egyik esetben a szervezetből ki kell válnia, a másikban mint elfajulásra 
hajlamos tömegnek ki kell irtatnia. De eltekintve ettől, úgy a veleszületett mint 
a szerzett lágyéksérv tömlőjének kiirtása által a herét és az ondózsinórt, egyál
talában a borék tartalmát ugyanabba a helyzetbe hozzuk, a milyenbe e képletek 
~izs~rv tömlőjének teljes kiirtása által jutnának. - Ily eljárásnak, akármily 
udvosnek tartsa valamely sebész az ő sebkezelési methodusát, a borékban, esetleg 
a hasfalban és e mögött a has- vagy medencze-ürben levő képletek genyes sejt
szöv,etlobj~~ pusztu~ása is ]ehet következménye. Kórházi gyakorlatomban egy 
kulon?en JO eredmenyű esetem volt, hol herniotomiánál a szerzett lágyéksérv 
tömlője nyakát lekötöttem és alatta elmetszettem, és e műtétet herekörüli sejt
szövetlob és tályogképződés követte. E veszély aligha kisebbedik az által, hogy 
n~m az egész tömlőt távolítjuk el, hanem meghagyjuk egy részét, mely az ondó
zsmórt és herét taka1ja és e képleteket sejtszövetlob ellen védje. 
. , , Ezekb?l k?vetkezik, hogy a sérvtömlőnek kiirtása gyökeres gyógyítás czél
Jabol nőknel mmclen sérvesetben, férfiaknál köldök- és czomhsérvnek minden, 
lágyéksérvnek pedig csak azon ritkább eseteiben végezhető hátrány nélkül, hol 
a tömlő kicsiny, szomszédságával csak lazán függ össze, ennek sértése nélkül és 
csak kis terjedelmű lecsupaszításával irtható ki. 

Arról, hogy a sérvtömlő-nyaknak elzárása egymagában is eredményezhet 
hossza_bb időre terjedő sikert, a gyakorlatban elégszer győződhetni meg. Egy ide 
tartozo esetemben az operált sérv helyének a hasürből való közvetlen megtekin
tése mutatta a jó eredményt. A beteget, egy 41 éves középszerüen táplált .nőt, 
osztályomra Tauffer tanár volt szíves küldeni azon czélból, hogy műtét által 
nagy ökölnyi szabad lágyéksérvétől megszabadúljon és így egy méhbaja miatt 
rajta végzendő laparotomia a gyógyúlásra kedvezőbb viszonyok közt végeztessék. 
A s~r~ 13 év óta állt fenn, a beteg sérvkötőt nem viselt. Felvétele napján. 
188v JUn. 27-én, a sérv tartalmát, vékonybelet taxis által visszahelyeztem és a 
kapura nyomó kötést tettem. E kötés által az előesést megakadályozni sikerült 
julius 11-ig, mikor a műtétet végeztem. Az alsó részén dió nagyságú fibromával 
ellátott vastagfalú sérvtömlőt tompán kikészítettem, a belet visszahelyeztem, a 
tömlő nyakát előrehúztam, legcentrálabb helyén catgut-szücsvarrattal elzártam, 
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l , , alatt lemetszettem, végre csonkja 
azután i1;2 cmnyi távolságban ez ~ zaras A k ' t ú""al átjárható kapu széleit 
végét szintén catgutszüc~vai;rattal ;art~~~· azé~t el~~rásától el kellett állanom. 
nem birtam egymáshoz ,elegsegesen oze ~~e i,n ha tam meg, mert jelentékeny 
A tágúlt bőrt, mely ~ serv~t takarta, .~~e„~~e ezte g~ebszéleit drain behelyezése 
részét a nagy szemeremaJk 0kul:akaroJ~t h/ edv~. Köhögésnél ekkor és h_óna~?k 
után bevarrtam. A seb szept. -~-~~?e vo .. g táján nem észleltetett. A serv bore 
múlva is bélnek a ~asfal~1oz lo~o e~eo a s:1;ánczok kiegyenlődtek. Tauffer tanár 
csak későbben huzodott ossze :1gy, gy ' hmütétet sikerrel végezte, mely alka
később, őszkor a betegen a tervbe ;ett me, ek me felelő heg volt látható. 
lommal a hasfal belső felületén a serv ~elyekl1 lt ga'rva a tömlő nyakának elzá-

, á k't setben hol a serv i vo z ' .. , k tt 
Ezen e,s m s e e . ' t 1 h tett végezni, és egymaga is iger eze 

rására szontkoztam, mert csak ez e e 
eredményében kielégítőnek. . t. b Jom1nalis sérvek műtéténél azt . . agy eruro - m raa ci . , 

Kizárt mgumo - v 1 " 't.. lőnek belső nyílását varrattal zártam, a_ ser~
tapasztaltam, hogy ha a be so om · r . mel alatt a beteaeket tovabb is 
nek ismét előtolulása legalább arra az ic 6.1

1
e, tYk .. ül a belsŐ tömlő central 

1 tt k dályozva Négv i Y ese oz , t ' észlelhettem, meg e a a · · , · , t ·két esRtben hónapokkal, azu an 
nyilásának bevanása sikeres eredme~ye t , t'lni eay vidéken operált 
1- P /2 évvel a mütét után is v?lt ~\k~ ~~~t ~f :: :g~ é~ ~úlva és azon bete
ily betegemről ugyanily, ered~enyi: .. :1c ~si 0 mé · elenleg sem esik elő a 
gemnél, kinél e mütétet evek elot.t el~~~~: av:~~!~~ietős ;~lta mia~t nem zá1~t11m,: 
sé1T daczára annak, hogy a belső ny 1 h t tnla'n gondolm hoay a kulso 

' t, k cl a arra e e ne " ' 0 lő Ily tapasztalatra amasz ~ v ' d , t . ·hetünk el ha a séntöm 
sérvtömlő nvaka elzárásával b1ztos~~b er~ md~ntyl m én is zá~atott, a hasürbe 

• k"'t . t ' n a hasnyilason es is a veg d. t ' Tl naayobb cson .Ja' mm a .' . , . k k" ·1 t"sége azon kérdés el on ese o 
helyezzük vissza. ]!j mftt~tmodificati~~a 1~b1~ö~lőrész meatartja-e ottan élet-
függ, vajjon a hasm:lrn. vISsza~eÍ?ee:: e ~~~~~sre tagadólag fel~lni, sőt a tömeg~~ 
képességét. - A pno.r;. ~em e , . h 1 a hasürbe erőszakosan visszahel~eze 
visszahelyezés ~nalogia3ara_utal~atn~k,, 0 

. sta abb a sérvtömlő, minél laz~b?~? 
sérvnek töml?~e nem ~-s~k~_so~1~. t1ma~nv~1 ingkább várhatni visszahelyezesetol 
függ össze alJaval, mmel onallo? ' 1 a sérvtömlőből nagyobb csonkot 
kieléaítő eredményt. Azon . eseteimben, ho 
'hagytam, ez nem üszkösödott; , , , lk lmas esetekben, hol a kapu 

A s0rvtömlő nyaki ~·észenek zaras~hoz~ '~ata hasfal a sérv helyén erősöd-
nem tág, en11:k varrá~át 18, ~ehet ~s~ltol:Űt~t\~1 egy 53 éves, elég jól tá~lált ?ő
hetik. Igen JO. ere~me~yt, erte~t el, i yéksérve mely évek óta oda volt nőve, __ u~y 
betegemen, kmek 30 ev ~t~ vo,. agl;óban o~ztályomra fölvettem, a nagy okol
hogy mi~or, a beteg~t ez e~1 m.aJUSrészét nem lehetett visszahelye_zni. A beteg 
nagyságu servnek tobb mmt f~ett Ut'bbi időben baja folytán tel3esen munka
makacs székrekedésben szen ve e ',. l o , t, ála ~zükségesnek mutatkozott. 
képtelenné lett, ú~y hogJ'. hel~zet~e' J~V\~;~a:falu sérvtömll)ben egy ~O cn;i. 
A mütétet 1888 JUn. 9-en vegez em. , , é z ú'"vastagságu, zsmeg es 
-bosszú, vékony bélkacsot, és szabái~tal~J1 ' {~·~~Í :~á~os ~elyen ossze volt nőve_ . 
húrokalaku cseples,zt .talal!~ml"~:l yk~aj~:.r te1jedelemben volt összenőv~. A~ 
Hasonlóképen a bel is a O_?J- __ o .. .. , etszettem ú y hogy a bélen az illeto 
illető helyen a sérvtömlőt koros~orul :t~és hurkok~t ~ettős lekötés es elmet~zés 
tömlőrész maradt; a cs~ple~z:z~~!1~v:l való összenövéseik alól, úgy, ~ogy :0?~ 
.által oldottam fel egym~ssa, e~ ·1- „lt belet és a cseplesznek több mmt ket UJJ 

. t fél órai munka utan vegre s1 ,eru. a . . 
mmt á , lre't részben lekötött csonkját vISszahelyezm. 'Vas ags gn, ' . 
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Maradt az igen nagy sérvt·· l" „ á~mérőjű nyilás egy kis almanagy~~ ~' m~i~~;~ fala kulsö részében egy cm_ 
reszszel volt kitöltve A sérvtömlőt gk„ Illek . .''űlolmlőbe vezetett, mely cseplesz-

e
' s 11; t· · · · oros or eszabadított · · 

2 cen imeteng ezen túl ott catg t .. am egesz a kapmg 
lemetszettem és a csonk széÍeit cat ut sz~csvarrattal elzártam, ezalatt 1 cmnyire-
széleit ugyanily Yarrattal zártam l~ -sz,rr_~s~~1Tatta~ egyesítettem' végre a kapu 
ebbe két helyt drainezésre ellen~yílá~~ye~ e;:lJtedelmű sebre a bőr elégjól feküdt, 

A , ul, . d csma am 
gyogy as JO oformgazekötés m ll tt · d , nyebb elvezetésére két 6-8 c b ~ he ,genye essel történt. A váladék köny-

~áz több izben volt este, a ~- n~sszu ar~ntul hal~dó incisiót tettem a bőrbe .. 
~ul. 4-én mutatkozott. E hőemefkeJlso~b t höe?'1elkedes 39·4 volt, az utolsó láz 
mdult localis peritonitisre kellett . e e a ~isszahelyezett cseplezsrészekből ki-
b p . vISszavezetm Junius 18 , b 1 h . 
an a oupartszalag egész ment 'b t . ' -an a a ypogastrmm-

érezni a hasürben, mely ott 3 hét"e en t et('erhosszaságu ~eményedést lehetett . 
volt székürülése és feli>nyire apad~gl mu a ,ozott, akkor, mikor a betegnek nem_ 
székletétele volt Juliu~ 15 "k ' t 10sszasagban, utoljára egészen megszünt ha 
dd' b 1 . ·i e o a nem mutatkozott A 'k .. .. , ' 

e ig eső szerekkel kellett előse ' t . , :. - , sze ·urules, melyet 
b~teg he~ek óta fennjárt és rajta efe:~kő ~o~~antol kon~.e~yt ,állott be. Miután 
~el _ odalokődése ,a műtét helyén nem észle~~et sem obogesnel,, sem másképen 
es 1-2 mm. szeles hámnélküli felll tt 1 b ,t, augusztus 11-en 2 cm. hosszú 

Ez esetben is a tömlőcsonkot ~ eh e ~csattatott el saját kivánatára 
dására a maga részéről bizonyos ~2:.tél~~szu~a v~~tem, hogy a hasfal v~stago-

Az ~tt előadott valamint többi ide ta~-t~~, ozzaJárult. . 
az_t, a mit a sérvek úgynevezett d. 1 „o ~s~teim tapasztalatilag megerősitik 
feJ_lődéséböl merített momentu~~k~c,~ mut~te~r~ nézve a sérvek képződése és . 
mi_?den sérvnél lehet e és u an o a ynon IS. leh~t felállítani, hogy nem 
~ogyitás czéljából h;!y . 1 gyva azo: el~arást kovetrn, ugynevezett gyökeres 
Javalva, mert az általa clé;endő er~~~énse:,~k,, m~ly~kr;tél_ ily műtét nincsen 
g:>:o.ker~s ~yógyit~sa egyáltalában lehet!tlenűtet nel~ul is _erhető el, vagy a sérv 
eleI~eto siker a servtömlő-nyakkal összefü ; hogy. 2. bizonyos esetekben az 
val ossze nem fi.i.ggő belső t·· ]"" ']' . ggesben maradt kapu vagy az utóbbi
esetek, melyekben a műtéttő~m ?~{1 ~s zai:ása által éretik el, hogy 3. vannak 
elválasztott nyaka, és 4. ha m;~~~ m~~yk .Y1~rha~ó, ~a a sérvtömlőnek a kaputól 

Ez eljárások k"' ··i h . . ?Y u on zaratik el. 

k 
.. t k' . , . ozu ermotomanál azt válass k 1 . oz i_vihetőnek, Jónak tartunk. zu ' me yet az adott vis:imnyok 

Ki nem zárt, szabad vagy odanőtt s , , l . folyamodunk, ha a műtét sikerétől . ervne radical műtéthez csak akkor . 
Ha pedig kérdezzük, ho az ;z egyen munk~ké~essége, existentiája függ. 

eredményeket érhetni el a J·egleynl gynőlevezett radicahs sérvműtétekkel miféle 
·· ' ' eg err uralkod' , t k ossze, hogy ez idő szerint nem rendelkezünk . , ~ ne~e e, et abban foglalhatjuk 
es~t~en gyökeres gyógyitást biztosan eredmén műte~m?ddel, mely valamely sérv
mutet, mely a sérvben szenvedő e , yezm kepes lenne, mert nincs oly 
állási képességét a bél előtol l' gyelnl en a hasfalat a sérv táján erősebbé ellent-

k 
u asa e en nagy bb, t · ' 

mek ora. az a sérv képződése előtt volt. o a enrn lenne képes, mint a . 

· P~dig ez lenne a gyökeres műtét czél" , . . 
radicah sműtétmódokkal elérh r· k h Ja. A, legf~bb, mit a Jelenleg divó 
a tömlő ürének megszüntetése :1~~ ' ~z, ~?Y ~ ~erv~~ilás zárása, vagy inkább 
A többit jó sérvkötőnek helyes alk:l a se; e ~eseset ~ tomlőbe megakadályozzuk. 
_elég jó eredniénynek mondhatjuk :i:~b~:1 ve~e~teti. Ezt ~ülönben adott esetben 
tunk, a sérvkötő ezentul is egyed.··li ~ i ese e en, hol ilyenre nem számitha-u ovszer marad a sérv előesése ellen. 
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9. 

A TÁTRAFÜREDI TARTÓZKODÁS GYÓGl.7HATÁSA 

IDEGBÁNTALMAKNÁL. 

Dr. JÁRMAY LÁSZLÓ fürdőorvostól. 

Engedjék meg, igen tisz;telt kartárs urak, hogy mindenek előtt tárgyam 

fogalmát irja.m körül néhány szóval. 
A tátraftiredi tartózkodás mint gyógyhatány nem csupán az éghajlat befo-

lyásából, hanem sok tényező együttes hatásából áll. 
A klimaticus gyógykezelés lényege Weber szerint abban culminál, hogy a. 

beteg egyént oly éghajlati befolyásnak tesszük ki, melyben bizonyos évszakok 
reájok nézve káros hatása lehetőleg kikerülhető, míg ellenkezőleg más évsza
koknak reájok nézve kedvező behatása fokozott mérvben érvényesül. Ezen ma
gyarázat szerint a klima maga nem képez a rendes viszonyokkal szemben mere~ 
ellentétet, hanem inkább a szokott viszonyoknak kedvező módosítása. A hegyi 
klíma azonban e fogalmazás lényegétől annyiban tér el, hogy majd minden eset-
ben az egyént eddigi viszonyaitól egészen eltérő külbehatások alá helyezi. . 

Tátrafüred 1014· méter tenger feletti magas fekvésének megfelelőleg mmt 
a magaslati, hegyi klima typusa szerepel. Ezen hegyi klima lényege a következő : 
kisebb légnyomás, ritkább levegő; alacsonyabb hömérsék, azonban nagyobb· 
napinsolatio, nagyobb csapadékmennyiség, absolut tiszta levegő, nagyobb __ ozon
mennyiség, intensivebb fénybehatás és kisebb talajnedvesség. - Tátrafureden 
még e tulajdonságokhoz hozzájárul kedvező helyi fekvésénél fogva az erősebb, 
északi szelek hiánya. Ezen factorok hatása az egyes szervezetekre a legkülönbözőbb. Sikerü~t 
ugyan a buvárlatnak élettani kisérletek és megfigyelés alapján bizonyos approxi
mativ érvényű szabályokat megállapítani, azonban e szabályok nem általános. 
érvényüek és rendkivúl sok egyéni eltérést mutatnak. - Jelenleg távol állunk 
azon előbb általánosan elfogadott nézettől, hogy a lég ritkaságának azon mélyre 
ható behatását a szervezetre, melyet egyes természettudósok 5-6000 meter 
magas hegyeken vagy ily magasságban léghajókon észleltek, a csak 500:-2000 
méter magasság közt ingadozó gyóg_yhelyek ritkább levegőjére is kiterJesszék, 
mert éppen ezen kisebb magasságban igen sok szervezet semmi reactiótsem mutat. 

A tapasztalatok ezen hegyi gyógyhelyeknél mégis nagyjában a következőket 
mutatták ki: a bőr működése fokoztatik, azaz vérteltsége, táplálkozása emelke
dik, a transpiratio gyarapodik; a szívműködés erősbödik, a szivlökések száma 
eleinte nö, később rendes számára visszatér, de a sziv egyes contractiói erélye
sebbekké válnak s igy a szív hajtó és szivó ereje nő. Ezen pont mutatja különben 
a legtöbb egyéni eltérést. A légzések száma eleinte szintén szaporodik, de 
hosszabb hegyi tartózkodás után rendes számára visszatér, azonban emellett a 
légvételek teltsége nagyobbodik, a légzőizmok ereje nő, a tüdők bővebben áras~
tatnak el vérrel, nagyobb vérmennyiség választatik ki általok s a szénsav ki
választása is könnyebbittetik. - Az esetek nagy részében az étvágy s a képesség 
nagyobb mennyiségü tápanyag felvételére is nő; ennek folytán jobb vérk~pzés .. sc 
a szervek jobb tápláltsága éretik el s az anyagforgalom emelkedik. -A m1 végul 
a hegyi klíma behatását az idegrendsze1Te illeti, erre a magam elé tüzött tárgya-

lás czéljából később külön akarok visszatérni. 
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Ezen élettani hatások mértékét k ·T .. . . -
gások számát s az anya for alom ' u on?s.en .a m.i a sz1vlökések s légzés-moz-
fejezni, azonban daczár! en gnek emedlke.deset illeti, sikerült számokban is ki-

t 
·t . az ere meny annyi·r·a b. t 1 
e es. nez.etnek van még kitéve, az ea é . a . . izony a an s annyi ellen-

he~y~. khma iránt annyira különbözŐY b~1 eoeszseg.~s ~zervezet visszahatása a 
eltero eredmények mutatkoznak j ' • gy nem ntkan a scbemától egészen 
tologok attól, hogy a hegyi klima ·b ~~~~ri?t nagyon. távol állnak a mai klima
batlan tényt elismeijék s igya to ~b~.as~na~ ezen itt vázolt képét mint elvitáz-

Emellett még az sem b. va i ~izsgalatoknak bő tere van. 
eredményekre mily külön be~:~~yos, vajJOn a hegyi. klíma egyes tényezőinek ez 
ba , . asa van s csak annyiban t tk .k 

n nem: m~gegyezés, hogy az elért er cl , n:iu a ozi mégis ujab-
~,ak tulajdomttatik főleg mint előbb b· e meny nem. a krnebbedett légnyomás
J~val megegyezőleg éppen a be i 'klÍtnem, az, orvosi .tudomány mai álláspont· 
tisztaságában s nag~obL testmoz ~sok. ma ~ldasos befolyását a levegő nagyobb 

. Miután a pbysiologok a vitá1 eldö1:'t:t~!~ alkaloi_;riban vélik feltalálni. 
m;nt ~.oros esetekre támaszkodva Tl . bagyt~k, ~em marad egyéb bátra, 
Tatrafured klimájának hatását ~ ~!ti meg. a hegyi ~dima s különösen itt most 
rendszer megbetegedéseire akaro b eg s~ervezet~·e, es ez alkalommal az ideg
még az előbbiekre me ·e e . ~ ecses ,gyelmuket felbivni. Csak azt akarom 
magyarázható feltétel~n~h ~n~ agy daczara az élettanilag nem szigoruan ki
légzőszervi betegedéseknél ~ pgosnt ~a~rfa;n a hegyi klima jó hatását különösen a 

H 
, enon enyesen be lel t tt b. . . 

a mar azon esetekben is h l ·1 . . , 1e e izonyitam. 
Dly nehéz volt feltétlen biztos r:ia o a~·;ttam k~serl~tek nyu~tottak némi támaszt, 
feladat, ha a hegyi klima hatás~[ z~Jhoz Jutm, mennyivel nehezebbé válik a 
hol igen kevés élettani meael'ő " ak. ~zl i egrendszerre akarjuk megmagyarázni 
E k„l. b o zo iser et van mely m k.. •t ' .z u on en az idegrendszer term, t 'b ' .. · eg ·onnyi ené a vizsgálatot. 
ki legkevésbbé az eredmények b. t esze de, en rejlik~ a mennyiben itt fejezhetők 
csak subjectiv érzése vezetb f iz ols a ~tokkal, mmtán a vizsgált egyént inkább 
inkább vagyunk vizsgálatain~b1, me yks? esetben csalékony is lehet s igy még 

Az élettan egészben csak k ~~ ~at t t~pasztalatra utalva. 
A hegyi klíma behatás e ~ f ~ ac r~nd~lkezésünkre. 

továbbá az izom- és idearendsz~r ro_st~~'l egeszseges embernél az alvás javul 
Az első tételre néz~e szinté ~szero nagyo?b. erély fejtetik ki. ' 

részt azonban e tétel igazoltat·k~ k1g.e
1
11 ~ok egye_ni eltérés észlelhető, nagyobb-

n dt bb 
' i ' u onosen pedig ki·v·l' l"k b 

yugo a , zavartalanabb de e szers . .·· . 1 ag i az, agy az alvás 
azon tapasztalat is mutatk~ .k hgy k mmd r~videbb tartamú lesz mimellett 
~légiti az illető egyént 

8 
a~i ~zel~!~a:ves~bb időtartam~1 alvás is 'teljesen ki

ebred fel. Az álomképek is ez alvás köz~ ku~yu~odva,. ,teljesen üde állapotban 
~agas b?lyen. - Különösen az ta asz en u~lrnbb h1anyozn.ak ri:tint kevésbbé 
~~g~tott eletmóclot folytató egyének k~l?ato, hogy szellemileg igen elfoglalt, 
jOteteményében inkább részesülnek. ' onosen a nagyvárosiak, az alvás ezen 

E tapasztalat magyarázata csak h oth . , „ .. ~rndva Schwarczer Otta barátom na !P .etIC.us le~et .s en kulonösen támasz-
11letőleg, ezt a következőkben vélem g:rrdeku f~J~e~eteseire az álom természetét 

~z álomképek létrejöttébe . d" egI_Jlausibih~ebb~n m~gyarázhatónak. 
~zen ,mgerületek két különböz; :~~l~g biz~nyo~ foku mgerulet szükségeltetik; 
f~lytan, azaz alvás közbenelőjövő külsőten }e~s~~hetnek, ~agJ'. peripher ingerek 
kepz~.teket, melyek homályos '1 k, fke~ip. ~r mgerek letesitenek hasonnemű 
~észetü_ i_ngerületek természet:s~: a epe, e fuződ°:ek ?~~ze. Ezen peripher ter
nmcs kulombséa. _ Elő „.h t 

1 
gyogybel~en 18 .. előjobetnek, s e tekintetben 

o ~o e ne' azonban az mgeruletek centralis uton is, azaz 

Ul 

az ingerületek az agy-associatio mechanismusának határain belől létesülnek, s 
itt már lehet némi különbség. -- A napközben a gyógyhelyen pihenést élvező 
agy nincs annyi új ingernek s ebből keletkező emlékké_pnek kitéve, a szellemi 
működés nyugodtabb. Az associatio mechanismusa folytán előállt álomképeket 
képzeteink tárházából épitjük fel, s oly képzetekkel foglalkoznak ezek, melyek 
már az ébrenlétben lépték át öntudatunk küszöbét. Ily álomképek tehát annál 
élénkebben fognak keletkezni, minél intensivebben foglalkoztunk egy tárgygyal 
az elmult nap folytán s ha kevés újabb inger hatott a nap közben agyunkra, ha 
nem ezekkel tépelődve alszunk el, álmunk sem fog idegen képzetekkel foglal· 
kozni s az izgató álmok nélkül lefolyt alvás nyugodtabb és üditőbb lesz. 

A második tétel, t. i. az, hogy hegyi tartózkodás alatt az ideg- és izomrend
szer energiája nő, egészen tapasztalati s mint ezt magam is észleltem Ú&J egész
ségesek, mint reconvalenseknél majdnem általános érvényű; az erély, a biztosság, 
az elhatározottság érzete növekedik; egyének, kik a városban a legcsekélyebb
útat is kelletlenül végzik s hamar fáradnak, nagy hegyi útakra vállalkoznak, 
egész napon át lovagolnak, sziklai hegycsúcsokat veszélyes ösvényeken járnak 
be, anélkül hogy egészségök szenvedne, sőt inkább a training által is segitve, 
kitartásuk, biztossági érzésük csak növekedik. - Ezen tapasr.talat daczár~ ne?1 
akarom ezen jótékony hatást csupán a hegyi klima befolyásának vagy a le~ rit
kább voltának tulajdonítani; úgy hiszem sokkal nagyobb fontossággal bir ez 
eredmény elérésére a methodicus begyjárás befolyása, továbbá a természet szép
ségei folytán előállt vágy e szépségeket még fáradtság útján is közelebbről meg
szemlélni, mely vágy az eredetileg jelen volt 1ankadtságot és bátortalanságot 

legyőzi. . .. „ 

A klíma mellett Ttí.trafüreden még más Regédszerek is műkodnek kozre, 
mert kevés oly beteg van, ki ittléte alatt egyedül csak a klima befo~y~sán~k 
tegye ki magát, hanem használják a vizgyógymódot és egyébb segédeszkozoket 1s. 
A hydrotherapiában, ha azt az egyéni eset szükségleteihez alkal?1az~uk, nagy 
kincset bírunk az idegbetegségek kezelésénél. - Felhasználhat.]uk itt ennek 
legkülönbözőbb módszereit. Sok esetben az idegbaj vérszegénységen alapúl vag~ 
ez fejlődik ki az idegbaj lefolyásával. - Mint az egy pár év. előtt az ((O~·v?s1 
Hetilap» -ban megjelent értekezésemben leirtam volt, az anaemia ellen a mai v1z
gyógyászat igen sok hathatós szerrel bír. - A bör környi idegeire ható hő])lér
séki ingerek által hatalmunkban áll módositólag hatni nemcsak a testfelulet, 
hanem a testüregekben s a belső szervekben levő vérkeringési viszonyokra, 
behathatunk az agy és a központi idegrendszer vértartalmára, elv.onóla.g hatha
tunk belső szervekre s a külbőrt tehetjük vérbővé. - Emellett ugyelunk a be · 
következő reactióra s különösen ennek segélyével kell az elért eredményt az 
egyénre nézve állandó hatásúvá tennünk. - 'rapasztalatom azt mutatta ki, hogy 
az anaemia jótékony befolyásolása a kisérő ideges tüneteket is háttérbe szo
ritja. - A műveletek, melyeket itt igénybe veszünk, a legkülönbözől!bek lehet
nek, állhatnak ledörzsölés, félfürdők, zuhanyok, nedves pokróczozás különbözö 
nemeiből, melyeket itt elemezni czélomtól igen messze vezetne. 

. Más egyes ideges tünetek ellen is kiváló · segédeszközt birunk a hy~~o
therapiában. Igy jóhatású a nemző szervek részéről jelentkező egyes ames~hesiak-
nál vagy hyperrestbesiáknál. 

Különös jó hatással használjuk az esetek feltünő nagy többségében az ~- n. 
temperált hőmérsékű félfürdőket, melyek mintegy tanujeléűl annak, hogy a Jelen 
nemzedéket leginkább az ideges bántalmak jellemzik, itt Tátrafüreden ez idő · 
szerint leginkább vannak használatban. Ezen fürdők az egyéni esethez alkal-
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-mazva 20 egész 260 fokban alkalmaztatnak 5 10 . 
egyszer-kétszer néha hónapokon 't k.--:- pe~·.cznyi tartammal, naponta 
különösen Ziemssen által ajánlott ~O m~\8;a i:as nel~ul. Hasonló jó hatásúak a 
ténő ledörzsölések. - egeszen ki nem facsart lepedővel tör-

E műveletek hatása hystericus , th . · 
klíma mellett egyike gyógyhelyünk f~ es ?eu;as_ ~mcu~olmál szembeszökő s a 

Még igen kérdéses m "b 1 li k, gyogya~zi kmcsemek. 
k'l h ' i en e o at e hatas. a hő , 'k" . e y, ogy ebből a hatást nem lehet ki , ' . ~erse i mg~r annyira cse-
menn hypothesise, ki ezt a követk ző~agyarazm s ,meg a legvaloszinűbb Hey
k~től nem nagy mértékben különb _e ő f ~n dr:1agyarazza., A vér közép hömérsé
~e_g~k, ,a Krause-féle véggömbök s ~z M/ ya ~~?k be~at~sa által a környi ideg
ativodas egy nemébe jönnek miált . issn~r-fele ~a:pmto testecsek a duzzadás és 
ezen módon véli Winternitz 'is 

1 
al mgerl,ek_~nY:segok tetemesen leszállittatik . 

tását magyarázni. _ Tátrafüred'l. a~~Pi?.s _felfurdők, s a nedves pokróczozás ha~ 
s tíz évi tapasztalatomi"a hivatk~n ~l~~~s~n a langyos félfürdőket használom 
megvoltam elégedve Sokszor az -~va a ti_ a om, hogy hatásukkal mindig igén 
idült gyomorbélhurut vagy alh, ~ eges , uneteket malaria idézi elő, máskor ismét 

kl
. f 1 asi pangas van vele szö "d M 1 ima e tétlen jó hatású s a vele ·, , . . vo ve. - a aria ellen a 

eszköztárában bírunk elég s 'd Jaro ltumor hell:is ellen viszont a hydrotherapia 
,. bb . ege szerre - A mi a gy , b ' lh UJa vizsgálatok azt mutatták k. k'T .. . omor- es e urutot illeti 
amellett lándzsát, hogy ezek nem~: e ,~ onosen Stiller_ taná! tör diadalmasa~ 
az eredeti idegbaJ·nak s mi"nt ·1 k ozo~, han~m csak tunete1 nagyobbrészt már 
N 1 yene · az 1degbaJ gyó T , 1 · , em tagadható azonban ho va k gyu asava szmten elmúlnak. 
már megelőzte volt az i<l~ es tKnet~~na ,es~tek,_ hol gyomor· vagy bélbántalom 
kel hatalmunkban áll küz gden1· a 1 fbel~epltlet s itt hydrotherapicus módszerek-

A · z a ap aJ e en 
.. .z idegbetegségek kezelésénél a h cl. th ·. · . .. kozt birunk az Oertel-féle mód b 'f _ro erapián k1vul hatalmas segédesz-

s az étrend szabályzása. Ez u:i~~i en ist, en_ne~ alapelve methodicus hegyjárás 
oly absolute elvonni, mint ezt pon ', mm~an , D:em czélunk a folyadékokat 
postulátumként felvette ide be Oertel ~ ver~em_igesi zavarok kezelésénél egyik 
·étrendet rendelünk Fon'to g tbegeknel ,modositást szenved és inkább erösitő 

k · s azon an a modszer azo ·' 1 
so emelkedő irányu sétát ir elő. 3_ 4, , .'· t rt ' D: res~e~ me y a betegeknek 
szer rendkívül erősödik s evvel e' ütt n~1.aig a o ily se~~~ után az izomrend
gokat elhagyott lankadtaknak e' gyö "d a betegek energiaJa, bátorsága s a ma-
k t ' 'k 1 l ' rz 1 eggyengék később a 1 bb h · a vegz1 e ki élvezettel a fáradtsá mind . , „ ' egsze egy1 touro-
ezen rendelés sok esetben mo'dos.·t, tg edn Jele nelkul. Igen természetes hoay 
t f , i as szenve miután i k ·d b ' 

0 

es i mozgast épen nem tűr s idejöket . bb '. d , gen ~o i eg eteg nagyobb 
csendesen ülve töltik el. I en fo t J~ ere ID:enynyel mkább a jó levegőben 
még a természet bájoló sz~pség~ -~s segledsz~r az idegbetege_knél itt Tátrafúreden 
.a tárgyak változékonysá a · i ,' me Y ~ eteg gondolatait más irányba tereli· 
~-z~n:i-et és élénkítik a lel~et ~a UJt~:~:'b~ lossz~_ang~ó szi?ek gyönyörködtetik ~ 
u~it1,, a lelki töprengések a természe~tel v:I~g~, n:it be_leg;iz, szellemileg is fel
hatterbe szorittatnak a ked'l h 1 ° foglalkozas altal nagy mértékben 
által is megerősödve 'ezen e:Jsz:;;u/t tmeg~~ilá:dul s a beteg az úditőbb alvás 
.gyönyört.talál. ' ' isz a, o Jectiv élvezetben minden reggel új 

Egyik mulhatlan feltétel különb kül" ·· . tulfeszülés után fellépett ideges enk 'lohnosen izgató behatások vagy szellemi 

11 
. zavaro na ogy az egy· , h 1 

sze em1 munkától tartózkod· ' k "h . ' en a gyogy e yen minden 
általános érvényű s inkább J~ s pi enJe,n. E. szabály azonban szintén nem 
'8r6sen igénybe vevő nagy csl~ a_ nagy v~ag zaJ~ból -~enekülő s az agy erejét 

sze emi munkakban k1merult egyénekre vonatkozik 
' 

11 

I; 
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míg ellenkezőleg oly kimerült idegrendszerrel bíró egyének, kiknél e baj inkább 
-a mindennapos, egyformán ismétlődő egyhangu munkától származik, mint taní
tóknál, hivatalnokoknál, inkább a társaság, szórakozás ingerei által érintetnek 
1kellemesen s a természet szépségei mellett vidám társaság felkeresése által fog
nak jótékonyan hatni idegrendszerökre, mire itt Tátrafüreden szintén b6 alkalom 

Tátrafüred egyéb gyógyeszközeit, mint a savanyuvizforrás kezeléAt, a törpe-kínálkozik. 

fenyő-fürdőket az idegbetegségek kezelésénél nem tekintem hasonló fontosságuak
nak. Igen lényeges segédeszköz azonban a szükséglet szerint alkalmazott villa
wozás úgy állandó, mint faradicua árammal, különösen peripher jellegü ideg
,bántalmaknál. Hasonló fontossággal bir a módszeres massirozás. 

S most, miután a gyógyeszközökkel megismerkedtünk, melyekkel rendel-
'kezünk, vessünk általában egy áttekintő pillantást azon beteganyagra, mely itt, 
:a Kárpátok friss levegőjében keres enyhülést. 

TátrafüreJ. nyilt jellegü gyógyhely, e mellett a touristák és nyaralóknak is 
keresett Mekkája; e körülmény magyarázza, hogy a betegek magok csak el
·-enyésző kis arányszámát képezik a vendégek nagy számának s nehéz beteg is 
igen kevés fordul elő s ha igen, úgy inkább a légzőszervi bántalmak körében. 
A nem nagyszámra vett beteganyaghoz viszonyítva azonban igen nagy számára 
akadunk itt ú. n. relatív egészségeseknek, kik inkább csak a betegség küszöbén 
állnak, vagy kiknél az egészségi z:war még csak kezdetleges, a szervek müködése 
még ép, de a legkisebb ok elegendő arra, hogy a szervezetet labil egyensúlyából 
kizökkentse s vagy az idegrendszer részéről, vagy más táplálkozási zavar álljon 
be. Ily egyének nagyobbrészt a nagy városok lakói, kik ezek egészségtelen be
folyásának az év nagy r észében ki vannak téve, e mellett tulfeszitett szellemi 
munka vagy egészségellenes életmód által is nevelik ennek rosz hatását. Az ily 
.állapotoknál, ha a kellő pihenési időszak s áthelyezés kedvező hygienicus befo· 
lyások alá nem következik be, az idegrendszer részéről mutatkoznak az első 
zavarok. Ezt előre bocsátva, engedjék meg a tisztelt kartársak, hogy tapasztalataimat 
ezen csekély beteganyagról, melyet azon tiz év óta, mióta az idegbajokat figye
lemmel kísérem, itt összegezzem; mi mellett kiemelem, hogy a fnnctionalis ideg
.bajok számra is és arányban ia felülmulják a többi idegbetegségeket. 

Környi, peripher idegbajok ; 
Anresthesiát tiszta alakban nem volt alkalmam látni, azonban hystericmi 

·egyéneknél kf\t ízben találtam hemianIBsthesiát, mindkettőnél súlyos egyéb tüne
-tekkel szövődve. Szintén két ízben impotentia eseteivel a glans penis anresthe
siáját, mely izgató alaku hideg ülőfürdők, a felszálló hideg zuhany erélyes alkal
mazása, étrendi előírások mellett kedvező eredményt mutatott; mig ellenkezőleg 
.az impotentia azon alakjainál, hol az anIBsthesia nem volt meg, hanem inkább 
hyperIBsthesia tünetei a nemi szervek körében, nyugtató hatásu félfürdök, nedves 
ledörzsölések, pokróczozás stb. vezettek jó eredményhez. Az impotentia itt kü-
lönben csak az átalános neurasthenia résztünete . 

Neuralgia több esetben fordult elő; egy 3 1 t éves nőbeteget több éven át ke-
zeltem a trigeminus supraorbital ágának neuralgiája miatt, mely malarián ala
pult s teljesen meggyógyult; más esetben a trigeminus 1. és 2. ága szenvedett, 
:az oki viszonyt nehéz volt kipuhatolni, az egyén különben hystericus is, most 
körülbelül hat éve, hogy 'rátra-Füredre jár: a neuralgia fennáll, azonban a 
klima s a temperált félfűrdők, úgy szinte az állandó áram alkalmazása legalább 

ittléte alatt türhetővé teszik állapotját. 



Isc~ias négy esetben volt kezelésem alatt, három rheumaticus ala on e f z alh1aksi1szer~ek :P,ang~sával szövődve; itt különösen az oldal sugárzuh~ny' er~ 
yes a .. a m'.1-zasa Jart kielégítő eredménynyel. 

fi I~ornyi ,hudés kevés fordult elő; az arczideg hüdése két esetben volt meg
t·1r~lesem targya, egJ'. eset?~~ lueticus alapon, ez esetben az elfajulási reactio 

1
g e ~tes volt; az ant1syph1hti.cus gyógymód mellett az állandó áram is igénybe 

n n ve:~' azon~~n ~z egyén igen .rö,vid ideig titrtózkodván itten, eredményről 
. em/zol~atol~, mas ~setben a hudes rheumaticus eredetü volt, az elfajulási 
reac 10 me.g alig volt lnmu.tath~tó,. az eset teljesen gyógyult. 
. .. A ne1,;us ~eroneu~ kornyr hudését is észleltem egy esetben; az ea én ide
J.0vetelehelo1t~ barom honappal hasi hagymázt állott volt ki s talán evv~f függo··tt 
osszea uces·agyó l' t""J 'lt 1 , · h 

1 1 
f ' gyu as 0 rn e es vo t. l\fas esetben szintén épen itt a gyógy-

e ytn e ol~t ~ulyo~ ~agym~z _után maradt vissza a bal alsó végtag paresise; 
azon an ez IS 1.e~d~1vul rov1d .. 1dő a.latt, pusztán massirozás mellett meggyó
pultt._.A nt etmk ~m~yi, . hanem kozpontr okból eredt avagy functionalis idegbánta
om une e . ~pzo hudésekről később emlékszem meg. 
, A. ~euntis a~cenden~ .. multiJ!lex egy szomoru esetét is volt alkalmam itt. 
~gz.le\m1 , a b,ete~nel Tát,rafl~redre ,Jövetele el6tt egy budapesti műtő egy állítólag 
J m~.u atu .alkeplet~t t~vohtott el a pneputiumról; ezután lépett fel a betegség 
az ~l_abb te;Jes~~ e~eszseg:s egyénnél reflexhüdés alakjában s daczára a főváros. 
:!!-1~;~gel?:~lob~~de~gyogyásza és saját magam fáradozásainak gátolhatlanul 

. ~e, , f:'.~ 
1 

: mki or mnen. távozott, mindkét alsó végtag hüdve ~olt mi mellett 
c~i a~o 8:1 a m~ s neuralgmszerú tünetek is kínozták a cruralis és s Jerma
t1rcfuls :d~91 mente;1 , k~sőbb :nint értesültem, a hüdés feljebb is elteijedt ! a vég-
e o yasro nem ertesultem. ' 

Mi r~ns::.~a~hict~s ideg .. betegségei kör~ben sok érdekes tapasztalatot tettem. 
-~ , , m e°: evben tobb esetben kerult kezelésem alá nagyobbrészt nőknél 

~ .krvaloan amemia vagy hysteriával szövődve; a tátrafürerli tartózkodás itt sem 
ecez Ptbnaceát, hanem támogatva a klima hatását nyugtató félfürdőkkel sikerült 

so ese en a, roham.mentes időközt meghosszabbítani. 
b .t .~0.n-iossaggal lm a tapa~ztalat: melyet a Basedow-kórnál tettem. E ritka 
maf ~ iz en v?lt alkalm,am eszlelm és pedig 4 nőnél és 1 férfinél. Az ok sem 
. 

1 
n~iga ;o~t ki:;_utatha~o; eg?' n?betegem phthysicus családból származott s 

Je :ne~ 0 ev m v~ a~ idegba.J gyogyulása után szintén phthysicussá lőn; e 
mas r0t.etegem mar r~g~bben szenvedett szivhypertrophiában s ujabban kise~h 
apop ec icus ro~amot IS .~tszenvedett, egy férfibetegem a bajt határozottan e -

t
sulyosa?b, a me~yebb szovetekre is kiható torokgyuladásra vezeti vissza · két bgf-
egemnel az ok rnmeretlen. ' 
, "

1 1
Ezen öt

1 
bete~ közül három egészen meggyógyult, kettő rövid ideia volt csak 

esz e esem ~ att s igy eredményről nem szólhatok. b -

ba"b'tz ~}so 
1
eset, i;n~lynek ~yógyulá~a talán indító oka volt annak, hogy e ritk~ , b 0 a~anyh ag meg1s ennyi eset kerult Tátrafüredre, három évig járt ide minden 

~;b~~z~~gy ónapon át. ~~~n nőbeteg a legsúlyosabb tünetösszlettel jÖtt fel; a 
J, . nagy ?ype:·trophraJa, oodema az alsó végtagokban, nagy exophthalmus 
es strnma, a sz1vlokesek száma perczenként 1 ;;o 180 ko·· t t t' · · m f h . u - z ; es r ereJe annyira. 
kl~! 0fva, b fgy _!SYalog nem rs. volt képes járni. Az illető itt Tátrafüreden tisztán 
mos t~~~s, ~ olyas, alatt ,állt'. n;irg a téli hónapo~ba°: Budape~ten történt a villa
k' .

1 
leJ' a gyogyulas tokeletes volt. A masodrk nemkulönben st'.1Iyos eset 

kf-1e e me ett p~th;ysicus., h,a,bitus is volt jelen, szintén három évig volt itt ~. 
ima mellett mersekelt felfurdőket is használt, gyógyulása a Basedow-kó~Ta. 
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nézve tökéletes volt; a harmadik beteg szintén három évig járt nyaranta ide, 
közben egy évi megszakitással; ez esetben a fürdőkön kívül még a sympathicus 
.ideg galvanizálása, a struma maszszálását s faradisálását is igénybe vettem, fél
fürdőket is használt s ezen nem kevésbé kétségbeesett állapotban levő beteg 
szintén évről-évre javult s most ·hivatásának teljesen vissza van adva. A többi 
két eset rövidebb ideig, mindössze egy hónapig levén csak észlelésem alatt, ered
ményről nem szólhatok, mert a Basedow-kór gyógyításánál, mint tapasztaltam, 
egyik nélkülözhetlen feltétel az, hogy az illető hosszabb ideig, több éven át tar
tózkodjék hegyi klímában. E kedvező tapasztalat a különben oly súlyos lefolyású 
kárnál úgy nekem, mint a budapesti kezelő orvosoknak annyira örvendetesnek 
tünt fel, hogy kötelességemnek tartom e kedvező eredményt a kartársakkal 
közölni. 

A gerinczagy megbetegedései aránylag kis számban fordultak elő. 
A hátsó kötegek elfajulása több esetben került a gyógyhelyre; egy-két eflet

ben kezdetleges stádiumban, más esetekben előhaladottabb szakban, két esetben 
az ataxia már oly nagy volt, hogy az egyén támogatás nélkül nem járhatott. 

Minden esetben a nyugtató hatású félfürdőket, egyes esetekben az állandó 
áramot is alkalmaztam; az eredmény nem volt valami fényes, a fájdalmak 
azonban lényegesen csökkentek s legalább az éjjeli nyugalom volt a betegre 
nézve zavartalanabb . 

A poliomyelitis anterior infantum következményeit két esetben láttam, ered
mény, daczára a végtagok maszszálasának s hideg fürdőknek, nem volt kimutat
ható. Az agy megbetegedései szintén kis számban fordultak elő ; igy aránylag 
gyakran jönnek idült agyvérbőségben, ú. n. vértódulásban szenvedő egyének. 
Tátrafüredre, az ok egyes esetekben alkoholicus visszaélésben más esetekben alhasi 
pangásban rejlett. Itt rendkívül fontos segédszerek a hydrotherapia elvonó for
mái, a folyó lábfürdők, a lábkötők, az elvonólag ható ülőfürdők, továbbá mérsé
kelt hőmérsékü félfürdők, a has maszszálása s a di~ta rendezése, valamint a 
methodicus séták. 

Agy-anremia inkább csak mint az általános anremia, chlorosis vagy malaria. 
résztüneteként fordult elő s az alapbaj javulásával együtt javult. A meningitis. 
basilaris tuberculosa két esetben fordult el6 fürdőorvosi gyakorlatomban, egy 
10 hónapos gyermeknél s egy aránylag viruló külsejü fiatal embernél, mindkét. 
eset egy-két hét alatt lethalisan végződött. 

Agyvérömleny heveny esete egy fordult elő a gyógyhelyen, egy idősebb
atheromatosus edényrendszerrel biró férfin'él, utánajobbolclali hemiplegia maradt. 
vissza, mely azonban már itt tartózkodása közben is javulásnak indult; lefolyt. 
apoplexián alapuló hüdések, úgy teljes hemiplegiák, mint paresisek több esetben 
kerestek itt javulást s megvallom, az eredmény nem volt jobb, mint bármely 
más helyen s tekintve azt, hogy ilyen, többnyire atheromatosus edényekkel bíró. 
egyének itt könnyen lehetnek ujabb apoplecticus insultusoknak kitéve, már az. 
elkerülhetlen több testmozgás miatt is, nem ajánlom ezeknek az itt trtrtózkodást. 

Egy esetben heveny agyemboliát is volt alkalmam észlelni egy billentyü
bántalomban szenvedő egyénnél; az embolicus gócz azonban nem lehetett nagy 
terjedelmü, mert az insultus nem járt eszméletlenséggel, csak egyes görcsöket s. 
mulékony jellegü aphasiát váltott ki, utána a jobb kar monoplegiája maradt vissza. 

Agydaganatot egy esetben észleltem egy középkoru férfinél ; a daganat az 
agy alapján fészkelt, már több éve hogy jelentkezett, tünetei az oculomotorius 
s a facialis egyes ágainak hüdésében nyilvánultak, érzési zavarok nem voltak 
jelen. A daganat mindenesetre a jó indulatúak közé tartozott, azonban két. 

XXIV. Vándorgyűlés Munkálatai. 
10 
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hónapon át, mig figyelésem tárgya volt, a tüneteken változást nem észleltem. 
Syphiliticus alap ki volt zárható. 

A functionális neurosisok, mint már emlitém, sokkal nagyobb számban 
voltak Tátrafüreden képviselve. 

Epilepticus egyének ide is, mint minden gyógyhelyre eayáltalában eljön
nek, mert e betegek minden alkalmat felkeresnek. Tapasztal~taim az epilepsia 
tekintetében épen nem kedvezők: az észlelt esetek mind fiatal embereknél for
dúltak elő, javulás egy esetben sem mutatkozott, sőt eayes esetekben a rohamok 
gyakorisága növe~edett. Nem tudom, minek tulajdonitsam e kedvezőtlen hatást, 
csupán a tényre hivatkozva, akarom kartársaimat figyelmeztetni, hogy epilepticus 
betegeket magasan fekvő klimaticus helyekre ne küldjenek. 

Chorea kettő fordult elő, minden nevezetes krisis nélkül. 
Hypochondricus betegek természetesen Tátrafüredet sem kerülték el s min -

. <len évben van alkalmam velök foglalkozni; szerencsére itt őket jól ellehet részint 
a hydrotherapia többször naponta eszközlendő beható műveleteivel részint 
methodicus hosszá séták rendelése által foglalni, ágy hogy kevesebb idejök 
marad saját énjökkel kizárólag foglalkozni. ~ 

Kiváló nagy contingenst képeznek Tátmfüreden a hysteria esetei. Ezen, az 
idegrendszer fokozódott ingerfogékonysága a legváltozatosabb képekben kerül 
észlelés alá. Sok esetben csupán a kedélyélet zavarai, vagy az akaraterő lehan
goltságában nyilvánul enyhe alakban s különösen a fővárosi női vendégek majd
nem fele mutat e körbe vágó tüneteket. Néha az ideges tünetek csupán mint 
helyi betegedések, különösen a nemzőszervek betegedéseinek reflextüneteként 
mutatkoznak, azonban nem mindig sikerült ez oki viszonyt fellelni. 

Az enyhe alakok mellett elég alkalmam volt hystericm; nehéz tüneteket is 
látn?m, több eset?en ~elyi anrnsthesiákat, sőt teljes hemianrnsthesiát, hyperIBs
t~rnsiá~. Hysteroeptlepticu.s görcsök többször fordultak elő, egy esetben az ovarial 
tunet is megvolt, a gorcsok azonban egy esetben sem léptek fel súlyos jelleggel, 
csak egy esetben maradt hosszabb ideig a roham után a psychicus körben fel
magasztaltság vissza, mi egészen maniacalis jelleget öltött. Hystericus hüdés 
szintén több fordult elő; egy esetben egy hónapok előtt kiállott nagyfoku ijede
lem (földrengés) folytán az egyik egész testfél pareticus lőn. 'l'átrafüredre jövén, 
még fe~ső végtagja volt az egyénnek teljesen hüdve, azonban a legenyhébb erejü 
galvamcus áram behatása mellett pár hét alatt teljesen kigyógyult; egy esetben 
3-4 napig tartó paresist láttam szemem előtt minden kimutatható ok nélkül 
keletkezni a bal alsó végtagon, mely minden kezelés nélkül nyom nélkül eltünt, 
hogy aztán ismét később az ugyanazon oldali felső végtagban mutatkozzék. 
Ugyane~en egyénnél a gégeizmok hüdése is több ízben jelentkezett, mindig mu
lékony Jelleggel. 

A további előfordult résztünetek leirásával nem akarom a hallgatók figyel
mét fárasztani, csupán csak annak kimutatására hoztam ezeket elő, miszerint 
'rátrafüreden a súlyos hystericus tünetek sem tartoznak a ritkaságok közé. 

A gyógykezelés az esethez s egyéniséghez képest a legkülönbözőbb volt, sok 
esetben megelégedtem egyedül kiszabott életrend, sok séta, szabad levegőn való 
folytonos tartózkodás rendelésevel s pusztán az exspectativ klimaticus behatás 
alatt is igen sok szép eredmeny mutatkozott s nők, kik előbb a sétatérre is csak 
panaszszal mentek s akaratok energiája egészen elveszett, némelykor tudtom s 
akaratomon ~ivül is, ha alkalom volt reá s kilátás jó mulatságra, félnapig tartó 
fárasztó hegyi gyaloglást vagy lovaglást minden baj nélkül kiállottak s utána 
csak jobban érezték magokat. 
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Majd minden esetben az új viszonyok, különösen p~dig a ,rende~,. szokott 
-életmód és ismerős, sokszor látott környezetből való kll'agadas, az UJ arczok 
látása kedélyökre élénkitőleg hatott. , . . , 

Sok esetben azonban gyógyeszközeink egész tárát kell mozgositanunk; JO 
batásunak mutatkoznak a 24-26°R-os félfürdők, egyszer-kétszer :iapon,ta alk~
mazva 1 O percznyi tartammal, utána. ~övet_kező nagy sétával; .. vers~egenyek;iel 
pedig a hydrotherapia izgatóbb alak.Ja!, mmt zuh~nyok; ledor~solese~, ,utana 
következő félfürdőkkel; helyi hüdéseknél a galvamcus aram vetetett igenybe. 
Sok esetben alkalmaztam a massaget is .. , .. , , , .· , 

Eredményeim nagyobbrészt kielég1tők, to~eletes gyogyula~t ug~a? ntkan, 
. cle nagyfoku javulást igen gyakran láttam;_ saJnos, azonbar:i: tobb .evi tapasz
talatom azt is kimutatta, hogy az igen megiavult betege_k a kove~kező tavaszsz~l 
ismét az előbbi ideges tünetekkel kerültek vissza, mit csak is a lefolyt tel 
antihygienicus befolyásának tulajclonitok. . , . , . 

Végre eljutottunk a neurasthenicusok nagy csoportJahoz; ,kik a tatr~-
fürecli beteganyag legnagyobb contingensét ~épezik,_ söt az ~t?lso e~ek?en s~~
muk annyira nőtt, hogy a gyógyhely betegemek :nmtegy korJell_egző kepet ~ol
csönzött. Ez nem feltünő köriilmény, mert e gyogyhely _b;tegeme~ nagy resz~ 
azon körből való, melyből a neu;rast?enia. leginkább szedi ,aldo~atait, budape~~ 
vagy más nagyvárosi egyének, ~ik kul.onosen t~vasz~or a, t~} lefolyt nag;v :i;u 
kája után ujult erővel kitörő koros t~m~tek miatt al~~ ,varJak..' _hogy a k1prcbált 
hatású tátrafüredi klimá.ban szenvedeseik ellen enyhulest ta.1~1Ja1lak. , , , 

Neurasthenia, magyar ideggyengeség neve, alatt me~kulonboztetes okaul ,~ 
·többi rokonnemű idegbajoktól csupán azon koralakot ertell1, melyben ~ ma.r 
Tendes állapotban is valamely szerv túlfára~ztása fo~ytán be~ovet~ezett ~1mer~
lés fáraclsáa tünetei, melyek ilyenkor termeszetszeruleg csa~us a. tulnag~. ~degerő 
felhasználá~ának következményei, chronicussá válnak s mar ki~ebb erofelhasz
nálásnál is mutatkoznak. Ez nem zárja ki azt, hogy ?eu:·~~the:i1cusok ne leg1e
.nek képesítve időközönként nagyobb szellemi _mur:kat ~:re.i~em, mer~. hasonloan 
a malomkerékre kis reservoirból, de széles kifolyo ny1lasbol egyszerre, nagyobb 
erővel tóduló viztömeg erejéhez, idegerő-készletök kevés ugya?, de kep;s egy
szerre nagyobb erőt is kifejteni, azonban hasonlóan a re~erv?ir t~r.t~lmah~z, a 
készlet is hamar elfogy s újra hosszabb időnek kell ~ltelm, ~:ng a k~feJlett ~rőhez 
hasonló erély létrejön, ellenkezőleg ~z ép eJ:?ber idegereJehez, kmek ~eszlet~ 
.egyenletesen lesz nevelve s felhasznalva, mmt egy egyenletesen folyo patak 

vízereje. . , , . , , f 1 t · k'T 
A mint ép embernél is egyes ~zerv~~ k~valo i~enybevetele o Y ~n uo.~-

bözőképen nyilvánul a kifáradás, k1mernles erzete, ugy v~n~ak a neura~t~e~na
nak is egyes alakjai, melyek leginkább egyes szer:reken nyil~a;nulna~. A; kiv~l?~~g 
szelltlmi munkásoknál a neurasthenia cerebrahs fog elote:be, lepm, f~JfaJas, 
fej nyomás érzete, széclülés, tér félelem, álm~tla:iság, le~angoltsa_g e~ szellemi mui;i
kára való képtelenség alakjában, máskor ism~t a ~ennczagy re~zerö~ i:iutatkoz1k 
a neurasthenia spinalis, csigolyák érzékenysege, izomg~enges~g,' tokeletlen pa
raesthesiák vagy paresisek alakjában, máskor a sympathicus koreben mutatko~
nak a zavarok és ezek közt különösen két fontos alcsoport, a n~urasthema 
gastrica vagy dyspepsia nervosa és a neuras~henia sexi:ia~is. Az első r~tkán fordul 
elő egyébb neurasthenicus tünetek nélkul, m1~ a ~exua~1s ~deggyenge~eg, az eset~~ 
igen nagy számánál éppen a nemi szervek reszeről tortent .nagy mertekben ko
vetelt munka-idegerő felhasználás, mint önfertőzés, sexuahs excessi:isok foly_a
·mában jő elő s ide sorolandók az előbb különválasztott magfolyás, impotentia, 

1 O':' 
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érzékeny prostata esetei is. -- A neurastbenia sexualis is ritkán fordul önállóan· 
elő s a legtöbb esetben csak a potiori fit denominatio. 

A neura'3thenia keretébe illesztendő be szintén a spinalirritatió kórképe is .. 
Egyes esetekben nehéz a neurastheniát rögtön kellően felismerni s a tüne

tek gyakran utalnak anyagi elváltozás jelenlétére s csakis kizárás útján lehet a 
bajra következtetni. - Ily esetekben figyelemben tartandók a következő cautelák: 

A kórelőzmények: a család többi tagjainak egészségi állapota, a beteg élet
módja, az idegrendszerre tudvalevőleg gyengitőleg ható befolyásoknak jelenléte, 
azonkivül más ideges tüneteknek jelenléte más szervekben, különösen a sym
pathicus körében. Igen fontos characteristicum, a tünetek változékonysága, cse
kély állandósága s végre ex juvantibus, mennyiben a hegyi levegő, a Tátra
füreden való tartózkodás a neurasthenicusoknak kevés kivétellel hasznára van .. 

Az ideggyenge betegeket egyáltalában jellemzi a nagy reflexingerlékenység, 
mely nemcsak az érző- és mozgatag sph!Prán halad át, hanem a sympathicus és 
edénymozgató idegeket is hatása alá veszi, a szervek vérkeringési viszonyai foly
ton fluctuatióknak vannak kitéve, s így a helyi passiv hyperremia s anremia, 
mely egészségeseknél is előfordul ugyan, de itt gyorsan kiegyenlitődik, mint pl. 
a szellemi mnnka után ép embernél fellépő agyhyperremia, ideggyengéknél gyak-
1·abban jő elő s azonkívül mélyreható benyomást hagy vissza, a szervek a vér-
keringési változások ellen sokkal into1eransabbakká válnak. 

A neurastheniának soknemü alakjai közt mindegyiket volt alkalmam látni 
Tátrafüreden, előfordult térfélelem, szívgyengeség, gyakran ijesztő tünetek mel
lett; ideges dispepsia, sexua1 neurasthenia és cerebral-neurasthenia. - Igen érde
kes volt az észlelet egy betegemnél, kinél a neurasthenia sympathica súlyos. 
tünetei mellett, különösen annak gastricus alakjában, a kéz- valamint a lábujjak 
kfümein észlelhető elváltozás, mely abban nyilvánult, hogy ezeken fehér foltok 
képződtek, melyeknek megfeblőleg a köröm e helyen fényét vesztette s ha e hely 
a köröm széléhez közel volt, vagy közeledett, ki lehetett mutatni, hogy az elszá
radt helynek megfelőleg a köröm ágyától el volt választva, illetőleg az összefüg
gés meg volt lazulva. E változás különben a betegnek semmi kellemetlenséget. 
sem okozott, csupán általános ideges állapotján alapuló aggodalmas töprengé
seket. E tünetet a sympathicus részéről befolyásolt trophicus elváltozáson vélem 
alapulni. 

A kezelés a legkülönbözőbb volt, sok esetben egy pár heti itt időzés, az. 
otthoni viszonyok és gondoktól mentes, hygienicus helyen való tartózkodás min
den más gyógybehatás nélkül elegendő voltak, hogy az illetők súlyos bántal-
maiktól szabaduljanak, gyakran vétettek igénybe a temperált félfürdők. Minden 
betegnek, kivéve a spinal-tünetekben szenvedőket, nagyobb testmozgásokat kelle 
tenniök; az éti·end, a megfogyott idegerő pótlási czéljának megfelelőleg, főleg 
animális volt, hús, tojás, tej stb., néha szeszes italok mérsékelt élvezete. A ner
vosus dyspepsiában szenvedők, kik előbb a legmegszoritottabb étrendhez voltak 
szoktatva, nem sokára nagy étvágygyal várták az evés idejét s nem sokat válo
gattak ételökben. 

Igen jó hatásunak láttam több esetben a test általános faradisálását is, mit. 
a faradicus massage segélyével eszközöltem. 

A sexualis ideggyengeségnél volt szükség a legtöbb mellékeszközre, sok eset
ben kelle hydrotherapicus behatásokat és a nemi szervek galvanisálását is igénybe ' . venni. 

Egy érdekes tapasztalatot is tettem ily betegeknél; eleinte a rendelt séta 
mellett megengedtem a lovaglást is, mint passiv mozgást, azonban ily esetekben 
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::azon tapasztalii,tra jöttem, hogy a sexualis ingerlékenység nőtt~ ~:ét~tB a l~vagk 
lást a további esetekben eltiltottam. - Ezen rendeletben m~ge~ s1 e , ear ~e 

k. a lovaala'st egyáltalában mint a glans pemst mgerlő behatast, eay passusa i 0 ' • . k ő "t' , . d ' . s~xual neur~stheniánál károsnak tartja s a t~bb1 közt e~ne meger si esere 1 ez~ 
a Pueblo-indiánokat, az aztékok ivad~~át, kik mester~e~e~e~ ~e~el~~k J~~ Pz~1~ 
szol álatra ú. n. mujeradokat, azaz n01es typussal ?iro fer a .a ; JO .:P. , 
eml~kkel nagy farral szőrtelen fandombbal s a nemi szervs~ tokeletlen kifeJle ~ 
sével · ez~n typus el6állitását elérik pedig azáltal, hogy fiatal ferfiak ~onseq~e.nt~r 
kell hogy nyergeletlen lovon lovagoljanak, mid?n_ a fol~to;ios ~nger ove -
k t 'b go"mle'sek állnak be szüntelen; a nemi reszek taplalkozasa .sz~nved, ez e en ma · „ t „ • l ul k mpo 
ezek elnyomorodnali, elsatnyulnak. s l~ssai;iként a ?emi ~sz on is e m i 'i -
tentia áll be s végül nőies typus feJlödik ki az egyene~nel. . . . , 

Ezen sexualis perversio különben szintén a sexuahs neurasthema egy ntkan 
·előforduló igen súlyos alakját képezi. , , . . , lt k k 

Egyáltalában eredményeim a neurasthe~ia kezelésene! igen }ok vo ~l' sok 
·esetben észleltem, hogy nagyvárosi betegek, kik r~ndes~n tobb ~onapot to ten:z 
itt midőn megérkeznek szenvedő idegrendszerok alig engedi meg, ~10gy 

1 ' ' · l · k soványodva almat a-étterembe levánszorogjanak, e mellett igen e is v~nna , d'l h' '„ b ők 
nok: e -két hét alatt egészen megváltoznak s J?;1r ~ maso ~ ~- o~~p a~ _ .állanak~ kirándulások élére, testsúlyok fí-8 k~ot nő, semmifele kor,?s tun~ 
ményt többé nem mutatnak, úgy hogy telj esen gyogyu~taknak ~ef;tne, 1otet t~r-tani ha a több évi tapasztalat nem juttatná eszembe, og7 e. _a as n_a o, mm
·den 'évben elöállott volt s daczára annak, az izgatott nagyva~o~i elet 1~~:ieg;~en 
befolyásánál fogva, ha innen távoznak, ismét, cs~k az előbbi ecrepi apo an 
fogom idegrendszerüket a jövő tavaszszal. talalm.. . , l". _ 

Érdekesnek találom még felemlítem, hogy idegbetegeknel eppen a.z e or~ 
ment gyógyszerelésnek egy pár kell~metlen utóhatását i"~ v~lt al~~l~~~ ~s~;~~{f 
í e esetben chloralismus nagy fokát, a beteg 10-L g_rm. e „ ~ra. . a , , 
f~f n!~onta ~s e mellett morphinismusban is szenvedett; igen rovid ideig leven 
nálunk eredményről nem szólhatok. , , 

1 
k' 't. 

E~ más esetben paraldehyd visszaélésnek latam egy e~·~.e,kes ~,a_ J~ , az 
-ea én °[i a kezdetbeli 1-2 grmos adagok mellett neurasthem~.1aval)a1~0 al?1a.~-
1:~sága ellen jó hatást tapasztalt, falusi tartózkodása alatt orv~~1 ~~e~o.~·.~e~ i~l:~! 
lassan :30-35 grmnyi napi adagokhoz szokott ~olt; már to . ep,es1_o e e e 
rajta a jellegzetes paraldehyd szagot. észreve~m, e mellet~ a fels_o. ~egta\~~b~: 
nyelv reszkettek, psychicus zavarok is ~oltak Jelen, n~g~ felel~m~~::s .~~\J dása 
időszaki deliriumokkal, egészen a delirium tremens kepeb~n. En 1 ai oz ~ 
alatt is megkisértettem nála a paraldebydet _lass.~n elvonm, ~zo~b~f e~ t~lJ~S~~ 
·Csak egy zárt jellegü ideggyóg)intézetben ~ikerult, _hol _az orvosi e en rzes .JO 
ban volt keresztülvihető. - Beteg most telJesen ~geszseg.~s. „ • , 

Elmebetegségek is előfordulnak néha-néha gyogybelyunk?i;i s tekm~ve an,nak 
nem zárt jellegét 8 az alkalmat egyes excessusok téte~~hez, m1 ily, tounsták alt~~ 
is sokat látogatott helyen elkerülhetetlen, csak a le_heto legke~lemetlenebőbb t~pa~él 
talatokat tehettem. Két esetben férfinál dementia para!ytica, .

1
egY. ~d . Jő e1 tt 

melancholia s egy férfi betegnél vesania forduU~k elö ; mmdegyi ' r,0~1 ~ ~ ab
tetemesen rosszabbodott, úgy hogy mindent ~lkovettem, hogy lehető egoyorsa · 
ban állapotjuknak megfelelő intézetbe kerulJenek. . , , . 
. Ezek volnának röviden a tapasztalatok, melyeket idegb:te~e~ne! Tatra
füreden való tartózkodásom alatt észleltem; .eg.Y,es esetekb_e~ batontok, ig~~ s~~ 
·esetben azonban negatív eredményűek s mmtan nem szepitettem az ere me 



150 

n~eket .s oly őszi?tén m?ndt~m. e~. a t~n~~ket, .n;int azt a tárgy fontossága meg
e~deml~, mely mmden ketes erteku szepitest kizar, engedjék reménylenem, boay-
turelmokkel nem éltem vissza. "' 

10. 

ADATOK A VÉRZÉSCSILLAPITÁS TANÁNAK JELEN 

ÁLLÁSÁHOZ. 

Dr. SZÉNÁSSY SÁ.NDOR mütöorvostól. 

Sebészi működ~sünk egyik legfontosabb részletéről, a vérzéscsillapitásról,. 
akarok a_ t. szakosztalynak ma némelyeket összefoalalva elmondani. · 
, 1t _ki _sebés~i eszköztárunk és sebészi techniká~k haladását a vérzéscsillapi-

t~s koru~ ISmen, az arra a meggyőződésre jut, hogy ma már valóban urai lehe
tu?k mmden esetben a vérzésnek. Ez így is van. De azért minden eszköz és 
mii;iden tec?nika daczára sem vezet fáradozásunk azonnal czélhoz, és néha a 
le&J~bb t~dasunkk_al a~kalmaz~tt li?atur~ daczára is vérzik még a szemünk előtt 
fe~vő nyilt s~bterule~ ,is; nem i~ szol v~ _uregekröl, hol gyakran végig kell pró
bal~unk az osszes .elJarasokat es eszkozoket, és néha a vérzés csak akkor áll el 
a mikor épen el tud állni, és nem akkor, midőn mi elállítani akartuk És h~ 
ma én .1:1-agam, ki ~ve~en át oly sebész mellett mtíködtem, kinek sem b~torsága 
nem ~i~nyzott a verzessel szemben, sem leleményessége soha nem fogyott ki az 
e~hetős~gekkel s~emb~n, ha én magam ma arra, a mit láttam és tapasztaltam, 
vISszap1llall:t,o~, ugy kenytelei:;i vagyok bevallani, hogy legbátrabb és leglelemé
nye~ebb e~Jara_sui;ilmak ezenfelul még gyakran a szerencse, a természet által 
nyuJtott előnyok 1s kedveztek. 

. A vérzé~ idejét tekint~e, általáb~n két fajával a vérzésnek van dolgunk. Az . 
eg~i~ azon re.sze, mely az altalunk eJtett sebből a mi.Hét ideje alatt történik· a 
mas1k azon ~-e~ze,_ mely a ~űtét után - a sebgyógyulás ideje alatt következik be. 

~ ~űt:t 1deJe ~latt var~ató v~rzéseknek ma már csakugyan az esetek tul
nyomo resz~~ei_: 7leJet veh~t.iuk; Mi~de?ki ismeri Esmarcb egyszerü és mégis 
s~elle;nes elJarasat. Azon altalanos es mdokolt öröm, melylyel sebészetünk ezen 
v1vmanya fogad~~t?tt, a 'tapasztalat által ugyan némileg csendesebbre bangol-
~~tott .. -:1zon., ~l}aras,'lal, melyet Esm~ch. ajánlott, valóban nagyon megkönnyit
JUk saJ~t ~lJar~sunkat, de azon eszkozokkel, melyeket eljárása mellé ajánlott, 
nem mi?d1g hajtunk hasznot a betegnek. . 

. A JÓ szoro~an meghúzo~t gummi-pólya és ajó erősen megkötött gummi-cső 
az ig~z, hogy vertelenné teszik a műtételt, de egyuttal oly erősen szorítják azon 
testi:eszleten, mel~re a kötél :1lkalmaztatik, az edények idegeit, hogy azok ezen 
~zo:ntás al,att elz.s1bbadva, midőn a köteléket levesszük, zsongjukat elvesztették 
es igen erősen verzenek. 

~em cso.da,, ha ezen tapasztalatból kiindulva, sokan az Esmarchozást egé
szen felre~:t~e~ e~ nagy mfüéteket, végtagrész eltávolitásokat is úgy végeznek, 
ho~y ~ mu~et 1deJe ala~t az oda vezető nagy edényt csak ujjal nyomatják le . . 
~y1lv8:~v~lo, ho~y ~z visszaesés és tulzás retrograd irányban, mert az Esmarch
f~le_ ~lJar.as _eszkozei, ha elv_etendők is, de eljárásának elve kétségen kívül méltán 
tuleh meg Jelen ~orun~at is! é~ az ,elv mellé az eszközök is jobban választhatók 
meg. Az egyetemi I. sebeszeti korodan pl. már régen változtattunk az eszközökön_ 

151 

A gummi-pólya helyett egyszerü flanell~pólyát használ~nk,_ mel~nek :laszticitás_a 
épen elegendő arra, hogy kellő megszontás mellett a ver~ kiszontsa, ~s a g1;m~1-
cső helyett, mely keskeny helyen szorítva, mélyen bevag - gummival a~szőtt 
széles vászon-pólyát használunk, mely szélesebb helyre nyomva, a nyomas _el
oszlik és csakis a véredények ürterének elszoritására elegendő, de nem oly m-
tensiv , hogy még az idegeket is bénítsa. . .. , . , , , , . , 

Örömmel constatálom, hogy Esmarch kitunő el.iarasan~k ~zen modo~itasa, 
melyet Kovács tanár nálunk honosított me.g, ~ülfö~~ön is mm~mkább terJ.~d,--; 
bizonyára előnyeül azon elvnek, mely a verk_iszont~sb~n~ ~ ver !Ilegt~kantasa-
ban, organismurnnk gyógyhajlamának esélyeit ~kar.Ja kiva.~olag ,novelm. „ • 

A minthogy Esmarch eljárása nagyban tamogatJ~, bator~ag~:mkat a mu~e~ 
alatt, úgy a különböző csiptetö fogók nagyon elői;1ozd~tJak sebeszi be~va~.ko~asi 
kedvünk, ugyancsak a műtét alatt. Hogy mily batorsagot adnak a ,verzoedeny 
szájadékát ayorsan befogó es:,:közök eljání.sunknak, mily me~nyug\ast a beteg 
sorsát fontolgató sebészi reflexiónknak, azt jellemzően mutatJa be azon felelet, 
melyet nem egy szigorló mond Kovács tanár azon k é~·désére, bo~y ez vagy am~ 
mfüétnél mely edényt fogja bekötni ? <<Azt, a mely vér~ik )) : ezen ~zmt~ stereo~tppa. 
vált feleletet a vizsaáló tanár ma már nyugodtan eltogaclbatJa es e~ .iellemz1 leg· 
inkább a vérzés-csillapítási kérdés ezen részének álliisát. ~~nylt'g u~y ~an, ho~y 
e véredény-fogó csipöink alkalmazásában többet nyom a JO szem, es biztos kez, 
mint a pontos anatomiai ismeret. . , . . . . . . , 

Bár azon számos módosítás, melyet még mmden UJ ev a verzes.cs1llapi~o 
pincek terén hoz, arra engedne következtetni, hogy a kérdés ezen. resze m~g 
most is távol áll a befejezéstöl, úgy tényleg nem így _áll a dolog. A P~?cek a!akJa 
ma nagyon közönyös körülmény, és leh_et mondam, hogy a Pean-fele te!Jesen 
megfelel minden követelménynek, csak ugyesen alkalmazzuk. Persze a k_: ~sa,k 
a pince-töl várja, hogy fogja be az edény szájadékát, ki annak. ~l~almaza~an;il 
egész egykedvüen csíp oda izmot ~s ideget ~s, az. ~-yakran roszu~.iar es n~m :·1t~an 
tapasztalja, hogy edény helyett mas valamit, koto~t be a csomoba. NJ:il~. felule
ten ott, hol tisztán látjuk a helyet, a melyből a ver fecskend vagy szIVarog, ott. 
a ~aafogó alalrn orrmányos pince-el mindig czélt érünk; kivételt a cson~ sz~m
széds'ágában, szóval feszes felületekről eredő vérzések képeznek, a hol ~ ver~deny 
száját az orrmány alakú fogóval nehéz megf?gni és a hol ~?kk~l. czelszerűbb a. 
horgas fogó. Világos, hogy az eszköz fogantyuJa nagyban ~-losegit1 az alli:~lma~
hatóságát, ha ezen fogantyu jól kézhez ill~, vel~ az ,eszkoz. porsan nyitha~o, 
zárható. Ezen czélt tartják szem előtt az ollo alaJrn zarraJ buok, melyek sokkal 
czélszerübbek az ú. n. tolózáros rSchieber) pince-eknél. En magam, ne~ felta
lálási viszketeaből, hanem a meglevő jó részek czélszeril egyesítése czélJából a. 
Luer-féle csípŐ horgas orrmányát a Pean-féle eszköz olló alaku szárára. a~k~l
maztam és Kovács tanár ur ezen eszközömet már évek óta alkalmazza műtetemel. 

Már említettem, hogy az ~devágó _eszköz~k módosítgatás~ a ~érdés ezen 
részének fejlesztésén nem lendit, nem 1s l_endithe~ sokat .. Akar 7°ilJ:en alaku 
pince-el is roszul fogja az meg az edényt, ki szemkozt akar.Ja megfogm. 

A megfogásnak oldalt, rézsut kell történni, és _ha eg7 _pinc~ be ne;n f?gta. 
az egész szájadékot oldalról, még rá lehet akasztam a mas1kat, es a ket pmce-
mögött alkalmazni a ligaturát. . . . 

Ily részletekbe e helyt csak azért bocsátk.ozt.am,_ ho~y, b~bi~~n~itsam,. mi.ly 
látszólagos csekélységeken fordul meg ma verzescsillapitasi e1Jaras?nk sikere. 
Egy egész sorát a tankönyveki;-ek né~t~n:i á~ é_s, nem aka_dtam -~ hga

1
tura ~f?Y 

másik fontos részletére: a csomo megkotesi mod1ara. Azt mmdenutt ohashat.iak 
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é~ láthatják, mint kell a két kéz mut t' .. . , , , ., 
ritani az ütér szájadékára ho 1 a o UJJ~1val a~ első csomozast JOl odaszo
csomót kell ko .. t . . , . '· g_y e ne csuszszek, azt is megmondják hogy sebészi 

m · es meg1s nem ez a fő . fő h , ' 
a második csomó megkötése között k '··tb a~, , ogy a cs?mozásnál az első és 
mert különben mé mielőtt a m, a. ezu e? evő f?na!vegeket lazán tartsák, 
elazult, és ha kissé e~ősebben lükt ~sodi~, csomot meg~otnek, már az első csomó 

Az üterek vérzése tehát ma e ~~ e e:y, nem s?kara az egész csomó le is esik. 
mondtam hogy maJdnern tel" mar mti nem telJesen hatalmunkban van. Azt 

Évekkel ezelőtt ea ör~esfn, mer vann~k esetek, a h?l még sincs. 

~el~ü körkörös alszárf~~élye ~ls~~~~:~n~~:~~t!e:tezel_t~m,' km?k ebgy nagy te1j~
ohaJtotta a műtétet. A csonkítás után sz~ se15ess:; a .. eteg maga is 
mert az edények falai oly törék k ne~ ~udtuk csill~pitam az uteres vérzést, 
má.r összeroncsoltattak a lekötő etye 1 ;1~ t '1.hogy ~ pmce ráalkalmazása alatt 
suson általam előadott' ös f ?nt a a te Jesen atmetszettek. A műtéti cur
más hátra, mint a hete ~:fs k?gas~ at alkal?Iaztam, ~ind hiába, nem maradt 
vérzett, a vérkiszoritásnlI h~sz1n ~~t agyba ~al~1 e!helyezese ut~n rögtön erősen 
természetesen nem lehetett d fi ~f gumm1-po ~at alkalmazm a csonk fölé. Ez 
a csonkrész is elhal Másna; ~1 n:um,t m~rt hisz a szo~itó pólya alatt nyilván 
feljebb amputálván ~z alszárt o_vacs, an r ur_ ?I~s kisérletet tőn; valamivel 
selyemszálból összerakott fon~l:t v~rede~ftek l~ko~ese:e szé}es, két vagy három 
falát át nem metszi. A vérzé . a_s~n~ ' me ytől varhato volt, hogy az edény 
tartott sokáig, mert nehán ó:~~:i~~~s ig~ cs~kugyan g~orsa:? sikerült, de nem 
edényfalak ismét csak áttfu·tek és a , . g! la~s~ik, ho~y a felettebb atheromatosus 
~óly!1' háritotta el a pillanatn i vesz~f1:es UJbo1.i:r1e~111;dult. Ismé,t csak a gummi
es vegre is valamely képződört d 1 y b s~m1 kmuloltes, sem mas nem használt 
az egyén életének. ' e e sza a u t trombus embo1ia utján vetett véget 

Például hoztam ezt fel arra ho n , h , . 
az üteres vérzéssel szemben ha a' d ~y f el ka bmeg ma is tehetetlenek vagyunk 

S . t , ' ' z e eny a a etegek 
zm ugy tehetetlenek vagyunk m , · : . 

vérnek nincs alvadásra hajlama Neme~ ma is ez~~ ,v~rzes~kkel _szemben, ha a 
normálisnak látszó vera1katról . h1:Emoph1harol szolok itt, de egészen 

E:órodai gyakorlatom err · · 1 'lt . 
harminczhat éves kanász keri.i1tis szo ~~, ~t~tt erdekes, de. ~zomorú példát. Egy 

A daganat ol naa ' egy o1,rns1_ ,aganattal ka1Jan, kórodánkra. 
folyt, még mindi/19 k'Űó;o~t, hoglt e1tavohtasa után, ~iut~n a vér is belőle ki
vá~1ban kelle kiizelni, és mi v~f~~r~lá~~=~ól d:ga;at e1tavo~itá?a cz_éljából a kart 
edenyek melyek a kivül fut, . . . ao a aganat mely eben is voltak nagy 
t~~ár Úl.' az axillarist előzete~e:J~Sf~ö~~~!:g Av~nákkal arányba~ á11.otta,k, Kovács 
knze1ése, nehány pillanat műv lt k. tl ag3:nat 1e.1?:~tszese, illetőleg a váll 
1 h t tt , . e vo ' szo a an dnnens101u met , kk 1 t 1 e . e e vegezm, de az úgy támadt seb fel·· 1 t . , J. . • _;izese . e, ez e 
mmdennapi munka volt Öss . _u e en a verzes csi11apitasa szmten nem 
szájadékokra, melyeket ~ddig zi:s /~:ce-e~nk n!~m~a? rá lettek aggatva az edény-

A vérzéscsilla itás ú , gy , seg~ UJJa: ~!~mtak le. 
jábó1 mégis sikerüft a néff.fzhedenye~bő1, mmt az onas1sebfelület parenchimá-

A seb gyógyulásnak i:d,ultogy·~ő e~g aránylag so~ vé7·_t veszitett volna. 
<lett. Ezt is gyorsan sikerült eht mi ~ D nap~a ~gy ho~alJ1. _edény vérezni kez
kötési helyén az edény átszakad/?mm. h e rea ~ov~tkez~ éJJ~l az axillaris alá
csösen rángatódzó beteghez odafu:it: r~ am~s v:rzes, ~eg mielőtt valaki a gör
fel ez esetet mert n ilvá l' vo na, vege vetett eletének. Azért említem 
műtét alkal~ával se~ si~:r~f 'a hogy nem hh!Emophil egyén volt, hisz akkor a 

nagy parenc ymatosus vérzést csillapítani és az 
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~gyén már biztosan akkor elpusztul; és mégis még nyolczadnapra sem képződött 
thrombus az axillaris alákötési helyén. 

Az Esmarchozáson, a véredény szájadékának bekötésén kivül, még egy 
harmadik hatalmas eszköze van modern sebészi eljárásunknak a vérzéssel szem
ben: a tampon alkalmazásában. A ki észszerűen alkalmazza a tampont, az ezzel 
bizonyára a legtöbb vérzésnek urává lesz. De az észszerii alkalmazás itt is a fő, 
nemcsak az összegöngyölt tamponanyagnak odadugása. 

Egy bizonyos irányban korunk nézetei tisztulnak a Jó tampon sajátságait 
illetőleg, a mennyiben nem a tamponáló anyag chemicus sajátságaitól, az ú. n. 
stipticus hatástól várjuk a, vérzéscsillapítást, hanem csak a tamponálás mecha
nikus hatásában bízunk. Rs ha mégis még néha azt halljuk, hogy ez vagy amaz 
.az új antisepticum, melylyel a tampont impnegnálva, jól sikerül a vérzést csil
lapítani, úgy erre, a tapasztalatokon okulván, ma már semmi súlyt nem helye
zünk. Tudjuk, hogy minden új szernek ezen a dicsérési epochán túl kell esni, és 
minthogy még mindig akadhatnának olyanok, kik a kissé félelmetes vérzés lát
tára szeretnének oly szerrel bírni, mely a vérzést kényelmesen elállítja, úgy az 
ilyen dicséréseknek mindig akad még hálás közönsége is. De a tisztult sebészi 
gondolkodás ma már csak a tamponálás mechanismusát veszi számba, és ennek 
-czélszerűségére fordítja figyelmét. 

A tampon nyomás által hat. Azt kell tehát tudni, hol lehet nyomást gya
korolni. Nyilvánvaló, hogy nyomás csak ott érvényesül, hol azon felület, melyre 
nyomunk, nem tér ki a nyomás elől. A tampont kiválólag a parenchymatosus 
vérzés ellen alkalmazva, nyilvánvaló, hogy a parenchymközöket, melyekből a 
vér szivárog, csak úgy sikerül összenyomnunk a tamponnal, ha a nyomás ellen
nyomást talál. 

Ha tehát üregekben akarunk tamponnal vérzést csillapítani, úgy ezt csak 
akkor érjük el, ha ezen üregeket egészen feszesen kitömjük. Különben a tampon 
·ép ellenkezőleg hat, a mennyiben csak tágitja az üreg falait és a tágult falakban 
tágulván a vérző hajszáledény-nyilások is, a vérzés még bővebb lesz. 

A véletlen ugy akarta, hogy közelm ultban erre is láttam példát. Volt alkal
mam egy beteget látni, kinek lépe tömlősen elfajult és kinél a megnyitott töm
lőbe történt hetek mulva igen élénk vérzés. 

Midő~ én hívattam, az egész tömlő belseje Gersuni-féle jodoform kanócz
czal volt kitömve anélkül, hogy ez által a vérzés elállittatott volna. 

Nem tettem egyebet, mint eltávolítottam a tamponáló jodoform kanóczot 
€s a bő vérzés megszünt, a még időnként mutatkozó vérzést nehány 1/io száza
lékos argentum nitricum. kifecskendéssel sikerült teljesen elállitanom. 

Tehát ismétlem, hogy a tampon alkalmazásánál ma már nem annyira a 
tampon vegyi sajátságában, a stipticus hatásban keressük a p!Emostasist, hanem 
.a mechanikus hatás körülményére forditjuk figyelmünket. Es hiL a körülmények 
a tampon által gyakorlandó nyomásnak kedveznek, ha kellő ellentálló alapra 
gyakorolhatunk nyomást, úgy kétségen kivül a tamponálás a rögtöni segély nyuj
tásnak legczélszerübb, mert legegyszerűbb és legkönnyebb módja. 

A tampon anyagának megválasztásánál nem vérzéscsillapitási de általános 
sebkezelési szempontból persze ma már annak asepticus voltát kell szem előtt 
tartanunk. Oly anyagok, melyek a tamponba beivódott vér bomlását leginkább 
képesek megakadályozni, legczélszerűbbek, mert legtovább engedik a tampon 
helyben maradását. És e szempontból eddig jobb anyagot valóban nem. tudunk, 
mint aj odoform-készitm.ényeket, különösen pedig a jodoform.gázet melynek nedv
.szivó hatása alatt az alatta lévő sebfelület is szárazan marad. 
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A tampon czélszerü alkalmazásának kulcsa is azonban az utánnézés. Soha 
sem szabad abban bíznunk, hogy mert jó tampont és véleményünk szerint jól 
alkalmaztuk, hogy ezért bizonyára nem vérzik. Nem ritkán szoktak szigorló can
didatusok e kérdésen fennakadni : honnan tudjuk hogy az orrba alkalmazott 
Belloque-csővel behozott tampon jó helyt van? 

A kérdés oly egyszerü, hogy alig érthető, hogy nem találja el mindenki 
azonnal a feleletet: jó helyt akkor van a tampon, ha nem vérzik többé. Csak a 
ki a czélszerü alkalmazás mellett még gondosan ellenőrzi is a tampon hatását, 
csak az lehet ma is ezen hatással megelégedve. 

Véredény-befogó csípők és tampon sebészi gyakorlatunkban felmentenek 
minket más stipticumok alkalmazásától. A hideg vizzel való leirrigálás az egye
düli, melyhez még gyakran fordulunk, részben hogy a parenchymatózus vérzést. 
csillapítsuk, de mégis leginkább azért, hogy ezen vérzésből származó vért eltisz
titsuk. Azt hallottuk ugyan ezelőtt két évvel Schede hamburgi sebésztől, hogy a 
hátramaradó vér a sebuen nem csak nem baj, sőt ellenkezőleg igen alkalmas 
anyag, mely organizálódva az anyaghiány pótlását sietü,ti, és közölt is eseteket, 
melyekuen a sebüreget tele engedte szivárogni vérrel, és ezen vér itt minden zavar 
nélkül elmaradt és szervillt. Kétséget nem szenved, hogy modern antisepticus 
eljárásunk a sebben meghagyott vér ily inoffensiv voltát lehetővé teszi, de ebből 
szabályt csinálni, az antisepsis hatását ily elére állítani, még sem czélszerű eljá
rás, és bizonyára a legtöbb józanul gondolkozó sebész Volkmannak ad igazat, 
ki Schede ajánló szavára azt jegyzé, meg, hogy Schede rnedves vérpörk alatti 
eljárása sok sebészt üthet arczúl•>. Altalános elterjedésre ezen eljárás nem szá
mithat, ií.ltalános szabály ezen~ul is a vérzés szorgos csillapítása és a sebnek 
gondos kitisztogatása marad. Es azon körülmény, hogy a kitisztogatás marad 
egyik főszabály, ezen körülmény szól ellene a stipticumok alkalmazásának, melyek 
a sebet bepiszkítják. 

Kivételesek az esetek, hol daganatok eltávolitása a Paquelin-féle hőégető 
alkalmazását javalja. A pörkölő tűz, mely itt arra szolgál, hogy az álképletet, 
különösen carcinomát, a környezettől elválassza és mely a kés fölött különösen 
azon előnynyel bír, hogy még a sebzés helyén túl is hat a szövetekre melyekbe 
esetleg ráksejtek kivándoroltak, ezen pörkölő tűz itt egyuttal a vérzést is lmt
hatósan csillapítja. Természetes, hogy csak a parenchymatózus vérzést, mert a 
fecskendő edényekből itt is a szájadék bekötése által csillapítjuk a vérzést. Ezen 
esetektől eltekintve, hol tehát a pörkölő tűz egyéb hatása mellett vérzéscsilla
pító hatása is érvényesül, ezen esetektől eltekintve, ma már a tűz, mint vérzés
csillapító, sebészetünkben nem si1erepel. A tűznek is, mint sok másnak, a vérzés
csillapitás körül ma már csak történeti jelentősége van. 

De hogy a régibb eljárások és eszközök ismerete nem fölösleges, hogy külö
nösen a már teljesen elfelejtett tourniquet nem dobandó teljesen a lomtárba, azt 
a következő eset bizonyi~ja. Kovács tanár kórodáján újabb időben az aneuris" 
mák feltünő gyéren fordulnak meg, évek multak el utóbb a nélkül, hogy csak 
egyet is láttunk volna. 

E körülmény annál feltünőbb, mert régebben ez nem volt így, és aneuris
mák műtéte nem tartozott a ritkaságok közé. 

Ily műtétet végzett vagy nyolcz év előtt egy körülbelől 50 éves czipészen, 
kinek femoralis aneurismája a czombütér lekötését tette szükségessé. A lekötés 
az aneurismán túl a czomb középső harmadában történt. A lekötő fonál azonban. 
a felettébb atheromatózus falat másnapra teljesen átvágta, vérzés indult meg~ 
melyet csillapitván, a czombütér a felső harmadban köttetett le; azt is átmet-
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. , . , ·b n kiszökő vér a terem közepére fecs~en-· 
szette csakhamar a fonal, ~s ~ ~~g~r t: edény alákötése közvetlen~~ a 
dett még egy haTmadszor k1serte e meg , az 1 Modern sebészi önérzetunk 
Poupart szálag alatt, újból,ugya~azo~ erec1::11;,fi~enÍ,·a vérzé~sel. Pedig itt előre
nehezen enged megny,ugv~st a? an, ogy , u anaz az elváltozás, melynek 
látható volt hogy a ver1:1deny-falzat elváltozasa, gy 1 'ltozás felj'ebb is ter-

. ' cl , , t képezte hogy ugyanazon e va , , 
az aneurisma is ere mell~~ , ' . k biztositva a veszedelmes uto-
jed, és ha az iliacát kotjuk ala sem vagyun 

vérzés ellen. , . . k' , ·l ' többet az alákötést, hanem a Poupart-
Kovács tanar ur nem is iser ~ meg , tourni uet alkalmazott, mely 3.Z 

szálag felett egy_ jól bep~r~ázo~t e~·ő~en Ilyo:~zoritott~. A nyomás azonban rn~g 
átszakadt véredeny nyilasa~ ny.omasava~~!~ romott lágyrészeket, az elhalás korul 
egyebet is tett, elbalásnak 11:ditotta a~t b J midőn a tourniquetet nebány nap 
lob indult meg, és az ered_me_ny a~ vo ' 0~ünt többé nem ismétlődött. A lob 
mulva eltávolitottuk, ~ >erzes. teljesen ~e~bus 'ké ződött, és ezen thrombus a 
befolyása a~at~. ug~ams yíla~ ,e~~nlif::dJ~~o elzárta, ti~y hogy mire az el~1alt részek 
makac~ul verz~ edeny n a1 s~lt a k eh sarjadzás utján gyógyult es a beteg 
kellő t1sztogatas mellett , e va, a , a s , 

gyógyultan hag7ta el a koroda~.l . . ·1 hasznát vehetjük még moclern viv-
C«ak példaul hoztam ezt fe ana, m1 y h ' l t ' ak 

~ · · · közök öntudatos aszna a an · . 
mányaink mellett is a re!51 esz . cl , . k hogy a tan józan mechamcus 

Mert a vérzéscsillap1~ás ma is, aczara ~n~a ' s meÍyet szakértelem nélkül 
elvekre van fektetve, meg1s nem puszta rnec amsmu ' 

is jól vége2!hetü_nk .. , . , . el a mil egyszerünek látszik, mégis 
A vérzéscs1llap1tas ma is müveszet, m Y Y. k„t„.k l ' a mely vér-

. tt . t I az boay azt az edenyt o ~u a a, ' 
megkivánja a szakkepze sege . g. ' e k bizonyos edénynek de boncz-
zik, és nem sokat t?rö_dünk ve~e, m1 ~ i;tve a~f;~ e:etekben melyekben' tudásunk 
tani ismeretek nelkul,. nebez ese eK enÍ k - Azt meaengedem, a >égtag 
valóban próbára les~ teve, . nem. b~~dogu ll:r, ·t az is kinek azon edények lefu
csonkján jól meg tudja fogm, a vere tny-11~1 :i~í.;el pl akkor h<'L merészen lapa
tásáról nem igen sok tudom~sa van. e mi , . lap~i~otomÍát végzők száma is 
rotomián~k indul - é~ ~~djuk, hof!o mak~:C~L~k 'cslJvel leszoritotta 8: méhet, 
igen elterjedt - ha b_1z~k ~bban,. ?Y na.a rszámú és jó pince-e1 vannak 
melyből a daganatot kiv~g~i ;ka~:J~, a~~/10.~ha ~ost véletlenül a kaucsuk cső 
kéznél, melyek ~zt ~ m1 verzH. e o"'j.~ 'te~ ern i vér boritja. el a tért. Ne úgy 
lecsúszik és az Ujjnyi vastag edehnyekbol 'tg . ~tt elmond~k csak suppositum 

. lt 1 t' ·rn mint a az a m1 en 1 ' . 
vegyék tis~te m: arsai ' „ ·t. t' - hanem vegyék úgy, a mmt van, 
volna - mely meg sohasem tor en meg . l - enyhe kifejezéssel élek -
hogy 'ez már valóban nem egysz~r es~tt meg e~ 1~Y~t esett ily alk~lomból álcloza· 
és hogy ·a műtő " zav~rána~ii mar s~amo~ em :r~érzést nyomban csillapítsa, az 
tul. Pedig egy kézfogas eleg lett vo na, 10gy · 

emberéletet megmentse. . . t 'nk kell hogy dictálják. Nem kell mást 
Ezt a kézfogást boncztam isme;·e e1l . n· f'elf'ele' . i'ger1 erősen húzva, a vér-

. · 'het és ervsen 1uz 1 ' · 
tenni. mint megfogm .a me . . , f tnak ho a méhnyakhoz menve, itt 

· edények, melyek maJ~nem mm:z~;.)ált~l ürt'erü:Gen megszűkebbíttetnek é~ ,a 
kanyarodnak, ezen edenyek a bh t 1 t„ ·"l a sebben látszó edénynyilásokat JOl ·n 1 , y hogy a se e e oro ve, h t"'k vérzés cs1 apu ' ug , t érzés elkerülésével be is fejez e ~u . 
befoghatjuk és a m~1l'tdé'ttetha vtegze ;:l ~'trra hoay a ~érzéscsillapitás ma is még 

Ismét csak pe a oz am , ' ' " 
orvosi szakismeretet igén~lő mk~~le_sz~t. az irányban nyilvánul, a mit Verneuill 

Korunk haladása e teren 'U onosen , ' 
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:a ,fra?cz~a sebészek ez évi congressusánal . , , , . ve~zescsillapitás művészete is terjed és . ';~rrto besz~deben Jelzett, hogy a 
mar oly nagyon a vérzéstől d mm a a, anosabba lesz. Nem félünk ma 
· , 1 . ' e azon nyugodtsagot mel t , , · · ~genye , ma is csak a gyakorla,t adja me . ' ye a verzescs1llap1tás 

Ezen gyakorlatot kell általán ·t g · · , . . 
a~y.~gunk, jó tamponjaink vanna~s1 ~m, m~rt hiaba .J ~ pmc~ink, jó lekötő 
korül az iskola, és majdnem hihetetl JO ~z~?:lY.01 kat tamt, a verzéscsillapitás 
orvos a vérzés láttára És me' g1·s , enne a sz1 r, hogy meg ma is megijedhet 

0 
. . , · ugy van. 
rvos1 tudasunkban is ann . b 

korlat nem edz meg vele szeJ~:a enn_e v,an a .vér fontossága, hogy ha a gya-
bénitja tetterőnket. n, a verzes mmden segélyeszköz daczára is 

Pedig ma már sokat majdnem mi d .. , 
nek számos rationalis módszerét bírJ·a tndent, tehetunk e teren, és a vérkimélés-

A ' ·k· ' l ' . u omanyunk. ver ime es ped1v sebészi tényk d, .. k k . . . 
hogy maradjon, mert: o((A vér az dr·'e esunl ne. is mmd1g egyik fő czélja kell 

, aga va a.m11>. 

11. 

ÉRDEKES SEBÉSZI ESETEK A VEZETÉSEM 

VÁROSI KÓRHÁZBÓL. 
ALATT ÁLLÓ 

Dr. MAJOR FERENCZ sz 'k „ 1 ' • · , ' e este iervan varosi és kórházi főon·ost61. 

Elfogulatlanul tekintve a sebész t h 1 d , , , 
-abban fogjuk azt találni h . ,e . a a , asat., ketségtelenül nem csak 
kötött alá, merész kiviteÍü f!pya:ogtyo1mk-~kast1k ,sebesz vesét, lépet irtott ki, aortát 
m ''t't k 1 ia a vegzett hanem abb . h u e e ' me yek micr egyrészről k' .. „1 , ' an is, ogy olyan 
részről valóban ~lke~ülhetlenek é~~~ men,yesebb begyakorlást igényelnek, más 
must ~eggátlók, az universalis' ak entők, .. v~gy , hoss~u ~zenvedést, maras

... ~időn az alábbiakban a köz!kuf{latot ~~ő~ alta.l is s1keyrel végezhetők. 
. gyuruporcz törésének egy esete' t , ?an ,előfmdult eseteket, u. m. a trachea-
k . , serv- es hugykő ''t't · , arcsont tűrésének puskagolyó ált 1 t, . i;nu e ~1met es egy esetét a fel-
l~tt; főleg azoknak különös gyako~l~t·ai,~y~kl°.m, ugy ntk~bb előjövetelük mel-
lasara indított. 1 eite uk volt az, m1 engem azok felsoro-

. Első esetemet, miután az n „tk , 
rövid irodalmi méltatással k'. ..1 . akgyd 11 asagot mutat előjövetelét illetőleg, 

ozo m o a atoltnak láttam. 

I. A légcsőgyűrüporcz-törés egy gyógyult esete. 

Egy - mindenesetre ritka és i , , . · 
~eveny sérülésről kívánok az Í'bb~e~brossz gJ:o?yulas1 ~redményt mutató 
~elzett két körülményen kivül m;ga s ~~ .a~ te~h,test ~enm, melynek a fent 
is van.. e eszi es orvenyszek·orvostani fontossága 

Ritkaságát és rendkívül rossz ó l' · , , , . 
ccKrankheiten <les Halses11 czimű gy gyu,'.l',s1 ,kepesseget !1' dr. Fischer Gijörqy: 

.bizonyítják, ezek a következő ta'bl' mtubnkaJ,all~ol vett statisztikai adatok. elédgé 
aza an a ittattak egybe : 

0 

1. P aizsporcz 
:l. Gyürüporcz 

Törés 
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3. Paizs- és gyürüporcz ___ _ __ 
4. Szakcsont paizs és gyürüporcz __ _ 
5. Szakcsont-paizsporcz ___ .. . . 
6. Szakcsont-paizsporcz-légcső . . . 
7. Paizsporcz-gyürüporcz-légcső 
8. Gyürüporcz·légcső ___ ... ---
U. Paizsporcz-légcső __ _ __ _ _ __ 

10. Szakcsont ___ ___ __ _ _ __ 

Összesen Gyógyult Meghalt 

29 10 19 
11 11 

!:) 9 

2 2 
3 1 2 
1 1 
3 3 
2 2 
1 1 

23 11 12 
7 2 5 11. Légcső 

12. Gégefő ... --- --- --- --- 14 5 9 
~-1-0-5~~~2~9~~7~6-

E táblázatból látható, hogy az 1880-ig ismeretes törési esetek közöl: a 
gyürüporcz és légcsöre együtt csak kettő esik, halálos kimenetellel (8. rovat} 
Tisztán a gyürüporczra 11, mind letalis véggel (2. rovat), mig a tiszta légcsö
törés eseteinek száma 7, melyek közül csak kettő gyógyult (11. rovat). 

Azon körülményből pedig, hogy mindazon esetekben, hol a gyürüporcz 
törése is jelen volt, mindig csak halálos vég észleltetett, miként ez a 3, 4, 7, 8. 
rovat adataiból látszik, a fentivel együtt e törés rendkivül rossz prognosisa 
mellett bizonyit. E szomoru kimenetel még akkor is beállott, ha a különben 
aránylag jobb prognosist mutató paizsporcz- vagy szakcsont-töréssel volt a 
cricoidea fracturája complicálva, miként ez a 3. és 4. rovatból látható. 

Egyedül a légcsönek törése valami gyógyulási arányt mégis mutat (11. rovat) 
más részletek tör.ésével complicálva azonban úgy látszik, hogy szintén a trachea 
törése a föoka a letalis kimenetelnek. 

Nem csalódunk tehát, midőn kimondjuk, hogy jelen körbe tágó töréseknél a 
legsulyosabb jelentőségű a gyürüporczé és légcsőé külön-külön, még inkább pedig 
e kettőé együtt . 

E sulyosság okának magyarázatát illetőleg, csak a tapasztalatra hivat-
kozhatunk, mely szerint úgy trachea, mint gyürüporcz-törésnél rendkivül gyor
san fejlődik bőr- emphysema, mely egyuttal nagy terjedelmü is; a belégzett 
levegő igen csekély része juthat ennélfogva a tüdőbe is, és csakhamar szénsav
mérgezés tünetei közt beáll a halál. . Másrészt azonban tudjuk, hogy a levegő 
e kis részlete sem juthat le egészen a tüdőbe, miután rendesen nagy mennyi-
ségű vérömleny állja annak útját. 

Ezeknél azonban fontosabbnak látszik előttünk azon körülmény, melyet 
esetünkben is láttunk és mely egy-két szerző által fel is emlittetik - J:iogy t. i. a 
kifejlődött emphysema nem csak a köztakaró alá, hanem a légcsővel lazán 
összefüggő nyákhártya fölé is kerül és enné~fogva ott kisebb-nagyobb emphysemát 
képezve, okvetlenül jelentékenyenfogja szükiteni a trachea liimenét. 

Ez pedig előáll akkor is, ha a nyákhártya szintén megreped a porczok 

törése folytán. 
Fischer fent idézett művének 83. lapján a trachea isolált törését rend-

kívüli ritkaságnak jelzi és a kórboncztani tünetek közt leírja, hogy a törvégek 
rendesen haránt irányban .futnak, egymástól 2 cméternyire is elállanak. Sokkal 
ritkább a hosszirányu rész, midőn nem kell, hogy a törvégek egymás fölé 
csusszanak, sőt gyakoribb azon eset, midőn a törvégek a trachea lumene fel é-
görbülnek és így azt szűkítik. 
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. Ez v:olna, a harmadik ok, mely a trachea- ürü _ .. .. , . . 
leget, ~z .1devag_ó törések többije fölé helyezné.gy porcz tme:;ek veszelyes .Jel-

Kivetelt kepeznek persze a Bie . . W. bb Ji 
által leírt bronchus-törések melyek 1 mr : .. ··~ 'k lltckson, Howard és Marsch 
€redmén ezték. _ A . 7 ' · a . 1 ~1;~0 :rn eszak.adását a tüdőgyökről 
kerülne!. t1 ac iea intususcept107a es ruptw·47a más mértékek alá 

A törés tüneteit ú m a törvégek d. 1 f,. 't 
a ~égcsőnek, a crepÍtaÍiot . és esetleg a i~i~~~r~f ~ithab~ormi~ moz~é~onyságát 
manak a gyorsan és naayfokban f "lőd „ tt b" ato helye~ a tortent trau
A mindig jelenlévő lé 0

'.· „ eJ 0 oremphysema mmd elfedheti. -
fájdalom azonban má~·g~~eg:1gae~?~ alat~t,. a dd.yspno~ ~s az egy pontra localizált 

A k' .·, l t . , , I a ores iagnos1sat. 
OIJOS a szempontJabol minden t. h .. .. 

mondottak ki rAltlee) Cs k L . . rnc ea·gyuruporcz-törést halálosnak 
nélkül, Long és Ha?iord CMed~1~{~~:111 ~e;t~~i ~eg k~t egyént trache?tomia 
egy esetet irnak le, hol a törvégek telje l~ül· .. e.~_18<>0 oct. ,15.) pedig ,egy
elszakadása - daczára is trache t . : , e om ese .. - tehat a tracheanak 

Morell JJiaclcenzie A n ak o .om1~ u an m~gn:ienekultek a sérültek. 
a gégefő töréseit elemzi t~1zetfsebb es on. beteg~ege1 I. k. 542. és 727. lap.) csak 
eseteit taglalja, melyek egyn h, en ~~Jel C:-u! et, .J!..lt.lee, Drummond és Stretton 
nálva - és mind let.hal·s k: e atntyla eg?ső es gyuruporcztöréssel volt combi-

1 1mene e - es azon · . d · · h 
ch~a: és gyürüporcz-törés is mind1·r; halált okozo;kegerke_ ~enyrekJbut, okg:y a tra
plical-va. · • a aJ magu an, a ar com-

Arbuthnot La11e (Internat c t. f" L 
Wiss. 1884. No. 12.) «Fractu~·ese:/"thur a~yng. Rhinologie und verwandte 
azon vizsgálódásokro'l eml ' k "k el hy01d bone and Larynx" czim alatt e sz1 meg me yeket ő . d , , .. . 
Guy-Hospitalban végzett Száz h n',t . ,1 az ~ evago toresekre nézve a 
kórház beteg-anyagának ·901 _ ~ a vi~sga t ~e~ es azt mondotta ki, a fenti 
közül 59 letalis) és Fischer (~; e::~nl~~~··i11l:n1 to~~sekben. _Durhmn (75 eset 
szevetvén, azon következteté~re . t lozu ~ . eta IS) adatait a magáéval ösz
nem járnak oly v ·1 JU ' 10gy a gegeporczok törései számtalanszor 
következtetni lehete:;~ y~!·á~y~~:~e~á;.~al, melyekbő~ a s~omoru prognosisra 
gyürüporcztörés csontos Jss~enövés u~~;~ egy~tlen es elso esetet észlelt, hol 
Buttlin, kik Lane 8 zen készítményét lát~'k .9f°9Y_ult. Mr. Sh~1t.~ock, Semon, 
nek _jobb prognosisát helyezik kilátásba a~[: ent~s~1kben a .gym:up~rcz törésé
e teren szomoru tapasztalatokkal bíró 'n ·~ mmőve~ e.dd1g birt es maga az 

kissé Lane ezen esete uta'n B' ·d l b . m am pes~1m~sn:iusa engedett egy 
t 

· ci1 e e en es Hueter mmd , · t · 
anak a tracheatöréseknek ha k 11" "dőb h ig )O prognos1s nyu.i-

eseteik azonban nem voltak. e 0 1 en a trac eotornza végeztetik, saját 

A törés alakját illetől lt k. 
gálódásoktól - Guret tet:gk·;<.

1 
et ~ mtve a már említett (Fischer-féle) vizs-

a légcsőre, midőn is annak h:~:~te ve e\ egyetnJe.tes oldalnyomást gyakorolván 
és Helwig a n om' t e· agy_ ossz orese állott elő. Keiller, Cauasse 
a legkülonbözbbb as a gdenncbzoszlop ~ele gyakorolták és a törés alakját illetőleg 

- ren szer e nem foglalh t, d . · 
végek eltolódását csak akkor észlelt 'k h a.~ h e~e. mei:ye~et nyertek. A tör-

:Jn~s !!li~{!!~. h@be ~~rFokC ~B ;ssifi~a~i~e~1Z~1~~ i~z8: i~ö~~~~t~~~ tfJr:be~ 
gyürüporcz ficzamáról emlékez. k1 utt (Drnlocat10ns of the cricoid cartilage) a 

R ,1r • ne meg. 
011 mann (Becs. Zur Kenntniss d E t t h t~r~i: · Wiener. med. Wochenschr. Nr. 4tr 4 n s e ungs~;ten von K,ehl,kopff:ac-

·vagoirodalmat bírálva három pontba ' f 5·1 
11~86) sa.1at .16 esetet„ es az ide-

' n og a .Ji;L ossze lnmondásait, melyek 

• 
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1ényege, hogy bár nagyobbrészt trauma okozza e töréseket, még is sok más 
hatány is eszközölheti azt direkt vagy indirekt behatásra. 

Flemming (Catham med. surg. soc. trans. Canacla. April 1887) a trachea-
törés egy gyógyult esetét említi. 

Midőn a fentiekben röviden ismertettem az általam felkutatható idevágó iro-
·dalmat, ugyanakkor azt hiszem, hogy nem sokban tévedek, ha alábbi esetemet, 
mint a második gyógyult gyürüporcz-légcsőtörést jelezhettem az irodalomban. 

1 886 aug. 1 G-án egy a honvédségi gyakorlatok alatt a czéllövészetnél 
mint mutogató szerepelt kőzvitézt hoztak a kórházba, ki teendője végzése köz
ben hirtelen összerogyott és eszméletét veszitve terült el a földön. A kisérő 
.altiszt előadja, hogy egy löveg keresztül hatolt a jelző csengőhöz vezető sodrony
résen és egy ezüsforint-nagyságut letört a csengőből, mely a honvéd nyakához 
ütődött. A nagyfoku cyanosist külölő beteg a fuldoklás utolsó stadiumában volt 
és véres hab tódult elő szájfl.ból. A gégén a paizsporcz alatt közvetlenül mintegy 
négykrajczárnyi terjedelmű vörös folt - jelentéktelen véraláfutással - volt 
átható, melynek környezetén nagyfoku bőremphysema, mely kiterjedt az arcz, 
nyak, vállak és mellkasra. Az emlitett folt helyén igyekeztem az emphysemát 
elnyomni, mikor is ott crepitatiót tisztán éreztem, mi kétségtelenné tette az 
előzmények után, hogy itt tracheatörés van jelen, mely a csengő-darabnak majd
nem golyósebességgel és lapjával való odaütődése folytán támadt. A lappal való 
odaütődés mellett a bőrnek majdnem sértetlen volta, a golyósebesség mellett 
pedig épen :L tracheának törése látszott bizonyítani. Ha élével ütődik oda a 
csengődarab, kétségtelenül a bőrnek és az alatta lévő képleteknek átmetszése jő 
létre. Csakhamar tracheotomiára szántam magam, a bőr átmetszése után azon
ban a behatás helyének megfelelőleg a tracheán egy hosszirányu, a gyürü
porczon és három légcső-gyürün átható, részben egymas fölé csuszott, részben 
.befelé görbült szélü rést találtam, melynek szétvonása után a nyákhártyát a 
légcső lumene felé öblösödve (leválva) találtam, melynek mentén egy kb. lud
tollnyi kis hasadási rés volt. Ezt tágítva, a canult beléhelyeztem. 

A beteg állapota azonnal jobbra fordult, a mennyiben a cyanosis alább
hagyott, a légzés megindult és a beteg köhögni kezdett, midőn is meglehetős 
mennyiségü. részben alvadt, részben folyékony yér távolodott el száján. A bőr
emphysema a negyedik napra megszűnt, az ötödik nap a canult eltávolítottam 
s a beteg a 12. napra gyógyultan távozott. 

Esetem nemcsak ritka előfordultánál fogva, hanem jó kimenetelénél és 
különös keletkezési módjánál fogva is igen érdekes. 

Mindenesetre fontos adat arra nézve, hogy traumára ilyen szabályos 
hosszrés is keletkezhetik, másréAzről pedig bizonyítja, hogy :fiatal egyéneknél is 
törhetik oly lágy, mozgékony és ruganyos képlet, minő a trachea, ha a behatás 
oly gyorsan történik, hogy a légcsőnek nincs ideje az elől kitérni, de viszont 
oly eszközzel és módon, hogy az át nem vágatik vagy szuratik. Az egyszerű 
rupturától nemcsak a folyton növekvő lépdaganat, crepitatio jelenléte, hanem a 
szélek tátongása, egymásfölé csuszamlása és begörnyedése különbözteti meg. 

II. Hat gyökeres sérvműtét esete. 

Két év alatt összesen hat jelentékenyebb gyökeres sérvmütétről tehetek 

j-elentést. 
1. H. B. 1886 márcz. 4·én hozatott kórházamba, a collapsus veszélyes 
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tünetei között, mely állapot négy nap óta áll fenn és egy nap óta bélsárhányás_ 
A vizsgálatkor: a jobb inguinalis tájon, az apertura inguin. externának meg
felelőleg, körülbelől fér.fiökölnyire kiemelkedő, részben a borékba nyomuló, 
érintésre nagy fájdalmat kiváltó terimenagyobbodás, sérv volt látható. A beteg 
állapota egy percznyi habozást sem engedett. A negativ és positiv taxissal, 
miután az sikertelen volt, sok időt nem töltöttem. Műtétet hosszmetszéssel, a 
sérv visszahelyezése után, a sérvtömlő kiirtása és a kapu selyemvarrattal történt. 
egyesitésével végeztem. 

A beteg mérsékelt láz és genyedés mellett három hét elteltével teljesen 
gyógyulva bocsáttatott el. A műtétnek ma két éve mult, az egyén teljes egészség
nek örvend, sérv ujra nem jelentkezett. 

2. Második eseten már nem volt ily szerencsés. Ez egy F. K. nevü, 63 éves. 
földmives hasonló esete, ki rövid időre a fentebbi után hozatott sérvkizáródás 
tünetei között kórházunkba. A szükségessé vált műtétet kevéssel a behozatal 
után hajtottam rajt végre, egészen az előbbihez hasonló módon. 

A radikális sérvmütétet a beteg jól tűrte és a gyógyulás láz és genyedés 
nélkül szépen megindult. A legjobb közérzetnek és látszólag legjobb gyógyu
lásnak örvendő beteg, a műtét után negyednapra étkezés közben szótlanul 
hátrahanyatlott és meghalt. A bonczolat közbejött akadályok folytán sajnála
tomra nem történhetett meg. Mindazonáltal jelezhetem, hogy a betegnél az.. 
edények elmeszesedése megállapitva volt s igy teljes biztonsággal szivszél
hüdés vagy edényrepedés az agyban okozhatta a halált, annál is inkább, mert 
a bélhuzam működése kifogástalan volt. 

3. Harmadik esetemet egy 6 éves J. M., diónyi nagyságu hevenyen, taliga 
tolás közben való esés folytán fellépő jobboldali ingvinalis sérv képezi. Megem
litem, hogy az előbb egészséges gyermek hirtelen rosszul létét, s a föllépő tüne-· 
teket peritonitisnek vélték, mignem a bélsárhányás és az ingvinalis táj egy 
pontjára localisált fájdalom, fölhivta a kezelő figyelmét a sérvkizáródás lehe--

. t~ségére, mit meg is talált. • 
Ily állapotban hozatott a beteg kórházamba 1886. évi ápril 10-én, mikor 

is rajta a radikalis műtétet végeztem. A kizárt bélkacs a határán volt az 
életképességnek, úgy hogy első ,pillanatban a bélkacs resectiójára is gondoltam. 
Az ejtett sebzés elsődleg gyógyult s a 12-dik napon gyógyultan elbocsájtatott, 
s azóta a sérv visszatérésének semmi jele. 

4. P. Nándor, 40 éves vendéglős, a bélkizáródás tünetei közt hozatott 
1886 junius 14-én a kórházba, hol jobboldali lágyéksérv fér.fiökölnyi nagyságban 
kórisméztetett; a kizáródás négy nap óta, hordóemelés közben hevenyen 
lépett föl és a 4-dik nap a bélsárhányás is mutatkozott. Miután a vissza
helyezési kisérlet sikertelen maradt, a radikalis sérvműtét végrehajtottam. 

A gyógyulás genyedéssel 4 hét alatt történt és azóta vissza nem tért. 
5. esetet R., nyugalm. tiszttartóné, 65 éves, igen kövér nő képezte; kinél' 

hevenyen fellépő gyermekökölnyi umbilicalis sérv találtatott. Már 8 nap állt 
fenn, midőn műtét czéljából kezelésem alá vettem; már 2. napja bélsárhányás. 
is jelentkezett. 

A műtétet itt is a tömlő kiirtásával végeztem, a sérvkaput összevarrtam. 
A gyógyulás 30 nap alatt állt be. 

6. Hatodik esetemet egy újszülött világrahozott köldökzsinór sérve képezte. 
Anyja többször szülő, igen tág medenczével biró. A szülésznő rögtön orvosi 
segélyt keresett, azon majd gyennekfejnyi behuzódott, kocsányon ülő nagy 
sérv miatt, mely a köldök tájról elődudorodott. A sérv majd egészen a köl-
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. , , . , , 1 ókhálószerüleg megvékonyodva volt, hatá-
dökzsinor am1:1:ioi:i:-ha:tyaJatol, me ~ P subamnistikus kötőszövettel (a Wr:r-
roltatott, s a koldo~zsmor-tengel:y ~esfz~et~l~k foglalt helyt. Mondhatni az egesz 
thon-féle kocso~ya~al) ,oldalt_ ;nift u1g b ' ltömeg mintha szabadon lett volria, 
vékonybél a servk~pze,shez J~ru ' m1 Y ·seszahelyezést úgy eszközöltem, hogy 
úgy tünt elő az átlat.szo ammonon. . ~i ·ártott gazzel s mind két kezem 
az egész sérvet körul vettem langy viz e ~ t akorolta~ a sérv egész fölü
kiterjesztésével kör~f~gva; egye~lete~i~~~~tsal~ pár másodpercz alatt a sérv 
letére, a sé~vkapu ~a~yaban. gy . bárt a _ mely oly vékony volt, -
visszahelyezese a nelkul, hogy , az a1f.m?~ h~s~zu köldökrést átöltő varrattal 
megsértetett volna. Ez? tán a k~~- ce~lim~·~\te a köldökzsinort átkötve, a többi 
(matrácz-varrat) egyesitettem, s ozve en o o 

részletét eltávolitottam. „ „ • , • • haayott 2 cmnyi részét leollóztam, 
Következő nap a koldokzsmor vissza 5' , 1 , lt 

, · d · . kapu összetapadasava gyogyu · 
1 mely sebzes sarJa va, a serv ,1 k t h a fonal átvágjon, a hasfalra alka -

Megjegyzem, hogy a sebsze e e , ~~ ogy 
mazott ragtapasz-csikokkal taártodt~kamh?tssz~.ge' n mikor már az összegyógyulás 

N · álatomra a m so i e ve ' · dt , agy saJn . , _. d , fT'l t volt jelen vISszamara resz-
me~örtént, s al,ig k~~ ba}:>i;iagysagu sa~J~-i~on~puf~llépő gyom~r- s bélhm:~~ sárg:1'
leges magzat-verkermgesi zavar, s a k t 1 n tták A_ műtétet a szules utan 
sággal a különben is gyenge gyerme e e pusz i o . • 

harmadfél órával végeztem. 't sérvműtét életmentő volt. A kizá-
Hat gyorsse~élyt i.génylő esetbl?ntt~ht l :s okul két esetben a bélsá.rpangást 

ródási tünetek mmdenutt gyorsan ep e e 

kell felvennem.. , , h · cus kizáródási módok közül az 
A Chassaignac altal oszJal)0~0~\ 1?-eck·~:letilea oly szépen bebizonyitott 

első, t. i .. a Lossen,-B,usch alta eir e~ll ~többi né y esetet tekintenem. . . 
hydrostaticus nyomas altal ?k0z?tt~~ul k b"licali: és egy her:nia fumcuh 

· Egészben vév_e né?y i~guma i_s, egy :um i 

umbilicalis congemta kepezt~k :i~etei:~~· t végeztem a sérv-kapunak előzete~ 
Mind a hat esetben r~dik is 1r; e ,et t készítsek a netán ismét kitódulm 

tágitása után. Hogy le~etől.eg tarktost ga a, kapu szélét és a hashártyát egy 
szándékozó sérvnek, a tőmlő-cson o ' a serv 

varratba foglaltam. . „ • r secundam következett be a gyó-
Két esetben per pnmam, a tobbibenápe . tegy két év óta műtett egyének 

. , d" 1 cse'vel hogy a m r min l' gyulás es pe ig o Y szeren ' . . . mel körülmény mindenesetre e eg 
egyikénél sem mutatkozott a servkubJra, . „ ő~en is e műtéti módot válasszam
biztató arra nézve, hogy adott esete en aJOV 

III. Négy húgykőműtét esete. 

h , kő űt 'teim érdekesebb eseteit a követke-· A lényegesre szoritkozva, ugy m e 

zőkben közlöm: k 1885 t 18-án jött kórodámra a húgyköre g~an~s 
1 H. J., 6 eves gyerme , oc · 1 bt ·, i egyenetlen feluletu, 

panas~okkal és tünetekkel. A ~őkutasz efk;:.:: séOJt~~?a' 3. A műtét oldalsó 
ellentálló képletet mu~ato~t k\;nel)ne bt 'ásnál n:gyobb oxalatnak bizonyult. 
gátmetszés volt. Az eltavohtott „ ő ~a am 0J 
A gyógyulás háro:n hét ,alatt torte}':t. lO-én jött a kórházba kőkeresésre ser-

2. Sz. J., 12 eves ~u, 1gt88f ,~aJUStán mi az egyén debilis volta miatt nem 
kentő panaszokkal. A kő me a a asa u ' . 11 

XXIV. Vé.ndorgyülés Munkálatai. 
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-csekély nehézségekbe került, a műtét jun. 15-én, tehát kellő acclimatisatió után, 
vé~eztetett oldalsó gátmetszéssel. Négy borsónyi és nagyobb húgykősavas kőtár 
vohttatott el. A gyógyulás - kisebb hőemelkedés mellett - négy hét mulva 
.követke-zett be. 

, 3. D. J., 24 éves honvéd, vizelési nehélyekről, kiürítés közben fájdalmak
~·ol panaszkod~tt. A kézzel való vizsgálatkor a húgycsőnek pars membranacea
Jában egy maJdnem galambtojásnyi ellentálló, kevéssé mozgatható képletet 
~aláltam, mely föle.? nagy ellentál~ásánál fogva a húgycsőkő gyanuját keltette 
fel bennem ... A kokutasz .. az emhtett helyen csengő, koppantó hangot ad. 
17 ,nap.ra bejotte után kulső húgycsőmetszést végeztem, midőn is egy phos
·phat-kovet, melynek magvát uratok képezték, távolítottam el. Két hét mulva 
mondhatom elsődleges gyógyulással bocsáttatott el. ' 

, . 4. M. ~., 72 éves. Húgycsőkövének egy darabja a pars membranaceában, 
m~sik pedig a ~erezac.skó jobb felében fedeztetett fel. A borék megnyitása 
utan. prmparando távohttatott el az egyik, külső húgycsőmetszéssel a másik 
phosphátkő. 23 nap mulva gyógyultan távozott. · 

" A húg~csőne~ a sy~physis alatti részén található heg, melyet már a 
koki;itasz mmt stncturát kimutatott, azon felvételt engedi meg, hogy a scrotalis 
kő erdesebb voltánál fogva, . mechanikai uton ingert keltve és lobot okozva 
átfurta az urethrát és a tunica vaginalis communis lemezei között lecsapott a 
borék '.1lsó részébe. A húgycső hártyás részébe beékelt kő alakra és nagyságra 
tigy szilvamagnak felelt meg; a herezacskóba lecsuszott valamivel nagyobb 
volt az előbbinél és három kiálló szöglete volt. 

IV. Puskagolyó által okozott szálkás törése a felkarnak. 

Sz. I., 15 éves földmíves fin, hozatott kórházamba a felkarcsontnak szálkás 
törésével, melyet egy csendőrfegyver lövege okozott. ' 

A .golyó ~ár <dáradtam érkezett betegünk felkarának középső részéhez, a 
·menny~be~. :lőb? behatolt egy, a csendőr .által üldözött egyén jobb regio hypo
~~10ndr~acaJaba es azt oly test-helyzetben találta, hogy a golyó a test harántátmérő
.ievel par~uzamos iőcsatornát képezve, a köldöktől nehány centiméternyire bal
oldalt kihatolt, előbb átfurván a májat és csak aztán fmódva a menekülő 
fin bal fel_ka:·ának .hátsó felületébe, úgy hogy a felkarcsont középrészét, mint
~gy 9 .. centime~ernyi, hosszuságban szálkás darabokra törte, a lágy részek nagy
foku osszezuzasa utan. 

A csont e nagy kiterjedésű zuzódását látva a két törvég csonkolására 
határ,oztam el. magam. A lősebet tágítottam egés~ a csontig, ekkor megtalál
tam es eltávohtottam a golyót; a két törvéget kiemeltem és a kialló csontszál
kákat egyenesre fürészeltem s így visszahelyezve sinkötést alkalmaztam. -
A köt~sn~k időnkén~i megujitásával három hó alatt teljes gyógyulás állott be. 
Az eltavohtott csontreszlet 12 cm. volt és az összeforradás után 5 cmnyi rövi
dülése maradt vissza a felkarnak. 
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12. 

IDÜLT BLENORRHOEA KEZELÉSÉRE SZOLGÁLÓ GYÓGY
SZERES SZONDA. 

Dr. FELEK! HUGÓ kórházi segéclorvostól. 

Ha az idült kankó kezelésénél dívó nagyszámu szereket és alkalmazá~i 
·módokat bírálat alá vesszük 3 uralkodó elvet fogunk megkülömböztethetru. 
Az egyik szerint a gyógyszer folyadék, kenőcs, vagy pálczika alakjában szállitta~ik 
.a húgycsőbe; mások a húgycső nyákhártyájára szon~ák á.ltal ~~akorolt nyomast 
vagy egyéb műszenel eszközölt tágítást tartanak mmdenek fol~ he_lyez~n~őn.~k, 
·és végre újabban az endoskopia híveinek száma kezd ~zaporodm, kik ko~ül tob
ben egyedül ezen kezelési móddal vélnek czélt érhetru. Nem lehe~ szándeko~ „e 
helyen ítéletet mondani, hogy az ezen 3 csoportba osztott m,odszerek kozul 
melyik a leghelyesebb, általánosságban azonban kétségtelen teny,, hogy azon 
kezelési mód, mely megelégszik avval, hogy az öss~ehí~zó vagy, m~ro szer~ket a 
nyákhártya felszínére juttassa, nem lesz képes .a ?Ya~hartya melyeb~1: l~v~ va~! 
a nyákhártya alatti beszüremkedésekre hatru, ill~tőleg. ezek felsz1~odasat el~
mozditani. - Szóval, feltéve hogy az idült kankó tunetei .~zen kez,elesre J?l,?g .. is 
szünnek semmit sem követtünk el az ezen bántalom kovetkezteben feJlodott 
vagy fejÍödésben lévö szűkület ell:\.áritására, illetőleg i;uegszü;i~et~sére: , 

Ezzel szemben az idült kankónak szondával valo kezelesenel, mig egyreszt 
.a nyákhártyának beszüremkedéseire gyak~r?lt n~omás által az ~ny~gcs~re fok~
zódását és iay azok felszívódását előmozdit1uk, ily módon a nyakhartyanak k1-

' 0 ~ k ' k · simítása által és a túlszaporodott epithelnek és genynek, a gonococcus~. e ~~e -
helyének, eltávolításáról is jobban gondoskodunk, úgy másrészt elkovett?~ a 
:szonda-gyógymóddal mindazt, a mit a szükület-kép~ődés m.egakadál~ozasar~ 
megtehetünk. Hogy ezen eszmével is tulzásba eshe~m, m?tat1a. Ob~~land:r: ~i 
.az idült kankót az ő dilatatorával, egy a Thompson-féle hugycsőszükulet-tagito
hoz hasonló müszerrel kezeli. Hogy ezzel csak kiváló szakismeret mellett lehet 
műhibát elkerülni, könnyen belátható ; emellett hátránya az, hogy nem ~a
korol egyenletes tartó nyomást a húgycső egész vagy csak megbetegedett nyak-
hártya részletére is. , , , , 

Az endoskopia segélyével történő kezelés volna a kanko gyogykezelese;iek 
ideális módja, mi azonban nem akkép értendő, hogy csak az endosk0J?on al~~l 
hassunk gyógyszereinkkel a nyákhártya felületére, hanem hogy segély~vel t~~e
kozódni tudjunk, mi a teendő és kezelésünket vele állandóan e~~e~őnzhe~suk. 
Egyedül az endoskoppal adhatunk pontosan szám~t magunknak elJarasun~rol, -
szóval nem kell sötétben működnünk. Ezért óhajtandó volna, hogy a hugycső
tükörrel minden gyakorló orvos bánni képes legyen. Ez alkalomma,l áll~st kell 
foglalnom azon az electro-endoskop elterjedése óta ném,elyek, által terj~s~te~t 
nézet ellen, mintha az egyszerű, csak tubus és reftecto~bol állo end~skoJ?iai ke
szülék nem volna eléggé czélszerü, s hogy csak az el~ktr~cus, ezen draga es c,om
plicált műszerrel lehetne sikeres vizsgálatot megejtem. A reftectorral ell~tott 
húgycsötükörrel eddig elért ered~ények megczáfolják ~z:n 'állit~st, mely h.~ i9~z 
volna, a húgycsőtükrözés, rendkivuli költséges s comphcalt voltanál ~ogva, J?vőre 
nem számíthatna. Az electro-endoskop kiváló szolgálatot tehet a holyagbantal-

11 * 
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maknak egyes eseteiben de ah , őbá t 1 k , esetekbe~ az általa terj~sztett i~~~!iv f:nyna ~tfogk::e:i~énlél ftellesl~ges, sőt egyes 
Az itt mond tt k 'rt 1 ' b a ma an IS. 

iparkodott a húg;cs~re ~:~e ·~n szá~os specialista a legkülönbözőbb módon 
ték ho 1 . . .. c an~ us mo . on nyomást gyakorolni, de megkisértet-
rés~ére~e~::sz:fe'~d6~!eg_ t~yog'k~~rt JUtt~s~an_ak a húgycsőnek bántalmazott 
puhuló bougiekról l~het s~ó~ csa emszon akrol, nem pedig a húgycsőben fel· 

vontát l:~;z~~~~ie::b: be~~;~~:!n:iz v?lt, ho~fi ~zondát lágy kei;őcscsel be-
egészen lesurl ' d tt h . , mar az on cmm externumnal csaknem 
olyformán co~~ná.i~:fott ogt'!.bab kk1v~lnttlczél oly mó~on n~m éretett el. Igy azután 
h .. 0 e a a a mechamcus es gyógy k l ' ~gy kozvetlen a szondázás után injiciáltak folyadékot vag ke~z;;:~t ae~~:s~ 
~~~~i~k~::l~le::~~;:é~ a bet~f5 k~szerf· egy~ásután zaklattati!, és az elérni kivá~t. 

A ' . . . es, ;a}J?n yen orman a megfelelő helyre jut-e a gyógyszer? 
összeh~~~ v~rmcipn~m elereseben, hogy nyomás illetve tágitás, combináiva a~ 
sikert értek gyl Umaro ~zeCrrel, egyszeITe alkalmaztathassék, még aránylag legtöbb. 

e nna es asper. 

Unna több évi kisérletezés utá l k , .. , . 
szoba hőjénél merev a hú c ő . ln ,o :yan e~y enőcsot alhtott össze, mely a. 
ő be zinnszondáit, s 'ily ke~bc:ösm:z~~~~Ü,~le~ig 0l.vad.h~zzel, a ~en~c~?sel vonja 
ban szenvedő betegeit Ha azonban . e~e 1 

ne ny ev ota idult kankó
sának rendkivül nehé~kes, fáradalm:s z~~n:~on~:k ez~n. ~enőc~cs~~- való bevoná
azon meggyőződésre jutunk hogy e r ?1~se"'~s n;iodJat tekmtJuk, csakhama1· 
nőcse a következő összetételŰ : zen e Jaras e terjedésre nem számíthat. Ke-

Rp. Argenti, nitrici ~ ·o. B~ls. Peruvian. 2·0. 01. Cacao 100·0 
. Ezen keverekhez sarga viaszból 2-5 . d . : , . 

szerint több vagy kevesebb veendő gramm a assek, t. i. a szoba hőj e· 
azutá!z á!~~z~~~~t :;m~~t vi~fürdö.fen olvasztatik, és ráöntetik a szondára. Ez 
simittassék. y e szamma nagyobb gömbölyü lyukon, hogy ezáltal le-

iegye~i~ekify:~~~h~~o:zd~ n!!~~z~~;:e~~~r::;~f?niÍ. h~~ye~~~:~~~és andteáhn_ kézlntél 
~. nemcsa a betegrész ha . h ' , . ez vo a. 
olvadó kenőcs által 3 ~zor nem az egesz_ ~lgycső izgattatik a nem közömbös~ 
alkalmazásának id~jéi~ kö~:;e~g~~~ft~tr:cu~, melylyel a szonda. bevonatott, 

~ő~~:ö~!~~~1~!r:ó~:,1~::~k~o~z~~d:it~i!;gy~bavbke\orraeollitb;:::~1á~s;~~~~~:l~!~z:t; 
nyom s is enged. 
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NémikéP,,szerencsésebb eszméje volt a combinált kezelés kivételében 1885-ben 
<Jaspernek. 0 fémszondáin hat hossz-irányban futó vályút készittetett, melyek 
.5 cmnyire a műszer csúcsától végződnek. Ó is az Unnáéhoz hasonló kenöcscsel 
tölti ki bevezetés előtt a vályúkat. - Ezen műszernek .is meg vannak a gyöngéi. 

Ennél ugyan a hólyagra nem, de az egész húgycsőre terjed ki az olvadó 
kenőcsnek esetleg izgató hatása, továbbá ennél is a vályúknak kenőcscsel való 
kitöltése, s a szondának lesimitása sok alkalmatlansággal jár, s végre a húgycső 
nyákhártyájára gyakorolt nyomás nem lesz egyenletes, mihelyt a vályúkból az 
olvadó kenőcs kifolyik. Appel, Planner, és Finger, noha a combinált kezelést ki
válóan észszerünek s sok esetben felette sikeresnek mondják, nem tarthatják az 
·ezen két módszer szerint foganatosított combinált kezelést kifogástalannak. 

Az általam egy évvel ezelőtt szerkesztett és ezóta használt műszerrel ugyan
·csak a combinált kezelést tűztem ki czélul, iparkodván az előbbi két szondánál 
észlelt hátrányokat kikerülni. Gyógyszeres szondám két részből áll : egy pöscsap
hoz hasonló szondából és a hozzá való tampontartóból. 

A szonda 3 részre összerakható, s pedig az 5 cm. hosszú, tömött, lágy zinn-
böl álló ormányra, a G cm. hosszú, több sor lyukakkal ellátott középdarabra, és 
a kenőcs behelyezésére n. csavarnál nyilással ellátott külső részre, a kenőcstar
tóra. A kenőcstartóba helyezett kenőcsöt a tampontartó végére csavart vatta 
tamponnal előre tolva, az az apró lyukakon kinyomul. 

Ugyanezen lyukakon át lehet a húgycsőnek beteg részét oldatba mártott 
tamponnal ecsetelni is. Ha az eszközt catheter módjára egészen bevezetjük, 
.a;_kkor az átlyukadt rész a pars prostatica membranacea és bulbosa tájékára esik. 
E n a kenőcsöket nem mint causticumokat., hanem mint összehúzó szereket alkal
mazom kiüritett hólyag mellett. Ha égetni akartam, akkor oldatba mártott tam
pont alkalmaztam. A gyógyszer helyi applicalása előtt a szonda 5- 8 perczig a 

húgycsőben hagyandó. 
Ha ily edzésnél egész pontossággal csak a beteg helyet akarom érinteni, 

.akkor telt hólyagnál nézem, meddig kell előtolnom a müszert, hogy az első csepp 
vizelet kiürüljön. Ekkor tudom, hogy az első lyukak a hólyagban vannak. Most 
keveset mellfelé húzva a műszert, tudom, hogy a kilyukasztott rész kezdete a 
pars prostaticának hólyag melletti részével összeesik. Aszerint tehát amint a tam
pontartót többé vagy kevésbé tolom előre , a pars prostaticát, membranaceát 
vagy bulbosát ecsetelhetem. A külső rész, azaz a kenőcstartó egyébként rovások
kal van ellátva, melynek segélyével az itt leirt módon megj egyezhető, Jl!.eddig 
kell a műszert bevezetni, hogy a kilyukasztott rész éppen a pars prostaticával 

-essék össze . 
Más kérdés, mikép tudhatjuk meg, hogy az idült kankónak hol a székhelye. 

Az endoskopiát müvelőknek a beteg hely felkeresése nem fog sok nehézséget 
okozni, - hugycsőtükör nélkül egyes tünetek után kell a betegség helyét meg
lelnü.nk. A francziák, Guyon, Jamin e czélra a sonde explorativa-t használják. 
Ennél sűrűbben látj uk a közönséges, gömbös szondát igénybe venni, melynek 
bevezetésénél, ha a beteg állandóan ugyanazon helyen jelzi a fájdalmat, ezt 
szokták a betegség székhelyének tekinteni. Ezen eljárásoknál tanácsosabb a be
tegség lefolyására kellő tekintettel lenni, és lefolyásából és a váladék minőségé 
ből a bántalom székhelyére következtetni. Ha a beteget elej é től fogva kezeltük, 
úgy a ((két pohár próba)) kitünő útmutatásul szolgál. Ha a reggeli vizeletnek 
első része zavaros, az u tolsó része pedig tiszta, ez urethritis anterior-ra, ha az 
utóbb eresztett vizellet szintén homályos, ez uretbritis po3teriorra enged követ
keztetést vonni. A nagyfoku, felette sűrlí.n j e lentkező vizellési inger, sLí.rLí. mag-
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ömlések, a betegség heveny t d. 'b .. 
Hólyaghurut, mellékherelob \~am~~l ai:. urethntis posterior mellett szólnak. 
engednek következtetni. oY u mmgy-lob szintén urethritis posteriorra: 

Azon időszakban midőn ' l d 'k . . lesznek segitségünkre': a va a e mennyrnege csekély, a következő tünetek 

· A typicus goutte militaire a p . d 1 bá 
tést vonni. Ugyanis a ars end ~IS pen. u ,a " ntalmaz~~-ára enged következte-· 
mell~elé sülyed, és re&gel iz or~~fua~ keeftződo geny az :Ji nyu~alom ideje alatt 
meg1elen. Ha a reageli vizelett 1 .. „ ernuri~.ban mmt bonJour cseppecske· 
ban levő vizellet z~varos a ma'es_kmt~getJtJu]k a <1ket pohár próhát11, az első pohár-

' I isz a esz 
~ehezebb a pars bulboso membr -b . ··1ő h. . , . . , 

A keves geny csak ritkán sülyed m llf l·, ~n u c rnmcus kanko felismerese. 
a kankófonalak fi elm t . e e~· anem ~ bulbosában marad és csak 
jelenlétére. gy ez etnek a .Jelentektelen subJectiv tüneteken kivül a kankó. 

Jellegzőbb a dülrnirigyes r ' b · „1„ k , 
hol?y reggel a második pohárba e~~c:~o~ 0 

. aft~0?ál a vizellet. Eltekintve attól, 
tatica megbetegedését . 11 ő , vize e is zavaros, benne a pars pros
rész idegdús volta oko~!a e~~ v~~z~alaku ~a,nkószálakat találjuk. A dülmirigyes 
thenia sexualis tüneteit, i~ne~yer:~ő ~:~ezasai:ál sűrűn_ !alálni betegen a neuras-

Végre a prostata me b t , , , ~es impotentiaval. 
figyelmünket e bántalom s!ékeh eye~leseh~el Jelenlevő prostatorrhrea is fel fogja 

É k' . , e yere ivm. 
, n a onsmet az itt leírt tünetek 1 . , . , , . . hugy~~őtükörrel ellenőriztem. a apJan csmaltam es diagnos1somat a. 

Osszesen :23 beteget kezelt "tt b 4 kimaradt. A 19 közül marad em ~z 1 emutato~t műszeremmel. Ezek közül 
gyógyult 15. t gyogyulatlanul 1, Javult eddig 3, teljesen meg-

Megjegyzendő, hogy a legr„ ·d bb ·d · , , 
alá került 3112 hónapos volt Aov1, e 11 ~1g tarto kanko, mikor ezen kezelésem 
a bántalo{n csak 5 hónapos · lt gyogy~kaht' anul mara.dtnál daczára annak, hogy 
ticus volt. vo ' a nya artya egy resze heges, egy része xero-· 

~~ ~~~e:s1~;:b ~set~k e~yik.ének kói_:története a következő : 
hez a bántaiom h:v:~go~:a~';ldotte ho.zzam 11/2 év óta fennálló kankóval, rnely
a húgycsőnyílás időnként ~Z1:n ~~lle!he~·elob csa~lakozott ~o}t .. J elentkezésekoi· 
mutat. Közösülés után fájdalma~a . · t" ;iz~llet bő menny1segű kankószálakat 
átjárható. Több napi bougierozá; ~f:nob e:zes: ~?· A ?~!SY:cső 8-as catheterrel 
a bulbosa s rnembranacea n 'kh, t ,~,ege a u~ycsőtukorrel megvizsgálván, 
hypenemiásnak találtam Di/g~os~r. Y;f ~;hs~te.mcsezettnE>k, a pars prostaticát 
membranaceffi. · 1 · rn n is granulosa partis bulbosffi et. 

A pars pendula az utolsó időben alkal tt · . 
által létrehozott erosiókat és epithelse .t kbéífa~o . ei~ős Jap1s~be!ecskendezések 
utóbbi lelet arra birt, hogy beteget 8 n J ~ h 1 s.1 apisbol allo rogok~t mutat. Ez 
oldattal (1: 20) ecseteltem műszer apli ~ y1 eg nem kezelten;i. 9-ik nap lapis
sóval közömbösitettem 3 na ~me.~ ta' az oldatot ecseteles után konyha-
8 perczen át a húgycsőben !a,:1'~:a u1ra ec~etelte~ .. Az ecsetelés előtt a 8zondát 
kenőcscs~l. (1 : 100 Vaselin.) oY · z~ntul 7 hetig kezeltem beteget lapis-

A 7 -ik hét végén granulatiónak · · , 
szonda könnyen bevezethető K ~~mm1 nyom~, a hugycső ?em ragad be, 11-es 
csak jelentéktelen nyák ált~l f:i~ - t°~on~:k mnc~;iek a vizeletben. A vizelet. 
ezelőtt volt. A beteg jelenleg is jól é:zf :=gátz~varo _ast b~utt~t. Ez 5 hó~appal , emm1 su Jec iv panasza mncsen. 
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A többi betegnél is részint lapist, részint cuprum sulfuricumot alkalmaztam 
oldat vagy kenőcs alakjában. Jelenleg a legtöbb esetben vaselin helyett a jobban 
tapadó és a nyákhártyába jobban behatoló lanolint alkalmazom. 

A többi eset leírását mellőzöm. de úgy a magam, mint néhány fővárosi 
kartársamnak műszeremmel elért eredményei a mellett szólanak, hogy alkal
mazása nem fölösleges. Könnyen kezelhetősége, tisztán tarthatása, emellett olcsó-
sága, azt hiszem, csak előnyére válnak. 

A bemutatott példányokat Garay fővárosi műszerész készítette. 

13. 

A BULBAR- ÉS PSEUDOBULBAR-PARALYSISRŐL, 
AZ UTÓBBINAK EGY UJ ESETÉVEL. 

Dr. SCHEIBER S. H. ideggyógyásztól. 

Bulbar-paralysis alatt tudvalevőleg oly kórképet értünk, mely a nyultagy
ban eredő, mozgató (és részben érző) idegek bénulásában nyilvánul, és tulaj
donképen ezen idegek magvainak kóros elváltozásán alapul. Megkülönböztetünk 
heveny vagy apoplectiforrn és idült bulbar-paralysist. 

A heveny alak csak az utóbbi időben Leyden által lett ismertetve; utána 
Senator és mások is közöltek ily eseteket. A heveny bulbar-paralysis a nyult
agyban fellépő vérömlenyekkel, emboliákkal vagy ellágyulásokkal áll okozati 
összeköttetésben. Az idült alakok többfélék. Ide tartoznak: 

1. A legrégebben és legjobban ismert és legelőször Duchenne (de Boulogne} 
által (1860) leirt, ú. n. paralysis progressiva glosso-labio-pharyngea, a mely a 
nyultagy idegmagvainak degenerativ-atrophicus folyamatában áll, a mely mag
sejtek zsugorával es teljes elenyészésével végződik. A bulbar-paralysis elneve
zést e kórképre nézve tudvalevőleg Wachsmuth-nak köszönjük, a kinek még az 
az érdeme is van, hogy ő, ámbár csupán conclusió utdán, sokkal előbb kimon
dotta, hogy e betegség a nyultagy idegmagvainak elváltozásában áll, mintsem az 
autopsia útján ez igazoltatqtt volna. 

Az idetartozó kórtünetek röviden összefoglalva a következők : A betegnek 
eleinte feltűnik, hogy ajkait és nyelvét nehezen mozgatja; a beszéd nehézkes 
lesz, a beteg nem bir fütyülni és ajkait összecsucsoritani. Későbben nyelési ne
hézségek és rekedtség lépnek fel, a beteg az on-án át beszél, a cseppfolyó etelek 
és italok részben az orron át jönnek vissza. Mind e symptomák mindinkább 
súlyosbodnak, az ajkak és nyelv atrophizálnak, nyálfolyás, végre nehéz légzés 
csatlakoznak, a beszéd érthetetlen, a nyelés lehetetlen lesz, sokszor a rágóizmok 
bénulása, a trigeminus anresthesiája és előhaladó izomsorvadás is társulnak és 
a halál 2-4 év alatt vagy inanitió, vagy a légzőizmok okozta aspbif',ia követ-

keztében áll be. 
2. Az Erbjele subacut alak, a mely különféle bulbaris tünetek alakjában 

nyilvánul, de természetének mibenléte még nincs kiderítve, mert ily esetek 
autopsiára még nem kerültek; különben visszafejlődésre képes. 

3. Az Eisenlohr- és 4. a Berger-féle nyultagyi gyermekhüdés; mind a kettő 
javulásra képes. Az első alak a spinalis gyermekhüdéshez, a másik alak a 
Striimpell-féle poliencephalitis infantilishez hasonló folyamatban látszik állani. 
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A bulbar-paralysis emez igazi al k · · ll , .. .. .. . 
pseudobulbar-paralysiseket (Berger) : Jai e ken,1be~ ~e~kul_?nboztetJük az ú. n. 
a heveny, majd az idült bulbar- ar~l ~e !e __ ne a. orkep_tobbé-kevésbé majd 
hogy akár a Varol-hidban ak ,~ ysisltkortuneteit mutatJa, a nélkül azonban 
lenne mutatható. A pseud~bul~~ .~ n!~ ~gyb1an vala~ely kóros elváltozás kÍ 
~erjük. Nevezetesen: r para ysisne r hasonlokép többféle nemeit is-

1. Annak heveny vagy cereb l . l k · -
melyek az ajk-, nyelv- és arathJ~.is !.!: a Ja_t. Vann~~ ugyanis oly kóresetek, a 
lépnek fel és autopsiánál ! nyult e~ tuneteit m?t3:tJak, a1;>0ple~tiform alakban 
nyeket vagy ellágynlásokat a na a~ a~ nem t~lalm ~emm~t, de igenis vérömle
gyrus centralis alsó és a gyr fro:l · gl ha?, ;ne~ ~edig maJd az agykéregben (a 
(a nucleus lenticularis külsŐ ré 1 · t\ a~so resz_eben), majd a törzsduczokban 
oldalt. sz e 61 en es a kulső tokban) egy vagy mindkét 

Azonban Oppenhe-im és Siem ·z · · bb · . 
kimutatták,* hogy a ps~udobulb n __ in~ yJa. időben ~aját és~leleteik nyomán 
részében 3: nagyagyi mikrosco ic~~ 1:ire~ ysis cerebrahs alakJ~inak tulnyomó 
ma~roscopi~e ugyan semmit d~ mikr ~elle~t a pon:ban , es a, ?ul5rnsban 
tala~hatni. Ok e leletet 5 eset között :~copice szan;-os a~ro ella:gyulasi goczokat 
szermtük már nem lehet a tiszta d be~ionstatalh3:ttak. Az ily eseteket tehát 
mint a nyelv-garat-ajkhüdés k ps:u 0

. [. z:·-ybara~ysisek!Jez szá~itani, hanem 
2. Annak id.ül_~ alakjait, a e,:e:i;e~\~~ifé~k ~ris alakJát kell hogy felfogjuk. 
a) Vannak idult lefolyásu alakok h l 'l 1 . ban a vizsgálat semminemű kóros 1 ' lt a ~ os umenetellel, a melyeknél azon-

sem a ~e!·incza.gyban. Ily esetet közeö~aréozast nem mutatott ~i, sem az agyba:n, 
(a be~·lim psychiatriai társulat 1887 má;c~bb~~: .r.estp~a,l, ,uJabban Opp~nheim 
lehető finomabb elváltozásokra utalt · i , i ~ü_le~en). Oppenheim oly 
utján ki nem derithetők. ' a melyek meg eadig lrntatási módszereink 

b) Hysteriánál és psychosisok 'l · t„bb. b 
~ m~ly a, typicus bulbar-paralysis ~aór~é ~t i~. endol~dttinetcsoyorto~ észleltek, 
at. En alabb a pseudobulbar-paralysis eap ·a a tJat ~ i őv~l gyogyulasba megy 

e) Oly alakok a m 1 l . oY i e ar ozo esetet fogom közölni. 
letek, aneurysma) által v:l~eö~s~!:; e? ~e~u~l: o~long~tának dagok (uj kép-

d) Oly alakok a rnel k n;-asa, ove ezteb~n Jonnek létre.** Es végre 
nmltiplex, vagy eg)r Ű. n. tb~be:gI ~~ala~_os~n elterJ_edt n~uritis degenerativa 
tunetcsoportjának egy részét ké ~ky eghudes (multiple Hirnnervenlahmung) 

A k.. pezi . 
.. .. . ovetkezőben akarom most a d b lb . . . kozolm, a mely egy a'ltalam ma' , 't P.seu o u ar-paralysis fentJelzett esetét. , r rego a 1Bmert ·' , d · d · 

sekelt életmódot viselő és erős testalk t, . , ; Jb0:U?, ~, mm ig rendes és mér
azaz 1884-ig a mikor 68 , lto as? Jdo_szag erlot illet, a ki 4 évvel ezelőttig 
A . l t ' eves vo mm ig a legjobb e , . k .. d ' 

Je ze t év nyarán a beteg minden ~lözet r· t , ~eszsegne orven ett. 
vette észre, hogy a jobb felső szem ·w· . le~, une ,ek nelkul egyszerre csak azt 
és strabismus convergens lépett l{ ~Ja ~ og. Par nappal későbben kettős látás 
kapcsa is leesett A bete . e ;s _rmntegy 2 héttel későbben az alsó áll-
tartani .. Végre még ny elé~ ::~r~~t, ragn~ t· kén?telen, vo~t ál~kapcsát felkötve 
nem volt képes a fejét eg enesen tai~:a: ?Ya iz~o. h~?ese is beallottak; a beteg 
kénytelen volt botiával Iz állát ·s f . , t1,falzt~mdig elore ese~t, és járásnál a beteg 

J e eJ e e amasztva tartam. 

. . '' Mittheilungen über Pseurlobulbar1Ja1· 1 l 
khmsche W ochenschrift 1886 uncl Ch . "t, Ana ysle unc acute Bulbarparalyse. (Berliner 

** Id t t ik B ~ ' au e- na en 1887 ) 
e ar oz iilz egy esete a hol · k ' 1 · 

és Leyden egy esete, a hol az uj képiet a Va~~l :Ja tI?. et a nyultagyra nyomást gyakorolt 
- l a osszenyomta (Charité-Annalen 1887.) 
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A betegnek soha és ezuttal sem voltak fejfájásai, sem szédülése, sem 
hányása vagy ájulásai, sem neuro- sem psychopatice nem terhelt; syphilis nem 
volt constatálható. A betegség eme stádiumában egy hirneves bécsi tanár a 
betegséget poliencephalitis superior- és inferiornak tartotta és hidegvizkurát 
i-endelt. 

A betegség azonban nem maradt eme stádiumban, hanem inkú.bb még 
tovább fejlődött. A jelzett tünetcsoporthoz ugyanis még általános gyengeség 
mellett nagyfoku fájdalmak és hyperresthesia mind a négy végtagban, különösen 
azonban a lábakban és lábszárakban, azután nehéz légzés intercurráló dyspnoicus 
rohamokkal, erős köhögés és kiterjedt catarrhus bronchialis csatlakoztak. Egy 
izben állitólag öntudatlanul össze is rogyott, a mely időtől fogva a nehéz légzés 
-és dyspnoicus rohamok datálódnak. Későbben még hyperosmia is fellépett, úgy 
annyim, hogy még nem is volt szabad semminemü ételt közelébe sem hozni, 
mert már ennek, sőt a ruházatnak a szaga is kiállhatH.tlan undort okozott 
neki. - Végre még hallucinatiókban és visiókban is szenvedett; ily alkalommal 
a beteg nem ismert fel senkit, saját nejét <1öm-nek szólította és kérdezte, hogy 
mit keres a házában stb. 

Igy a beteg 11/ 2 évet töltött a betegségével, a mely idő alatt legtöbbnyire 
ágyban fekvő volt; és miután már az utóbbi időben semminemü táplálékot nem 
akart magához venni és igy a kimerültség veszedelmes fokot ért el e~y h1rneves 
psychiater hivatott consiliumra, a ki az egész betegséget hypochondriának tar
totta, mely diagnosis csakhamar igazoltnak látszott lenni ; mert miután a tanár 
a mesterséges táplálást a gyomorkutaszszal elrendelte, és az illető orvosok a 
-táplálkozás e módját a betegnek ijesztő szinekkel festették, ez utóbbi semmi 
módon erre ráállni nem akart, és rnár ci következő napon magft is elkezdett rágni, 
nyelni és enni. Ezek után a többi tünetek is lassankint javultak. 

A két következő (1886-87) év meglehetős volt, a mennyiben csak még 
nehéz légzés és hypenesthesia a végtagokban maradtak vissza, a mely tünetek 
-azonban nyáron mindig könnyebbek, a télen sulyosabbak voltak. A többi tüne
tek, mint a ptosis, diplopia, strabismus, a rágó-, garat- és nyakizmok bénulása, 
.a hyperosmia, visiók és hallucinatiók nem mutatkoztak ezuttal többé. Végre az 
1887-iki hidegvizkura után teljes gyógyulás következett be, úgy hogy a beteg 
mindennapi foglalkozásai és szórakozásai után járh::ttott. 

De ez nem maradt sokáig igy. Már nehány hómulva(nov. ésdecz.1887.) 
-recidíva érte a beteget. Ismét fájdalmak és hype1wsthesia a végtagokban, undor 
minden ételtől, nagyfoku, általános gyengeség és hallucinatiók és visiók léptek 
fel. Ez utóbbiak azonban most nem tartottak sokáig, holott a hyperresthesia, a 
mely fájdalmat a beteg az égő szénnek érzetével hasonlította össze, egész télen 
-0ly heves volt, hogy naponta 1-2-szer kellett o·03-os morphin-injectiöt csinálni. 
Ez év január havától májusig majdnem folyton fekvő beteg volt; ez utóbbi hónap
ban ügygyel-bajjal ismét Budapestre hozatott a Vaskovits-féle intézetbe, a h?l 
most már ötödször tartotta a curát. Az intézetben azonban még csak 10 napig 
csináltak subcután injectiókat és azután a beteg saját initiativájára beszüntették, 
amaz elhatározásának adván kifejezést. ((hogy jöjjön a mi akar, ő nem csináltat 
többé magának injectiókah; valójában azonban vagy a fájdalmak már a kura 
befolyása következtében alább hagyhattak, vagy pedig, a mi még valószinübb, 
hogy az orvosok intelmei egy netalán bekövetkezhető morphinismus tekinteté
ben, oly psichicai hatást gyakoroltak a betegre, hogy a fájdalmakat már nem 
€rezte oly annyira. 

Én mind ezen adatokat részint a beteg vejétől, egy fővárosi orvostól, részint 
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magától a betegtől tudtam meg, a kit f. évi május havában láttam legelőször és. 
megvizsgáltam, a mikor a következő status prresenst constatálhattam: 

A beteg most 72 éves, igen lefogyott, arcza sáppadt, beesett, az előbbi 
paniculus adiposusnak már semmi nyoma, az izomzat még jól conserválva, nem· 
petyüdt, mind a mellett nagy fokban pareticus. A kéznyomás, valamint az als&. 
végtagok ellenállási képessége igen gyenge, a beteg majdnem egész napon át 
fekszik, nem bir háttámasz nélkül ülni, nem bir a hidegviz procedura után 
legkisebb sétát sem tenni. - Kisfoku strabismus convergens még fennáll, a nyelv 
bevont, fehér, a beszéd kissé nehézkes, különben semmi rendellenességet nem 
mutat, sem a mozgásban, sem a táplálási viszonyban; az ajkak és szempillák 
jól mozgathatók, fejfájás, nyelési zavar vagy rekedtség nincs; a facialis nem 
hüdött, 2 hó óta bő nyálelválasztás, úgy hogy éjjel a vánkosok a nyáltól foltosak 
lesznek, a mi még az első nehéz beteség alatt sem történt. 

A beteg étvágyhiányról, általános gyengeségről és égető fájdalmakról pa
naszkodik mind a négy végtagban, de különösen a lábak talpán és hátán. Az 
ízlés, szaglás, hallás és a tapintási érzék rendes. A látást illetőleg a beteg azt. 
állítja, hogy most jobban lát, mint az előtt, a mennyiben állítólag az előtt szem
üveg nélkül nem olvashatott, holott most a nélkül is jól olvas. A térdtünemény· 
mindkét oldalon hiányzik, a trigeminusban nincs semmi eltérés, nehéz légzés, 
köhögés nincs. Az emlékező és gondolkozási tehetség rendes. A szivlökés 72, a. 
légzés 20 egy perez alatt; a 2. szívhang kissé ékelt, a hozzáférhető üterek nem 
rigidek, a többi benső szervek sem mutatnak rendellenességet. 

A beteg ég okául minden valószinüség szerint nyomott kedélyhangulat 
vehető fel, a melyet,a beteg üzleti csapás következtében eltitkolva, hosszu ideig
magában hordott. Erdekes, hogy a mult évi recidíva is ujabb kedélyizgalom 
következtében lépett fel, a mi épen ama nézetet megerősíti, hogy az első nehéz 
betegség okozója is kedélyizgalom lehetett, annál is inkább, mert más kórok nem 
volt akkor sem felhozható. 

Ama ké'rdésre, vajjon minő betegséggel van dolgunk? azt kell felelni, hogy
legalább a betegség első, hosszu és nehéz szakaszában a központi idegrendszer 
egyébb kórjelenetei mellett nyilván pseudobitlbar-paralysissal volt dolgunk, a 
mely rágási és nyelési hüdésben, nehéz légzésben és asthmaticus rohamokban 
nyilvánult. (Az érlökés felől nem kaphattam felvilágosítást, mikor én a beteget 
láttam, a pulsus 7-2. volt perczenként.) Más kérdés azonban, valjon a fentebb 
részletezett össztünetcsoport és igy a bulbaris tünetek is a hy pochondria vagy a 
hysteria bas~sá~ fejlődöttek-e ki, vagy más szóval: a betegség mint hypochondrici 
vagy hysteria 7elzendő-e? 

Valamennyi e kérdésre vonatkozó tünetek, ú. m. a hallucinatiók és visiók 
a hyperoosthesia az érzési és érzéki sphmrában ép úgy a hypochondria, mint a. 
hysteria tünetei lehetnek. 

Igaz, hogy sok esetben bajos a kettő között válaszfalat találni. A hysteriára 
nézve a legjellegzőbbek a Charcot-féle hystericus stygmaták, a hypochondriára 
nézve pedig a psychicai szerv magatartása, nevezetesen mily szerepet játszik az 
egész betegség lefolyása alatt az ú. n. beteg "én)). Azonban egy oly autoritás 
diagnosisához, mint egy Krajjt-Ebingé, a ki maga a beteget betegsége legne· 
hezebb stádiumában látta, nem fér kétely; neki bizonyára még több más tám
pon~jai lehettek a hypochondria constatálására, a melyek azonban tudomásomra. 
nem jutottak 

De bárhogy legyen is a dolog, annyi bizonyos, hogy a bulbaris tünetek-,. 
miután teljes gyógyulásba mentek át, functionalis természetűek voltak és ennél-
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fogva a nyultagy valamely szöveti elváltozásával kapcsolatos összeköttetés~en. 
nem állhattak. , , , -s ondolhatjuk magunknak. Tudjuk. 

Különben a ~olgot meg maskepen i, _gés egyéb idegtünetek mellett még 
ugyanis, hogy i~7kepletek az ;igyban n_~~za:ben veit psychosisokat és ennélfogva 
psychicai tüneteket, sőt a szo szoros ei ~· ~ . m. nden kézikönyve tesz ily eshetö
hypochondriát is el~idezhetn~k. A lJ.8Y~ ia na -~éplet az elöagyban fészkeljen.; 
ségről en;lité~t, a, m;nél ne,?1 ~s ke, ~·kZgfet~~ ~~képesek psychosisokat el~idézm. 
az agy barmilyreszebenelo~Oidu~_o J_ P · . d fe"fá'ás mind pedig egyeb agy-

~z _ el~en azon?;1n a m~ esetun~~e~s~:~ t:dj~k,~ h~gy lassan fejlődő ujkép
nyomasi tunetek }:nanya szo~. De .:Ua 't sőt a haÍálig is latensek maradhatnak. 
letek az agyban evek h~ssz~ sor.an a ' ... k a dol ot hogy eddig legalább lap
A mi esetünkben t~h~t ugy is . kepzel~~tj~ kis a gba~ vagy másutt ülve a hypo-
pangóan m.arad~ itJk.~pl~t valaholl, tala h . bÍ~:sán azután a pseudobulbar
chondria tüneteit elo1dezte, a me y psyc osis 
paralysis fejlődött ki. . . , ... , ü diagnosist egy, évek előtt általam 

Ezen épen most kifejtett valoszi~'b8e~ f ' fiut illet a ki a hypochondria. 
észlelt esetre . ~lapitom, a mely e~yt 1' sé e~~ év~~ tartott és suicidiummal vég~_ő
classicus alakjaban ~zenvedet;. A_ e .e~ g kis t uktojásnyi daganat ult 
dött. A törvényszéln bonczol!Lsnal kitun;, ~op ef~ lefollása álatt kétszer láttam 
az agyacs jobb lebenyé.ben. En a ~etegle „a, e ~~~lsó évében. Egyébként a beteg· 
és megvizsgáltam, t. i. a betegse~ e s~ ~s. rvos folytonos megfigyelése alatt 
mindig dr. Selényi barátom, adonyi ura ~ :O~ . ~b- kÜlön publicatio tárgya leend_ 
állott. Az eset kórtörténete azonban egy rnso i . 

14. 

AZ ALSÓ-TÁTRAFÜREDI VASLÁP. 

Dr. PAP SAMU als6-tátrafru:edi fürdőorvos, orszaggyülési képviselőtől. 

. . k és természetvizsgálók most 
Engedjék meg t. uraim, hogy a magy~r orv~so as-Tátra elöltetett ki, 

folyó XXIV-ik vá?dorgyülését, mely?e: sz~nhe:~=~~~:.:~ek egyikjújabb keletű 
alkalmul használjam arra, h~_gy h~zan__ ~ ense~ emlékezzem s ez által, szerény 
gyógyf?rdöjéről, ~lsó-Tá~ra~uredröl, !-'-~:~~:k maz~n e ik czél eléréséhez, ~ely 
tehetsegemhez kepest, nemlleg hozza~a J ·n tő vidéf természeti viszonyamak 
ezen vándorgyülések előtt lebeg, t. i. az i e 

megismertE'.~és_éhe~ : .. . „ _ 'vvel me fordultak a Tátrában és alkal-
Azok Onok kozul, kik ezelott 7 8 e t AlsZ-Tátrafüred épületei díszlenek, . 

milag egy sétát te;tek __ arr~ a, hely~e, ho~ ~o~e le etéssel tapasztalták, hogy ezen, 
a "daraföző )) ·forras kornyekere, bi~onyar d . r,. pk ·1 ·övid idö alatt mennyire 
abban az időben magán;ro~, ~d!lhk~ls er l~k~:aki Y_ ;l berendezett egészséges 
megváltozott. Modern k~neze~u, c~~nos n e elt füjrdőház fedett folyósók, jó 
szobákkal, kényelmesen es czelszeru~n o sz r másutánban. De azt hiszem 
karban tartott sétautak keletkezte~ itt g!ors egy k · l ·k most először 
nemcsak azok, kik e helyet előbb ~smertek, ~ane~ ::io fo i~a~i adózni a kés-
látják. Alsó-T~tra~üre~et, fl_gy a mmlt á~, r~i~s:i:ldizatkés;sége lehetővé tette 
márki bank-reszvenytarsasagnak, m~ yne , · · 1 , mint későbben 
azt, hogy a Magas-Táti:a ~yógyhelyemek. ~~~~a h~1y aU.JjgayÓg~ul~st vagy üdülést. 
látni fogjuk, hiányt potloval - szapora Je ' 
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kereső fürdővendégnek minden méltán 0 · , · · · .· 
sel fognak adózni derék fürdöigazgatóJn!~g;f!r~ ~el~gitest talál,. és elismerés-
iott gondos vezetése. n;iellett e kies fürdőhely létesültler urnak, kmek szakava-

Nem versenygesi vágy má , , bb 
örvendő szomszédos intézet~kkel sho1:t~\t~~~e Al!~-T~~;~:~eJt t é~ jó hirnévnde.k 
azon hatalmas és így eay •t l 'b . k e e , anem egye ul 
hető gyógyeszkŐzöknek hl esifv~. va o ,an nt a szerencsés találkozásnak n·evez-
vedéseinek enyhitésére ~r~~;u!;s~:rese, ~~JY~{ a~ emberiség oly sokféle szen
kinálkoztak. Álsó-Tátrafür d n:i:s va a ozasnak e helyen kiaknázásra 
havasi levegts, hide viz. ó e !_~ e~yesi ve szerepe~ h_~ro;n gyógytényező, u. m. 
ved, hogy Alsó-Tát;afüi~n~ m~ es ~a:ttralmi: lapfur;Jők. Kétséget nem szen
intézetnek megvolna a létjoaos ~~ ~m i~aticus gyogy?~lynek . ~s vizgyógy
között észak éo északn ° , u s. ga, mer magas fekveseben, dus fenyvesek 
lejtős 'oldalon, továbbá ~~~:!:~l ~~~~~7 t~ll~nbe~./él és d~lkelet felöl nyitott 
mindazon kell ' k k t 1 k ' . i a Y. ISz, a, i eg hegyi forrá,c;aiban büja 
nem lehet, ho;y e~;ya:z!~ :!J Ily:etm:1 g7ogy.he~ylyé qualificálják; de tagadni 
lehetne találni. A harmadik g ,v~ , en~esz!~i v:sz?nyokat : más helyen is föl 
adomány, mely csak ritka hel yog , e~yez a ~pfurdők ~zonban oly természeti 
.gyógymóddal mondhat · yen es ig! egye~itve, ha_~as1. levegővel és hidegviz-
fürdőhelyen szerepelnek°:niS:f~téS:~z~o~d~l e_lö. L~pfurdbk több'. ~ivált külföldi 
had, Marienbad, Elster és M · b _Y , · , . egis~~itebbek ~zek kozott Franzens
gón túl fekvő Jegenyén tov~~b ~1~ ső~,11Jab? 1~0~~n ha,z~nkban .is, a Királyhá
de oly előnyös klimatik~s viszona ok uz~as_on es. zlrncs;>i; ,is __ kezdik. alkalmazni, 
egy lápfürdőkre berendezett haza.Y , kozott, mmt fi.lso-ratfured, mncs egy13tlen 
különös súlyt fektetni bátorkod cl gy~g[~~l! sem. Es ez _azon kör~~lmény, melyre 
vebben indokolni hoa . , . om. . z .iszem, nem szukséges Onök elött bő
lápfürdőhelyekkel' oYb mierlt tula.idomtok Alsó-Tátrafüred fekvésének más 
hangsúlyozni mer·tszmei:n <len o y nagly elöi:iyt, elégnek tartom azt egys;erüen 

' m en orvos eső pillanat b f · l ' · s_~empontból mily megmérhetlen fontossá . . ~a e o~~ atm, hogy gyógy-
furdőkre szorult betea Alsó-T. t. f" . d ggal bu azon _korulmeny, hogy a láp
levegőt szívhat. 5

' a rn me en a mellett fenyves erdőben havasi 

Mielött áttérnék a lápfürdők h t, , k 1 . , , 
·szót a l~pf?Id képződéséröl mondano~~sana . eirasara, legyen szabad nehány 

Lapjold vagy tőzeg elhalt ·· , tből , . 
kuszált gyökereiből és szála"b '] n~venyze . ,szarmaz1k, n;ielynek egymásba 
e?y __ barnás, sötétbarna vagy f~k~te a~~~;nk:a~~~i~as~~e~egy1 átalakulás útjá~ 
segu gyulékony humus-szenen kívül külön1'1 :. , „ ~nya~ _nagy n;ienny1-
humussavakat és gyantákat tartalmaz , ~-e noven:p , _omla_~i _ te~·menyeket 
masak olyan mélyedések völgyt k "k · L~pf~d kel~tkezesere kulonosen alkal
Leggyakrabban marad ott az ös:z:o Ű!tm~ ye ~ viz lefolyását ak_adályozzák. 
DJ.észetü, hogy a vizet nem ereszti áfY éldv:~t miatt, mert az alt~la~ olyan. ter
tomeg. Tátrafüred környékén · t t 'j k ~gyaff, vag,r valami tomor sz1kla
a kárpáti homokkő, de inkáb·~mn k ~ J~ b abz a talaJ g~amt, ,melyből ki-kibukkan 

A torlódott . b csa en, e a. szepesi fens1k felé. 
viz en, vagy a mocsarszerule , t, t t t f .. 

egy alsó vegetatió kezdőd ·k , g a az a o t oldben eleintén 
erőteljesebb mocsár-veget~tió~~~~atokt~~b~e~ ~~halása által ta}aj~l szolgál ~gy 
hogy az elhalt rétegek fölött ú" bb ·' t k UJan tovább ten:17eszik olyforman, 
a nedvességnek és a növekvő Ja , Ie ege keletkeznek, m1g az alsóbbakban 
mely tőzegképződéshez vezet. i'~~z~sa~:k ;efo.ly~sa al~t~ lil.egindul a bomlás, 
mocsármoha, Sphagnum pal t. l pz noy~n~ek io~ott első helyen áll a 

us ie, me y azon SaJatsaggal bir, hogy szárai fölfelé 
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tovább nőnek és új gyökereket hajtanak, mig az alsóbb részek elpusztulnak. 
Ezen tulajdonság következtében lehetségessé válik, hogy a sphagnum-félékböl 
képződött tőzeg, a mohatőzeg folyton tovább gyarapodjék, sőt a már kiásott. 
rétegek részben ismét kiujuljanak, mely utóbbi jelenség más növényzetböl, 
például elárasztott sásrétből képződött tőzegnél, nem fordulhat elő . A Sphagnum
féléket munká,iokban támogatják más olyan növények, a melyek hosszan elnyuló. 
taraczkos tőkéjökkel, összekuszált gyökéITostjaikkal, szétterülő s egymásba fonó
dott ágaikkal vagy sűrűn álló leveleikkel betakarják a talajt s ez által a nap 
sugarainak behatolását és a viz elpárolgását akadályozzák. Ilyenek a Carexek, 
Eriophorumok, Nardus, Juncusok, Calluna, Vacciniumok. Ezek azonban nem 
mindnyájan igazi lápképzők, nagy részök csupán u. n. tőzeglakó növény, vagyis. 
csak utólag telepszik le a már elökészitett talajon, mindazáltal elhalt részeikkel 
ezek is hozzájárulnak a turfa tömegének képződéséhez. Annak, ki Alsó-Tátra
füred láptelepén botanizálni akar, nagyon ajánlom olvassa el dr. Czakó Kálmán 
barátom értekezését «Alsó-Tátrafüred lápos vidékének nyári :fl.orájáról», melyben 
a tudós szerző szives volt közzétenni több évi kutatásainak eredményét. 

A lápföldben az elöre haladt bomlásnak foka szerint több réteget lehet meg
különböztetni. A legfelső, vagyis a legfiatalabb réteg, az ugynevezett gyepréteg, 
még nagy részben ép, összekuszált növényszálakból álló fonadék. Ez alatt van 
egy sokkal lágyabb, sötétbarna szinü és kevesebb ép növényrészeket tartal
mazó, érettebb lápréteg. Legalul találjuk a kátrányhoz hasonlitó fekete iszap~ 
réteget, melyben a bomlás már annyira elörehaladt, hogy a növényi eredet ma
kroskopice többé föl nem ismerhető. Néhol egész fatörzsek is találtatnak a. 
tőzegtalaj mélyebb rétegeiben, mint régen elpusztult élőfák maradványai. 

A tőzegképződés vegyi folyamata a növényzet korhadásában áll lassú oxy
datió mellett, miután a levegő élenyének hozzájuthatása nehezítve van. -
A humusszénnek egy része oxydatió útján átváltozik huminsavvá, később 
humingein-, kren- és apokrén-sav keletkeznek, melyek kis mennyiségben 
vizben is oldhatók. Ezek mellett találunk rendesen gyantákat is, melyek 
részint a chlorophyllból, részint a növények gyantájából erednek. De a szer
vetlen alkatrészek is részt vesznek a bomlásban, a vasoxyd vasoxydullá válto
zik és összeköttetésbe lép a növényekben elöforduló phosphorral és kénnel; így 
támadnak phosphorsavas vasoxydul és kénsav, mely alkatrészek kisebb-nagyobb 
mértékben minden lápban elöfordulnak. 

Természetes, hogy minél gazdagabb a tőzegképződést megindító nedves 
ség ásványvizekben, annál gazdagabb lesz maga a tőzeg sókban és szervetlen 
savakban. Ha pl. egy láprétegen valamely ásványviz foly keresztül, mely sókban 
gazdagabb a közönséges víznél, az ásványvíz sóinak és a lápföld organicus anya
gainak kölcsönös hatásából egymásra, új sóvegyületek támadnak, melyek a láp
ban visszamaradnak és az így keletkezett tőzeget megkülönböztetésül ásványláp
nak nevezzük. Különösen az ásványvizeknek kénsavas sói azok, melyek a 
növényrostoknak desoxydáló hatása alatt szétesnek és kénmájjá változnak át. 
Ha vassók képezik az illető ásványvíznek jellegző tulajdonságát, vasláp fog 
képződni. Kénes vizek befolyása alatt kénlápok keletkeznek s így tovább. 

Hátra volna még egy pont, melyre röviden refiectálnom kell és ez a tőzegek 
osztályozása vegyi tulajdonságaik szerint, habár erre orvosgyakorlati szem
pontból nem vagyok hajlandó súlyt fektetni, miután nézetem szerint a lápfürdők 
hatását nem felszivódásban, hanem tisztán mechanicus momentumokban 
kell keresni. Braun Gyula a lápok ezen osztályozását szintén legfölebb csak 
vegyi szempontból, de nem egyuttal gyógyszerhatástani tekintetben tartja. 

,, 
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·megengedhetőnek, mert véleménye szerint a különféle lápfürdöknek sem elemi 
ilem kórodai öss~ehatásában eltérés nem mutatkozván, évakodni kell téve~ 
fogalmaknak becsempészésétöl a fürdögyógyászatba. Mindazonáltal megemli
tem, hogy az olyan tőzeget, mely igen gazdag kénsavas alkali-sókban salini
cits lápnak, ellenben az olyat, mely feltünö mennyiségben kénsavas vasat 
ta;t~lmaz~ vasláp_nak; vagy, miut~n némelyek az ilyen lápnak különösen össze
~uz~ hata~t tulaJdomtana:,k, ~typ~icus lápnak nevezik. A hol kén-, hydrogen

· e~ k~nnatrmm-ta,rtal~u ~svanyv:zek ,fol~nak keresztül tözegrétegen, ott kénes
laprol lehetne szolam. Szensav, kis mertekben kénhydrogen és szénhydrogen a 
novény korhadásnak rendes kiséröi lévén, minden lápban találhatók. ' 
, , Az ,alsótátraf~redi l~pfö~d, ásványvizünknek megfelelöleg, nem igen gazdag 

..asvanyreszekben es yegyi t~~ntetben inkább organicus lápnak volna nevezhető. 
A lápfoldet, gyogyhatasanak fokozása czéljából, mielőtt fürdésre használ

tatnék, hosszu idön keresztül a szabad levegö behatásának kell kitenni mi 
.által gyorsabb oxydatió útján oldható sók és savak nagyobb mennyiségben 
~eletk?znek._ _Ezt, a folyama~ot elpmJásnak i;iev:zzük. Ugyanazon lápnak vegyi 

-o~.s~~tetele friss allap~tban es mmtan sok ideig levegön feküdt, nagyon külön
b.ozo. Ugy a szerves mmt a szervetlen anyagok nagy változáson mennek keresz
tul. L~hmann vizsg~lt~ a~ elporlás menetét a marienbadi lápban s az oldható 

-a~katreszek keletkezeset erdekes adatokkal illustrálta . Friss lápfoldben a viz
kivoll;at volt ~·427°~0, ebb~l s~ervesanyag 0·245, szervetlen 0·1920/o . Két hónapi 
levegőn fekves utan a v1zkivonat tett 4·502% ebböl szerves anyag 1 ·570 
, , , <!) 930 T 1. ' ' asvanyresz ,,,· . -· e Jesen elporlott lápföldben a vizkivonat már· felment 

42·0650/o-ra, i;mböl szerves anyag volt 11 ·646%, ásványrész 30·5950/o. Még egy 
fontos ere~me,nye _van a~ e.~porl~~. folyamatának, melynek kideridését szintén 
~~hmann v1zgalatamak koszonhetJuk. Az élenyülés előhaladott szakában ugyanis 
i~o szerves s~va~ .u. m. eczet-, hangya- és borostyánkő-sav képződnek a 
tozeg~en. ~ valoszmu! hogy a hatás létrehozásánál, a böringer fokozása által, 
ezek. is Ja~sz~na~ b1~ony~s, szerepet. Lehmannak sikerült teljesen elporlott 
manenb~d1 lapb,ol _ 1 ·6%, illo sav~kat elöállitani, miböl hangyasav volt 0·40fo. 
, Az igJ'.: elö~esz1tett ~ap, megtisztittatván durvább részeitől, fürdök készité

sere haszn~ltatik, oly mo~on! ho7y az ?rv~silag elöirt mennyiség, 30-50 kl., 
egy v~sk~rnk,eken nyugvo , fa-kadba tetetik, melegviz hozzáadásával iszappá 
~ynrat~k e.s g~zz_el az orvos altal rendelt höfokig bevittetik. A sürűség, a höfok 
es a furd~s . i~eJ,ének h~tár?zott megszabása által az orvos hatalmában áll a 
bete_g e~yem~eg~.ne~ legmkabl:J megfelelő, többé vagy kevésbbé izgató alakban 
ny~Jtam„ a . lapfurdőket. A furdő sűrűségét szintén fontos mozza,natnak kell 
~ekmtenun~, m~rt lápfürdöknél, más tényezőkön kivül a mechanicus nyomás 
is szere~et Játs~1k. Mentől süríibb az iszap, annál több súlylyal nehezedik a 
~es~re ~ I~Y, ~z izmo_knak an°:ál élénkebb erőlködése kívántatik a szükséges ellen· 
allas kifeJ~esere, m~ egy szehd to~11ázással hasonlitható össze. És ha egyáltalán 
.alappal bir azon r;iezet, ho~y ~ furdöben villamáramok keletkeznek, melyek
ne~ a hatás egy. resze. tulaJd~,mt~n~ó, a fürdöközeg sűrűségének erre is befo-
1.y~s~~l kell lenm, mert mentol sűrnbb a lápfürdö annál erősebb a mechanikus 
fnct10. ' 
„ ~iután látt_uk, hogy a lápf?rdők hatása, a hőfok mellett a sürüségtől is 

~~gf~, igen termes~e~es, ~ogy mmden élettani észlelet csak az adott viszonyokra 
~rveny~s. ~g~ ~oz~p-sűrü, 40 kl. tőzeg hozzáadásával készült lápfürdőnek 
.elettam hatasat: 3~ e. fok mel~ett, következő föbb pontokban lehet összegezni : 

1 Melegseg erzete az egesz testen, némelyeknél _szorongatás a mellben, 

lí5 

-néha szívdobogás. Körülbelől 10 perez mulva az izg~~ás tüne~ei csillapod~ak, 
-csak az arcz pirult és a fejen érezni melegséget. Az ulep,. az iv,a~szervek,e~ a 
-czombok tájékán égetö érzés, mely a háton és vé.gtagokon vIBzk~t~s1g fokozod1k. 

2. Az ütér eleinte 8-12 lökéssel perczenkmt gyors~bb, -~es~b~ m.eglassul 
ugyan, de 4-8 lökéssel mindig ~y~rsabb marad az egesz fürdes ideJe alatt. 
Ennek megfelelöleg gyorsul a légzes is. . , . „ . , 

3. A test hőfoka hónaljban mérve felorai _furdes ~tai; eID:elkedett?ek 
mutatkozik 1·5°-?2°C. fokkal. Fürdési napon meg az esti höfok is valamivel 

magasabb marad. , d"k 
4. A vizeletben a hugyany és a legtöbb szilárd hugyalltatresz szaporo 1 , 

kivéve a phosphorsavas sókat, melyek ellenkezőleg fo~yatkozást szenve~nek. 
5. Lápfürdők hatalmas befolyása az edény- és ~degr~n~s~err~, ve~dus 

·egyéneknél néha agyvérbőség, igen vérszegényeknél pedig szedules tunete1ben 

nyilvánul. , f" dök ált l ' b 
Ezen észleletekből mindenek előtt azt látjuk, hogy ~- lap ur a, a an 

mint meleg fürdök hatnak, de a magasab~ h~fo~ból .e~e~ul i;em magyarazh~~-. 
nók meg az összes tüneteket. A melegseg es egetes e~en~ ~rzete, ~~ly a _bor 
·érzékenyebb helyein különösen nyilvánul, két~égtelenul_ res~mt ~z illo sze:ve~ 
.savaknak, részint a szénsav és kénsav hatásanak tulaJdo~itando. Ez 1ltobbi 
savak már magában a lápban előfordulnak, s ha eh~ez ,meg h?zzáve~szuk azt 
.a körülményt, hogy lápfürdők készítéséhez nálunk is ugy, !:rnnt ,mas ~ely~
ken ásványvi:z. használtatik, mely szénsavban ~azdag~b? a kozonse~es v_iznel, 
bátran állíthatjuk, hogy a szénsavhatás nyilvánulasahoz elegendo szensav-
mennyiség van jelen a láp fürdőben. „ , 

A többi szervetlen alkatrésznek u. m. a kénsavas vasélecs, gypsz, kesei:?so, 
timföld, glaubersó, kovasavnak kevés hatást tulajdonit~at~nk ~, sertetlen bo~·;e, 
habár vannak némelyek, kik ezen anyagoknak„ ö~szehuzo, ere.Jet mag~szta~Jak. 

Láttuk, hogy lápfürdők mindenek elött ~ kulső ,tak~rora hatnak izga~ola~, 
melegség, nyomás, dörzsölés és némely ~egyi ,alka~reszeik ,U· m. szabad ken- ~s 
szénsav és organicus savak által. Az izgatas kovetkezteben gyo7sabb; P?n
pherikus vérkeringés támad, mely egyrészről gyorsitj~ a~ ~ny_agcsere~, masres~
ről directe befolyásolja mélyebben fekvö szervek ke.nngesi viszon1ait. :a:a. t. i. 
több vér tolul a bör felé, kétségtelen, hogy melyebben fe~vo. ~zerve~ben 
szintén megváltozik a vérmennyiség, minek következtében ker1i;iges~ pang~sok 
egyes szervekben eloszlattatnak, izzadmányok fölszivódás~ ~lösegittet1k., A~_alt,~
lános táplálkozás javítására, idüit bántalmak vérszegénysegi ?ldalára _l~pfur~ok 
kitünö jó befolyást gyakorolnak, e szerint_jav,alv,a ~ar:na~ mmdaz,on idült ban
talmaknál, melyeknek következtében a verkepzödes, es ~ap_l~lkozas szenvedett, 
midőn a kifejlődött anremia és , álta~ános e;őtl~J1se~ }a;i~asára kell gondo:~ 
nunk. Ilyen esetekben, midőn nem izzadmany folsz1vodasat, nem egyes ~zer 
vek tultengésének visszafejlődését czélozzuk, a lápfürd.?ke~ alacsonyabb ~őfok
kal 26-28 ° R fokkal, rövidebb ideig, ritkábban vagy folvaltva más enyhebben 
ható fürdőkkel fogjuk alkalmazni. „ , 

A szegényvérüségnek minden alak.iáriál, lett legyen , az kovetkez:i;enye 
. kimerítő betegségeknek, vérvesztésnek, szulésnek, szopta~asnak„. v~gy . hianyos 
táplálkozásnak bármely okból, vagy a fano;mdás idősza,~aban follepm szokott 
sápkórnál, Jápfürdök mindig kitünö gyógyeszköznek tekmt~etők. , „ , 

Magától értetődik, hogy Alsó-Tátrafüred hav~si levegőJ_e a lapfurdök eze°: 
általános hatását lényegesen támogatni fogja. Hiszen tudjuk, ho!SY S: ?~vasi 
levegő hatása az élenyülés, a szervi folyamatok, az. anyagcsere konnyiteseben 
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nyilvánul. Szegényvérü egyének többnyire csekély áthasonitási müködésre
képesek, zsongtalan könnyen fölizgatható edény- és idegrendszerrel bírnak. Ily 
betegeknél a ritkább havasi levegőnek megnyugtató, zsongító hatása semmi 
más szer által nem pótolható. Szerény nézetem szerint sápkórosoknál és 

· szegényvérüeknél, kik gyakran a gyomor zsongtalanságából eredő étvágytalan
ság és rossz emésztés felöl panaszkodnak, sokkal észszerübb elj árás, lápfiirdők 
mérsékelt izgatására és a hava~i levegő szelíd, csekély visszahatást szülő befo
lyására bízni a vérképződés javulását, mint vasas vizeknek rendelése által az 
a nélkül is csekély működésre képes gyomrot még nehezebb feladattal terhelni~ 

A legszebb eredményeket tapasztaljuk lápfürdők rendszeres alkalmazásá
tól oly esetekben, midőn régi izzadmányok, lerakodások, tultengések fölszivó· 
dását, visszafejlődését czélozzuk. Ily természetü idült bántalmakkal szemben„ 
bármely szervben székeljenek azok, a lápfürdők minden más fürdőformák 
között mondhatni souverain szerepet játszanak. A beteg egyéniségéhez mérve, 
lehetőleg magas hőfokkal 28- 30° R. fokkal, sőt néha ezen tul is, hosszabb. 
időre kinyujtva, gyakrabban ismételve fogjuk ily esetekben rendelni a láp
fürdőket. 

Egyes szervek idült bántalmaiból különösen a következőket kell kiemel-
nem mint olyanokat, melyekkel szemben már nekem is volt többszörös alkal
mam lápfürdőkkel sikert elérni: 

1. Idült gyomor- és bélhurutnál kivált a nyákhártyának nagyfoku érzé
kenysége mellett hányással és hasmenéssel, úgy egész lápfürdők, mint láp. 
?o~ogatások után nemcsak ezen tüeutek szünnek, hanem a helyi kóros állapot 
is Javul. 

2. Lépdaganatok kisebbedését lápfürdők gyorsabban és biztosabban esz
közlik, mint bármely más fürdőformák. 

· . 3. Lápfürdőkkel biró gyógyhelyek és így Alsó-Tátrafürednek is legnagyobb 
contmgensét nők szolgáltatják különféle ivarszervi idült bántalmakkal. Női ivar
szer~~ b~ntalom és vérszegénység annyira összeforrt kórképek, hogy egymás. 
nélkul alig képzelhetők, <le gyakran zavarba jönnénk, ha el kellene döntenünk, 
hogy ezek között melyik a primar és melyik a secundar bántalom. A hószám 
szavarai kivált a gyakrabban ismétlődő és tulságosan bő. vérzések, a dysme
norrhooa, a méh- és hüvely-hurut annyira rettegett tünetével, a leucorrhooa
val lehetnek vérszegénység következményei, de magok is okozhatnak anremiát. 
Lápfürdők zsongító, a vérkeringést szabályozó hatásuknál fogva megszüntetik 
a menstruatiókat, melyek egyenlőtlen vérelosztás, pangás következményei. De 
nem kevesebb haszonnal fogjuk alkalmazni a lápfürdőket medenczebeli idült 
lobok és izzadmány ok eloszlatására. Tekintettel arra, hogy női ivarszervi bán -
t~lma,kk~l kapcso~atban .mindenféle ideges tünetek, fejfájás, görcsök, álmatlan
sag, etvagytalansag stb. Jelentkeznek, melyekre ismét a havasi levegő jótékony 
b~foly~sa pá~·at~ann~k m?ndható,. azt hiszem bátran állithatom, hogy Alsó
Tatrafured lapfurdföben es havasi levegőjében bírja azon kellékeket melvek 
szükségesek, hogy teljesen pótolhassa a közönségünk által annyir~ kedvelt 
külföldi hasonló fürdőhelyeket. 

, 4. A .. mo~gási szervek ,betegségei közül makacs izületizzadmányok, mere
vedesek, koszvenyes lerakodasok tartoznak a lápfürdők fejezetébe. 
, 5. Gerinczvelő, é~. i~egbántal?1~knál időleges j~vulást vagy teljes gyóg}'.u

last tapasztalunk lapfurdőknek elővigyázatos hasznalata után aszerint a mmt 
a baj teri;nés~ete ?zt magá:'~l .~10zz~. 9tt,, hol . e kórállapot központi ;érbőség
stadmman tul meg nem feJlődott, lapfurdők mmt hatalmas bőringer által elvo--
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nólag és az izgatási góczokra csillapitólag lehet hatni, minek jele a zsábák 
és görcsök megszünése. ·- __ 

Kifejlődött tabesnél természetesen lápfürdőktő~ seri:. remél~.e~u~k to~bet, 
mint az össztáplálkozás javulását, egyes symptomak konnyebbuleset, leg1obb 
esetbe,n a betegség tovább fejlődésének meglassulását. . , , , 

Es ezzel be is fejezem előadásomat, melynek szives meghallgat~saert 
köszönetet monélok. De mielőtt ezt tenném, van szerencsém a mélyen tisztelt 
szakgyülést meghívni Alsó -Tátrafürecl berendezésének, különösen a láptelepnek 
és a l ápfürdőknek tüzetes megtekintésére. 

XXIV. Vándorgyülés Munkálat~i. 
12 
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MEGNYITÓ BESZÉD, 

melylyel dr. Szabó József, egyetenii tanár, a Magyar Orvosok és Ter
mészetvizsgálók XXIV. vándorgyülésén a természettudományi szak

csoport tárgyalásait bevezette. 

A NEMZETKÖZI TÉRKÉPELÉS ELVE ÉS JELEN ÁLLÁSA. 

A szellemi téren mutatkozó mozgalmak egyike oda törekszik, hogy általá
nos értelmezéssel biró módokat és eszközöket találjon ki és azokat tökéletesítse. 
Ilyenek például az arab számok, melyek a maguk körében teljesen megfelelnek, 
úgy, hogy azok használata nemzetközileg megállapitottnak mondható. Ilyenre 
törekszik a geografia a térképelés által; a jelzések napról napra egyöntetübbek 
lesznek, és így egy modern értelemben kiállitott térképet bármely olyan világ
részen is leolvassák és megértik, a hol az európai kultura meghonosodott. 

A térképelés fejlődését legyen szabad honunkra alkalmazva vázolni. Legelső 
jelentékeny térkép Magyarországról e század kezdetéből szármtzik, * ez Lipszky 
térképe, mely valóban meglepő tökélylyel készült, és több mint félszázadig az 
egyedüli jó térkép volt: úgy hogy a bécsi térkép kiadó-czég jónak látta az ere
deti néztáblák alapján új kiadást bocsátani közre 1858-ban. A gyengébb magán 
vállalkozókat mellőzve a katonai Geografia Intézetet emelem ki Bécsben, mely 
az u. n. Albrecht-féle térkép után nem sokára már tetemes haladást tanusitó 
térképeket adott ki az egész monarchiára nézve 1: 144: OOO (1" =2000°) . Ez a 
hatvanas években megjelent sorozat már a hegységet is jól kitüntette smffokkal 
s . kapható volt úgy egyes lapokban, mint Magyarországban egyes megyék 
szerint is. 

Ezen térképek annyiból is nevezetesek, hogy azokat a bécsi << Geologische 
Reichsanstalt» a geologiai felvételek eredményei közétételére alapul vette a 
monarchiának nem csak a nyugati felére, de keletire nézve is, a,mennyiben 
Magyarországot illetőleg 42 ilyen térkép létezik, melyek az ország ENy negye
dét képviselik, és azokat Bécsben megrendelve a «Birodalmi Geologiai Intézet
től» lehetett is kézzel színezve megkapni. 

1868-ban létre jött a Magyarhoni Geologiai Intézet, a bécsiek honunkban 
ezen évben megszüntek hivatalos felvételt tenni, a még hiányzó három negye
dét az ország területének most a magyar geologok dolgozzák ki, s kezdetben a 
magyar intézet is még ugyanazon topogrnfiai alapon tette közzé az évi hivatalos 
felvételek eredményét, mi könyvárosi uton (Kilián, Budapest) megszerezhető. 

':' Mappa Generalis Regni Hungariae partimnque adnexarnm ... quam honoribus 
Serenissimi Principis Regii Josephi Archiducis Palatini cletlicavit Joannes de Lipszky, 
Legionis Caes. et Caes. Reg. Equestris Hungaricae Lib. Bar. de Frimont Supr. Vigil. 
Praefectus, Pesthini 1806. 
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. A ~opog~·1:1'fiai l~iállitás azo.~ba~ ismét tökéletesebb lett; a K~tonai Geogra
fia1 Intezet UJ felvetelek alapjan atdolgozta a térképeket, a decimál rendszert 
fogadta el, az eredeti felvételeket 1 : 26000 mértékben tette, s ezekből 
1 : 7~0~~ mértékü redukciót bocsát kereskedésbe, mig az eredeti térképek csak 
fototipm1 többszörösitésben szerezhetők meg. 

A rr:~stani kiadása az. 1 : 75000 mértékü térképeknek úgy szólván az egész 
~onarch1ara né~ve b.efeJezve van, melynek lapjai olcsóbb áron kapha
tok (50, k~-. d.ara.bJa), mmt ~z„előbbi kiadás kisebb lapjai. A domborzat sraffal és 
magassagi gorbekkel van kituntetve, s ezen utóbbiak száma méterekben van 
adva a szegélyén. _Mindent ös.szevéve ezen térképek a tökély oly fokán vannak, 
hogy azoka~ a legto?b. czélra JÓl lehet használni. Ezen térképet veszi alapul a 
Magyarhom Geologta1 Intézét a felvételek közzétételénél is. 

~ ~opografiai ~érk~pet felette. sok irányban veszik igénybe. Azt használja 
a st.at1stika; a pnehistona, az ethnografia, a közegészségtan, a mezőgazdaság, az 
er~eszet, banyaszat, vasut-vállalat stb., s megfelelő jelzéssel pótolva tünteti ki 
r~Jta az .egybe~og~aló ad~tokat az ő területi viszonyaikban. Egyes esetekben 
kisebb mervu terkep vétetik, másban ez (1 : 75000) felel meg, de lehetnek dol
gok,. melyeknek nagyobb mérték kell. E tekintetben még tovább is fejlődhetik a 
hom kart?grafia, mint a mai álláspontja. 

Ves.su~k egy _,Pi~lantást ,rr:ás országokra. Európa azon országai, melyben 
1!;agas. fokan, a tok~lynek latjuk a térképelést, a következők: Németország, 
F_ra.ncz~~orszag, An~ha, Olaszország, Oroszország, Skandinávia. Enrópával mér
k~z1k EJ szak-Ame:ika; hol az .elmaradottságot ?ámulatos erélylyel és ügyes
se~gel meg n,agy renzaldozattal.igyekeznek pótolm, mi valóban sikerül is. Ámde 
mmd~n, orszag kozt egy van, melyet én legelőbbre helyezek a kartoarafia terén 
a~nyibol, hogy ~ legtökéletesebb alapot nyujtja a részletek feltétele~ő alkalma
zasokb~n. Ez Nemetország. 

Nemetország az egyedüli, mely ott a hol nálunk az 1 : 75000 mérték a 
rendes, .?t.t a lapok a kereskedés számára 1 : 25000 nyomatnak. Ezt nálunk 
n~m gyozi~. Igen sokba, kerüln~, drá15a .~ol?~ és vevő nem akadna, úgy mint 
Nem.e,torsz~g?an akad. E11en gyonyoru kmlhtasu lapok a részletes kidolgozás 
a~apJa~l k~tunően :V6.hető~, és hogy t5bbet ne mondjak, geologiai, bányászati 
hi~ogrn~ai stb. kituntetesére tényleg oly módon vannak alkalmazva hoay ezt 
mas orszag hasonló működési terén nem találjuk. ' 0 

A. ~artografia magas tökélyét Németországban elismerte a Nemzetközi 
Geo~?giai Kong1:e~su.s, ~ ;nennyi~en, mi_d~n a n~gyszabású vállalat "Európa 
egysege~ geo~og1ai terkepenek>i lndol~ozasat elhatarozta, a kivitellel egyhangu
l~g -~erlmt bizta .m.eg (188.1 ): Szabad.Jon most foglalkozni az imént megemlített 
Emopa nemzetkozi geologiai térképével. 

. A té~·kép általános l~ifejezés akar lenni, melyet. m~nden nép a maga nyel. 
ve? olvashat le .. Ezen czelt azonban nagyban meghmsitotta eddig azon körül-
1,Ileny, h~g! a szmek választásában mindenki önkényesen járt el, úgy hoay azok 
ertel~ezeset magyarázat nélkül megérteni nem volt lehetséges. A magya~·1ízatot 
a szmkulcs me~_adta„ ugyan, de ott meg az a baj, hogy a technikai kifejezések 
nem volt~k egyontetuek. Nem ritkán ugyanazon szó két könyvben eltérő érte
lemben vetetett. Nemcsak egyes nemzetek alkottak saját nomenklaturát de 
u~:r~n~zon nemzet egyes irói között is volt eltérés úgy annyira, hogj a geol~giai 
kifeJezeseket rllet~leg azoknak, kik nem tüzetesen foglalkoztak ezen tudománnyal, 
h~nem az eredmeny~ket a~arták saját szempontjokból felhasználni, nagy nehéz
seggel kellett meglmzdern, mi sem a geologok, sem a rokon szakok érdekében 
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nem állott. Megérlelődött e szerint lassankint azon ~s~m~, hog~ eg!ségesites
sék a nomenklatura és a színezés az általánosabb kifeJezesekre es viszor:yokra 
nézve, olyanokra, a melyek a geolog~ai fö, eredn;té.nyek bemutatás~ra mmden
kinek szolgálhatnak. A részletes kutatas egeszen en?tetlen mar.advan. . , 

Nevezetes, hogy az eszme Amerikában pendult me~. Philadel~h1~ban az 
ottani világkiállitás alkalmával (1876), midőn u?y~n eg1u!t az amenkai.g?olo
gok is tartottak gyülést. A kivitelt azonban Europara biztak s alkalmas ,időnek 
tartották a Párisban tartandó világki.állitást ( 18!8), hol, csakugya°: n:z e~~ő .nem· 
zetközi geologiai kongreszus meg is alakult es Euror:a ~e~lo~ia1 terk~pn~k 
egységes készitése tüzetett, ki czélul, ~i~_t .egy láthat? kifeJez ~.s az .urnflkalt 
színezésnek és nomenklaturauak. Az első ulesen voltakepen, ~z tunt k1, ~ogy a 
feladat nagy, a kivitel sok nehézséggel jár, s hogy ahh~z .~a~·1s.ban nem :s f?g
hatunk, mert a szükséges előtanulmányok_ .. ~.~.ssza?b iclot igen1elnek es . igy 
határozatba az ment, hogy három év mulva JOJJUnk ossz~ Bolognaban, s a ~me
vezett bizottságok, egy a térkép színezésének - másik a „n?menk~atu;anak 
egységesítésére terjesszenek elő javaslatot, alapul a nemzetkozi me~vitata,sh~z. 
Ez megtörtént. Bolognában megállapitattak az elvek és „azok .. ~ze~mt a terkep 
kiadás elrendeltetett. Ismét három év mulva kellett volna osszeJonrn, ~e a ko~era 
miatt négy év mulva jöttünk össze Berl~nbe? (1885), hol a topo.grafia1 egyseges 
alap több lapját mutatták be, de még szmezessel egy sem V?lt kesz. „ , 

Ki hinné, hogy még Enrópának is vanna~ olyan i:~szei,_ _me~yekr?l hasznal
ható térkép nincs. Ezen a hiányon a kormanyok kozbenJottével igyekeznek 
segíteni, a mennyiben kivihető. , 

Európa tervezett geologiai egységes térképének mérete 1 : 150~ OOO szeles-
sége lenne 372, magassága 336 centiméter. ~zen tetemes nagyság m1~~t 49 lapr~ 
van felosztva (7 X7), az egyes lap 53 cm. szeles, 48 hosszu. Az osztrak-magyaI 
monarchia 6 ilyen lapon lesz kitüntetve,, 01:oszorsz~g ~O l~po,n. „ . . 

Nem volt lehetséges a munkát maskep megmd1tam pen~ugyile~, :i:im~ a 
kormányok belevonásával 900 példány biztositás~ra nézve'. m1 meg is tortent 
oly módon, hogy Európa nyolcz nagy államra (Angha, Fran~ziaország, Spany,ol
Olaszország, Ausztria-Magyarország, Németország, gkandmáva, Oroszorszag~ 
egyenkint 100 példányra fizessen elő, . mi 800 pél~ány~ ~enne; . az ut~lso 
100 példányt pedig a hat kis állam (Belgrnm, H?llandia, Dan~a, ~V~JCZ; ,Portu
gállia, Románia) ossza fel egymás között. LegnJabban Amerika is ide Jal'ult, a 
mennyiben az is 100 példány vételére kötelezte magát. , . . 

Egy példány ára így előfizetéssel 100 frankban van megallapitva, bolti 
ára 125 frankra van eddig téve. , , „ 

Méltán emelte ki Berlinben üdvöző beszédében Goszler, a vallas es kozok
tatási miniszter, hogy ((ezen geologiai térkép megkészitése legközelebb Európára 
nézve első rangu tndományos jelentőséggel bir ~s a ~?k?n tudom~nyokra: a 
fizikai geografiára, a növény- és állattanr~.' ~e meg a torye°:elemre es ethn?lo
giára nézve is nélkülözhetetlen segédeszkozul f~g ~zol~a~rn', A megegyez~s ~ 
színben és jegyben legközelebb ugyan csak a ~er.kep kmtelere van gyakorlati 
befolvással, de termékeny hasonló törekvések csll'áJát tartalm8'.zza. ~zen, egye
sítéssel és a szintén tervezett egységes elnevezésekke~ a, faJok~t illetőleg , a 
paleontologiában a geologok reá tértek azor: út~a, mely mkabb, mmt so,k egye~ 
képes elgörditeni az akadályokat és előseg1tem olyan ~~nkát, mel}'. czelul,tüz1 
ki az egységes munkaeszközök és módszerek megáll~pi~as~t, _va~ammt toyabbá 
egy nemzetközi polyglott szótár készítését a techmkai lnfe.Jezesekre nezve a 
kulturnyelveken 11 , 
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Én ~ö_vid idő i:n:i-Iva ~szeptember elején) Londonba megyek az ott tartandó 
ne~z~tkozi geolog1ai. (4-~k) kongr~ssusra, s mint a nomenklaturai bizottság 
tag.Ja ide utaztamban is mmdazon targyakkal foglalkoztam melyek előkészülésro 
szolgálnak, a?n~l inkább, mint~ogy ezen tárgyak között 'van 'egy próba-lap is, 
melyett Berlinből Budapestre ide utazásom előtti napokban küldöttek s ezen 
lappal akarják a térkép kivitelének vezetői Londonban bemutatni ~z ügy 
haladását. 

Az ~lső lapot .Európa nemzetközi geologiai térképéből van szerencsém itt 
bemutatm. Az termeszetesen azon lap, melyen Berlin fekszik de már rajta van 
.t\msterda~ é~ Brüssel, sőt kis része Franczia- és Csehországnak. A változatos
~ag n~gy es igy alkalmas arra, hogy az egészről itéletet hozzunk. Mindent 
osszeve~e, ha egY: két tekintetben megjegyzés férne is hozzá, de csak örülhetünk, 
hogy vegre i;negmdu~t a na9y vállalat, mert annak a természettudományok 
n,agy ,csoport~a veheti hasznat, s ez volt az ok, hogy csoportvezetői beszédem 
targyaul is valasztottam. 

2. 

A NAGY MAGYAR ALFÖLD SÓSFLÓRÁJA ÉS TALAJA. 

HANUSZ ISTVÁN, m. k. állami főreáliskolai h. igazgatótól Kecskeméten. 

, ~agyo~bszerü vagy a Föld. mi:iden }iérczeinél: honom korlátlan rónasága, 
te parja a veg~elen tengernek, zold es hatartalan, mmt ő, hol a sziv szfi,badabban 
d?bog s s~emtmk nem talál k?rlátokat. Te a magyarnak képe vagy, nagy róna
~ag: He~enyzolden, de p~sztan állsz, arra teremtve, hogy termékenységeddel 
aldast aras~z magad korul, de még kopáran; az erők, melyeket Isten beléd 
teremte'. meg szunnyadoznak s az ezernyi évek, melyek fölötted átvonultak nem 
látt~k dicsőségedben . . fi.z „erő .r , jt~e hiir, még él kebledben; a gaz maga,' mely 
hat_a1~?do~ ?!Y c1~1san _fo~no, h1rdet1 termékenységedet s szi vem mondja: közelg 
az ido~ m1~on v1ruln.1 fogsz te szép rónaságunk s virulni fog a nép, mely egy 
()Zred ota sik.odat lalqa .. Boldog, ki a napot megérheti: boldog, ki legalább azon 
ontudattal v1gasztalhatJa magát, hogy minden tehetségével e szebb idő előkészi
tésére dolg~zot,t'. mond Eötvös. Józsqf báró. 
„ Ilyen, ideahs szen;imel nezte a fönkelt lelkületű iró és felejthetlen állam
fer.fü~.hazank nagyo}ib1k Alföldének egyhangu fölületét, mely bár nevelő édes 
da.J_kaj.~ a~ a1~anykalaszok rengő oczeánjának, hü ápolója olyan páratlan zamatu 
gyum~lcsaldasnak; mely irigységre költhetné a hesperidákat; versenyre kél 
ugyams ~ m,.ythos1 aranyalm~k~al Szabadka szercsikája, Halas telelő körtéje, 
Ke,csk~met uveg-~.eggye, kajszi .~mra?zkj~'. Nagy-Kőrös cseresznyéje, hogy ez 
ut??,bmak ub~rk.ajat, Heves gorog dmnyejét, Szeged paprikáját, Makó hagy
maJat no e~htsuk, - cl.e termő földje o sik egynttal az aszu sósflórának is 
mely helyenkmt nagy fölületeket tart magának csaknem kizárólag lefoglalva. ' 
. Ha h~sznos a cerealiák tömérdek bősége, a pusztákat minden földöv alrttt 
J.~llemző drnnyEl.- é~ uborkaözön, valamint szemszáj gyönyörködtető a rosiflora 
fak zamatos gyumofo~ontása: nem lehet érdek nélkül való a természet kedvelője 
előtt a_ halophyt . no:enyzet sem, mely a sós talajon csak kínlódni látszik. Ha 
?e~ .dwsekedhet1k 1s az. még a mai napon zsebtöltögető tulajdonságokkal, de 
JelzőJe lehet annak, a mit Cotta Bernhard az osztrák s magyar monarchiának 
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Hauer készitette geologiai térképe sz~mléle~én~l .már_} 873,-ba~ !11,egsejtett, ~ogy 
t. i. Máramaros és az Erdélyrészek sotelepe1 korul hianyzo kahsoknak a Tisza
völgyében kellett meghuzódniok; 1 mutatója l,ehet e .mellet: a sós~óra olyan ter
mészetű rég lefolyt alakulásoknak, melyek meg ma is megerdemhk, hogy figyel-
miinket feléjök forditsuk. . . , .. " , .. • " , 

2 Dr. K. fleiche, a Föld belső v1dékem elökerulo sos novenyzetrol erte~ez~e, 
ki nem kerülhette hazánkat. A Fertő-tó környékét, úgymond, de még mkabb 
a magyar puszták fölületét gazdag halo~hy.t- flóra föd_i és jelle?1zi. Kernerre, 
mint .hazánk jó ismerőjére hivatkozva ped~g ugy, folytatja, hogy sotartalmu nag.Y 
száraz fölületek vannak itt, váltakoznak mgovanyokkal, melyek pere~e a k~~ 
virágzott sótól fehér szint ölt és a. t~laj chei:iiai össze~étel~he~ k~J?est ~aJátszc;·~ 
sós-növényzetet táplál. A né~e.tfoldi ~ nemu veg~tat10 . kepyi~el01hez ~tt a.par
kányos lelleg (Statice Gmehm W.) Járul dus piros-k(lk. viragzattal ~s m1?t a 
németországi gombos lelleg (St. armeria), ng_Yanazon novenygenus ~agi.a; mi~e~ 
mi hozzá tehetjük, hogy nálunk még gyakonbb a nag.Y'. magyar Alfoldon a sz1k1 
lelleg (St. limonium) és bogár palka (Cyperu~ I?annomcus). . . . . 

Szikes talajt jelleme.znek különösen a sz1k1 zsázsa (Lep1drn~ cras~1foln~m 
W. K.); a sziki törfü (Lepturus p~nnonicus Trin), ;nelynek fih~orm1s 'frm

8 nevú testvére tengerpartokon él, az mcurvatus pedig ep~n a ~umei partokon; 
Látni a pozsgás gerepcsint (Aster tripolium var. pannomcus Jacq.), mely a s~s 
források közelében és tengerpartok mentén is kedves csoportokat a.~ko~; a gaty~s 
kerep (Tetranoglobus siliquosus Jacq.) elleJ?-be? magá~osan k~rul itt-ott elő; 
tovább a kisvirágu pozdor (Scorzonera parv1fol~a Jacq:h cl? mar a bokros len 
(Linum perenne) a dombosa?b hel!eket ~e~veh. Annyi sze;isav~~ x:atront tar
talmaz a hatbibés hutsza (Tnglochm mantimum), hogy J?el~E.uropa~an eg}'.e
nesen a szódanyerésre használják föl, holott a l egelő barom is oronrnst fo~yasztja, 
mely oknál fogvást ajánlható kiterjedtebb müvelés~e; az egész Foldtek~n el v~n 
terjeszkedve a sziki szamolya (Samolus Valerand1), mely sok helyt sos forra-
sokat árul el jelenlétével. . . . . , 

Halophyt az egérfarku cziczkór~ (Ach1~lea ~1~lefo~mm) ,egJ'.1~ ~altozata a 
var. crustata, mely halavány vöröstöi karmm szm1g p1rosodo v1rag~val n~m
csak az ugynevezett Bánságban található, mint J. C. MaJy 4 az ~~h1llea mille
folium ~· crustata Roch felől mondja, hanem a Duna-r1s~a kozen, sok helyt, 
különösen Pusztaszer tájékán Csongrádmegyében, val~mmt. K.o~ser~n Pest· 
Pilis-Solt-KisknnllJ.egye sikján nem egyszer társaságban JO feherv~;·a~u ikert?s.t
vérével. Nagy számban lepik az Alföl~ talaj_át a natronk~dv.elo hbrt.top.fe_lek 
(Chenopodiacere), noha nem hézagok ~ellrnl; ilyene.~ a somoc~mg (Sahcorma), 
maglapél (Atriplex), töröksöprő (Kochrn), esterp~re.i \Scho~e~1a). E chenopo
diacea szigetek külső szeaélyén az urom (Artemis1a) tobb alfaja fog.lal helyet a 
világpolgár ballangó (Sal~ola) társaságábai;i, köz,tö~ itt_-o~t s?folt, mit a magyar 
nép vaksziknek nevez, ha nem érdemes ra.ita szoda~ soporm. . .. 

Nem marad messze tőlök az eper-lóhere (Tnfolium frag1ferum), a z:h~ 
(Altha:a officinalis), mely bokroka~. a~k?tva hoz nérr:i vált,oz~t?s~ágot test~zmu 
mályvarózsáival abba az alacsony surusegbe,_ hol„a ~okere~ö fufelek (Gramme&) 
váltakoznak, mint a homoksás (Carex arenana), foveny-cz1m bor (Elymus arena-

1 Természettudományi Közlöny .1874. 158. 1875. 4·58. 
2 Humboldt. Monatschrift 188í. 375-379. . . . .. 
" NeürrJich: Nachtrage zu JJI.aly' s Enumeratio plantanuu phanerogam1carum uuperu 

Anstriaci 1861. 340. . . . 
• Enumeratio plantanuu phanerogamicarum .imperii Austriac1 umve1·s1 1848. 120. 



rius) és közelökben a homoki uti fű (Plantago arenaria W. K.); elég gyakran a 
spárga is (Asparagus), melynek művelése is úgy sikerül, ha nem sajnálják tőle 
a sótrágyázást, mert különben csak nyulárnyék marad, a hogy a nép nevezi. 
Sőt a rozmaring, mely Spanyolországnak hasonlóan sós talajáról jutott el 
hozzánk, talán azért talált oly szives fogadtatásra népünknél, hogy a nagy 
magyar Alföld sós talajával töltögetett cserepekben oly jól diszlik. Sok sót szed
nek föl kulturnövényeink sorában a levendula, borsika (Satureja), paradicsom 
és babó (Vicia faba), mondja Kabsch. 1 

Ha magasabb pontról tekintünk szét a halophyt növényzet alkotta egy
hangu, valóban kevés változatosságot nyujtó réteken, a messziröl sürünek látszó 
gyepszőnyegen úgy ötlenek föl a sófoltok, mint czifrázat valamely nagy pillangó 
szárnyain. · 

Szépség dolgában messze mögötte áll ugyan az ily ösztövér terület az 
iszap kövéritette árterek mezőinek, hol leves-zöld alapon teljes szinpompáját 
fejti ki a virágsereg: <le mégsem tár a szemlélő elé oly monoton külsőt, hogy 
megelégedéssel ne tekinthetné át. Ez is egyik bája a magyar alföldi tájékoknak, 
de nem magas igényeket támasztó, és csakúgy kiegészitője a természeti nagy 
panoráma diszének, mint a televényesebb pontok eleven szinekkel tarkitott, 
élénkebben zöldelő gyepbársonya; mert minden teremtés egy hangjegy abban 
a nagy dallamban, melyet egészében kell tanulmányozni, egyenkint mindenik 
csak meg annyi holt betü, mondja Goethe. 

Hogy a növényvilág egyedeinek elterjeszkedését tárgyaló tudomány-ág, a 
növény-geografia, megszületése óta hiven segédkezik a klimatikai viszonyok 
meghatározásában, régi dolog; de nem oly régi szolgálattétele az a másik, hogy 
a földfejlődés története kutatásában is sok helyt ujjmutatóul válik be. 

A növényfajok, mond Emery, 2 valóban nem vaktában vannak a Pöld föl
szinén szétszórva. Semmi sem tanulságosabb, mint az olyan vidékek vadon 
termő növényzetének szemlélete, hol pontonkint gránit-szigetkék szakgatják 
meg a különben minden irányban egyforma meszes rétegzetet. A meszes földi 
növények szemlátomást megállapodnak ezek határán s viszont a kovás földi 
fajok is eltünedeznek a meszes földek szomszédságában, hol a vadontermő pil
langósok (Papilionaceai) között föltünnek az ernyős lópatkó-fű (Hippocrepis 
eomosa), a földi mogyoró (Lathyrus tuberosus), a kultiváltak közt a varjuborsó 
(Onobrychis sativa Lam.), a kék csigacső vagy luczerna (Medicago sativa), a 
lóhere (Trifolium) több faja; az ajkasok (Labiafae) közöl a nagyvirágu villahim 
(Prunella grandiflora Jacq.), a tisztes fű (Stachys recta), a fehér hunyász 
(St. germanica), a gamandor (Teucriuni chamaidrys), a hegyi tarorja (T. mon
tanum); az ernyősök (Umbelliferrn) közöl a vigály-borzon (Caucalis daucoides), 
a gacsos szingallér (Bupleurum falcatum), a buvák (B. rotundifolium) ; a fész
kesek (Composit02) közt a bábakalács (Carlina acaulis), a szegfüviráguak 
(Caryophyllacern) közt a parlagi rózsa (Adonis rnstivalis). 

A gyakorlati gazda is a még előtte ismeretlen talaj becsét a vadon tenyésző 
növényekről ítéli meg. <1Kösd szamarad egy földi bodzához>>, mondá a világta
lan öreg, midőn fiával a mezőre érkezett, melyet az meg akart venni. <1Nem 
terem az itt», mondá az ifju. <1No hát valamely kőrisfához, csipkebokorhoz, 
gyalogfenyühöz vagy szederindához. » <1 Azt sem látok itt sehol», szólt fia. «Úgy 

1 Pflanzenleben der Erde 1 ~70. 91. 
2 Növények élete 1880. 186. 
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hát térjünk vissza, ez nem jó föld» .1 A Carex humilis Leyss. felől Drude épen 
talaj állóság szempontjából érdekes megfigyeléseket közöl. 2 

• • . , 

A talajálló képességnek okát, úgy mond, tobben a chemia1 ti;ilaJdonsag_ok
ban keresik Thurmann ellenben a fizikaiakban, melyek másnemuek a szennt, 
a mint a taiaj meszes vagy kovás. Drude az egész talajállóságot el~eti, m_ert 
talált úgynevezett mészkedvelő növényeket i;n_észben sz~.gény granuht talaJ~n 
buja tenyészetettel és példakép a Carex hum1hst hozza fol~ me~y3 (cseplesz s~s) 
nálunk hegyi gyepeken Pestmegyében ko_ra tavaszszal talal~.at?, Sza~zors~a~
ban csak három helyt fordul elő. Az egyik ponton olyan ~o.venY.ek tars~s~g~
ban, melyek többé-kevésbé kovakedvelők vagy épen ko~onbo~ek_; kozulok 
5- 6 csak kovás talajon nő és csupán a feketéllő zanót (Cytisus mgncans) vo~t 
még olyan, a mely mérsékelten kedveli a meszes talajt; magáról a Carex humi-
lisról az a hiedelem, hogy nem is élhet másutt. . „ , 

E lelőhelyek talaja fölül diluviál-homok, mely granuhtra telepult es Hem
pcl elemzése szerint 62·80/o kovasav mell~tt csak 1 ·8,5% me~zet ta;·talmaz. ~a 
azt vennők föl, hogy ott minden mész mmt k~rbonat van Jelen, u~ Miiagni;i 
osztályozása szerint ama lelethely a meszes talaJokhoz volna sorozhato (3 /o -nal 
több kalcium-karbonáttal), az p~dig aligha van úgy ott, mer~ a nag~obb s~ám
mal ott tenyésző kovakedvelő növények még nagyobb kivételt tuntetnen~k 
föl, mint a Carex humilis vagy Cytisus nigricans. A másik ~~lőhelyen p~drg 
tulnyomóan mészkedvelő növények társaságában él a Carexhumihs olyan talajon, 
melynek csak felényi:mész tartalma van az,előbbiéhez k~pest. ( He'l!lpel 0·90/o C~O 
mellett 71 ·80/o kovasavat talált.) Itt tehat meszes flora van vrnzonylag mesz 
nélküli talajon. . 

Ungert is meglepte Korfuban,4 hogy ~acones és ~a.leo~as.trizza mellett a 
gipsztalajon egyetlen egy növényt sem talalt, a mely kulonbozott volna a szom
széd mésztalajon előfordulóktól. Thurmann növénylisztája ellenben, melyet _a 
talaj fizikai tulajdonságai alapján állított össze, nem kép~z oly _er_ős ab_norm~s 
eltérést. Ezért Drude abban a hiszemben van, hogy a talaJ chemiai tulaJdonsa
gainak befolyása a növények elterjeszkedése körül nem általános, hanem csak 
kisebb területekre érvényes tényező. A só-, mésr.- vagy kovasavban való gaz
dagság fontos, de nem egészen dönt?; a fizikai tulaj~on~.á~ok. ellenben ?tt lép: 
nek előtérbe másodrendü szereplőkul, a hol a talaJt kulo.nosen nem Jellemzi 
valami domináló alkotó rész. 

De a növényzet minősége nemcsak a jelen viszonyokat tárja föl a talaj 
méhében, hanem sokszor az elmultakat is. Mi nemcsak a meszes és kovás 
teruletekre nézve áll, hanem ráolvasható a sós talajokra is. 

Minden talaj-nem chemiai tulajdonságának, ígJ a ~első ~ede,nczék, mi_n~ 
Alföldünk talaja sótartalmának keletkezésmagyarazata is bár mkabb geologiai 
kérdés nem nélkülözi azonban a fontosságot növénygeografiai ·szempontból 
sem. Legkényelmesebb a só létezését indokolni úgy, hogy a hol előkerül, ten
ger zugott ott egykor, melynek árjai azon~an idők folytán áld~zatu! ;istek az 
elpárolgásnak. Sőt azelőtt minden olyan sos tavat, a melynek allatvrlaga csak 
valamennyire megegyezett a· tengerekben előfordulókkal, tengermaradványul 
tekintettek; de megszüri ezek számát Oredner Rudolf-nak a mult (1887.) 

1 Johnston: Vegytani képek I. 1857. 60. · 
" Berichte der Deutschen botanischen Gesellschaft 1887. V. 286. 
3 Gönczy P. Pestmegye és tájéka viránya 1864. 28. 
• Reise in Griechenlancl 1862. 14. 



188 

évb~n a Petermann-féle Erganzungshefte 86. sz. füzetében megjelent <1Die 
Rehctenseen 11 czimü értekezése. 
. lJ_gyanö már .régebben 1 úgy érvel, hogy sok tengeri állat vándorol föl az 
edes vize~be ~ ott .• idővel é.desvízi ~llatt~ lesz .• Í~Y. a Cordylophora nevü polyp 
az atla.nti partokxol a Sza:Jna folyo~ egeszen Pansig hatolt föl és meghonosodott 
~ J~rdii:i des plantes tavaiban. Afrikában áradáskor összevegyül a Niger folyóba 
omlö Bmue folyóval a Csád tóba ömlő Shari folyó és alkalmat nyujt arra ho 
a ~anat1:s senegalensis nevü tengeri emlős a nevezett belföldi tóba elj~ssogy 
pedig. a.to1?ak nem sós'. sőt tiszta jóizü vize van. A Ganges-, Indus- és Amazo~~ 
ban foka~ e~nek, valammt a Ladoga tóban. A vándor halakból állandó l .k k 
a tenger c 'kb' l ' d · · k ' ] k a oso ' ' i s,iga o e es,viz.ie va na·. Az Albano és Nemi vulkán krateres tavak-
ban olyan allatokat talalm: a melyekből a Garda tónak tengeri eredetére követ
k~ztettek. Ilyenek a B}enmus vulgaris nevü hal és a Palremon-féle rákok. Ilyen 
t~n;y-e.kkel sze:nben, ~lgymond, csak .ott lehet teljes bizonyossággal valamel 
sovidek ,t:ngen eredet.ere ~o~.etkeztetm, a hol kétségtelen óczeáni üledékek va! 
nak . . Mar P1gafett~ előtt. foltu.nt, hogy némely édesvízi állatok, mint a krokodil 
megel~~k tengerviz~en is.' ~ih~z J:Ium?vldt hozzáteszi, hogy jelentős tünet e~ 
geolo~iai s~e:npontbol, midon l~tm valo, hogy több helyt tengeri eredetü kövü
letek ~des~iziekk~l egyi;ná~hoz igen közel fekvő lerakodásokban váltakoznak. 2 

, . „ Altalaban v~ve el is fo?adha~~' hogy tengeri eredetünék tekintessék a só 
előJov:t~le ~- b_el~ő meden,czek _talaJaban_, kivált ha az ilyen vidék nem tetemes 
teng_;rszm folo~ti magassagu s_ik; de __ azert nem zárja el semmi annak szüksé es 
volt.at, hogy mmde,n egyes t~rul~~ kulön bírálat alá jöjön, már csak azért gis, 
Fert valamely elparolgott diluvial tenger-darab fölvétele esetén nem szabályta-
anul kell~ne a sos tavaknak elökerülniök, mint a hogy sok helyt valóban van 
~a~ei;n mm<l.en laposon megszorult viz tükrének sósnak kellene lennie. Péld~ 
lr~~öben konnye? .níbuk.k~n~nk a_965 méter magas rónaságra, mely Közé _ 

zsi;iban az AltaJtol B~Jt~lug terjed; r~,jta csak helylyel-közzel emelkedlk 
~ehany doi;ribc~oport, az is Jelentéktelen. Ejszaki részében a talaj agyagos sós és 

ar?mteny_;sztesre alk_almas fűvel benőtt, néhol a só ujjnyi vastag réteget ké ez . 
a s~s posvanyok az UJuntsky és Barlük folyócskák folytatása ezek az Altaf bóÍ 
ere ve b~nyomuln~k ~ sivatagba és ott nyomuk elvész. s ' 
„ ~ hany <'.Feher to 1i van .M~~;Yarországon, pedig a nép ezzel a névvel ruház 

fol mmden. szikes tartalmu vizfoluletet, az mind sós tó, de aligha maradván a 
val~me?n~i a beltenge7nek, mely egykor hazánk alföldi síkján végig terüft. 
;ert p~l~aul ~engerfenek volt Csehország is és sója nincs legelső vaspályájÚ 
_udweistől Li_nz felé a végből irányozta, hogy a Salzka~mergut felől minél 

ko~nyebben _Jnth~sson hozzá a nélkülözhetlen sóhoz.4 A palesztinai Holtten
fer.t s.em tartJa„mm~en geol?g tengermaradványnak, mert kősó tartalmu hegy

eretei:;iek. koszon~et.i az a vizében levő szokatlan sómennyiséget. Belázsia sós 
Ie~~tt~i~~~at~~:Jk~~n1~5rtalma nem mély, úgy hogy pár méternyire édes vizet 

„ Egyipt?mb.an a. Wadi Natr~n völgy sós tavai sem tenger-maradván ok; 
e volgy Kairotol mrntegy 40 kilométernyire délkelet-éjszaknyugoti irán:ban 

~ ~e0~5har;idhdii;igeAn de~· Gesellschaft für Erdkunde VIII. 302. 
" .1 e m „10 e_q1;1moctial-Gegenden II. 1874. 56. 
• P1sewci:l.skiJ: ZaJzanb61 Khámin át 'l'ibetbe 1884. 5fi-57. 

5 
W. Zimmermann: Weltall 186i. 318-319. 
Ratzel: Völkerkunde III. 1888. 325. 
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160 km. hosszuság· és 4 km. szélességben vonul és görbületében hat nagyobb, 
több kisebb tavat számlál, melyekről az az alapos hiedelem, hogy viztáplálé
kukat a Nílustól nyerik föld alatt, mert az őszi napéjegyenlőséget követő három 
hónapon át vérvörös viz szivárog a keleti hegyoldalakból, a bennök levő ázala
goktól olyan szinüre festve, - ez a víz patakokat alkot s a tavakat táplálja. 
Deczember végeig a vízréteg 1-1 1 /2 m. mélységet ér el, azontul fogy, úgy hogy 
a tavak egy része ki is szárad; tartalma részint natron, részint konyhasó, de 
olykor mind a kettő együtt, mely utóbbi esetben a kétféle só külön kristályoso
dik ki úgy, hogy a konyhasó fölül mintegy 50 cm. vastagságban, a natron 
alább, de nem igen mélyebben 70 cméternél. A natron tavak másik sora, úgy 
lehet hasonló viszonyok között keletkezve és fönntartva a Kilima-Ndsaro havas
tól nyugatra vonul a greenwichi kel. hosszuság 36 ° -a, a déli szélesség 2-4 

fokán át. Sőt ha :figyelembe veszszük, hogy Ravenna és Ephesus környékei, melyek 
a történeti időben is még tengerboritotta helyek voltak, sótartalmokat már 
teljesen elveszítették, - a hol pl. időszámitásunk I. századában a ravenna.i 
kikötő volt s a római császári flotta horgonyozott, ott ma Itália legszebb pinia
erdeje borong,* holott a mandolafenyü nem halophil növény : mennyivel 
inkább kellett volna kiédesedniök ama területeknek, melyeket még a diluviál
tenger látott egykor el sótartalommal. Ennélfogvást Ascherson abban a hiszem
ben van, hogy Németország sós tavai ezen ásványi tartalmakat olyan források
nak köszönhetik, melyek eredetöket a csekély mélységben fekvő~ sóhordozó 
diaszrétegekböl nyerik. 

Így a szászországi tavak Eisleben és Halle között konyhasó-tartalmakat az 
otthelyt szintén diaszhoz tartozó sóréteg-telepeknek köszönhetik, a mennyiben 
úgy tekinthetni mind e két sós medenczét, mint olyan egy-egy lapost, mely 
gipsztömegek kilugozása folytán keletkez;itt. Spanyolországban a fölszinre jutott 
diaszrétegen él a sókedvelő növényzet. Azsia magas plateauin, pl. Perzsiában, 
hol a fölszinen fekvő rnioczen korbeli sótelepek kilugozása ma is folyik, nap
jainkban egyéb viszonyok figyelmet költenek, a melyek tanulmányozására 
Richthofen chinai löszelmélete nyujtott alkalmat. 

Ezt ugyan megtámadta Ellsworth Gall amerikai geolog egész határozottan, 
mivelhogy Richthojen azt állitotta, hogy a chinai lösztelepek fölépülése nem 
a belső, egykor létezett tengernek rovandó föl érdemül, hanem az erős légáram
lásnak, mely Mongolország felől mozgásban van, - pedig Richthofen nézete oly 
kedvező fogadtatást nyert, hogy siettek azt magyarázatul alkalmazni minden 
löszképzödésnél. Látszik is ezt igazolni a rajnai lösz, mert benne tulnyomóan 
képviselvék a szárazföldi csigamarad>;ányok. De mint Gall az <1American Natu
ralist»-ben jelzi, nem áll ez az eset Eszak-Amerikára nézve, mivel ott 24-féle 
csigazárvány közöl 11 vizi eredetü, - miért is a Missouri löszére nézve kétség
telennek tartja, hogy édesvizi lerakodmányokból épült föl. És Gall mégis kény
telen elismerni, hogy a hatalmas porforgatagok, melyek Jowában gyakran föl
lépnek, a lösztelepek képződését szintén elősegítik, noha az amerikai lösz követi 
a nagy folyók irányát és legerősebben Nebraska, Jowa, Missouri államokban 
van kifejlődve. Stelzner ellenben a délamerikai löszképzödésre ugyanazt vallja, 
a mit Richthofen a chinaira. 

Miután Richthofen a chipai lösztömegek szabad ég alatt való keletkezését 
kimondotta, Tietze hasonló czélból fordult Perzsia homokterületeihez, hogy 

* H. Gnthe: Lehrbuch cler Geographie 1872. 283. 
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kialakulásn.:iódjukat. megmagyarázza. Szerinte a hegységek közt, melyek a 
perz~a felf?,ldet a m10cze_~ korszak óta övezik és keresztül-kasul hasgatják, lapos 
t~k~ők te~ln~~ .s ezek _tor~,eléke~, apró~a-öregr~ őrlött födő anyagát a hegy
vide~ bel~o l~Jt~~ szol~altatJak, mivel meg oly vlSzonylag száraz tájakon is föl
tartoztat~s ne~kul ~olyik a hegy~égek kopása s vele kapcsolatban azok málladé
kának sze~tentk~zese; ~ert ~mt Fenek mondja, 1 a szilárd földfölületriek min
den pontJán szunetlenul folyik az elmállás és a szállító erők fáradhatlanul 
hordják en.nek termékeit lefelé, hogy a sziklaoldalakat tőlök megszabaditAák. 
E denudat10 folyton nivellálja a szárazföld kiemelkedő részeit. 

A forró viharok hordta és összehalmozta detritus Perzsiában is mint lösz 
rakodik le a teknők mélyebb pontjain. A légkörieknek, különösen pedig a szén
~avnak be~~tása ~att a t_:achytos tö~m~léknek silicátjai könnyen szétbomlanak 
es, e b~mlas,i ter~ekek koz~ a;z ~lmallo kőzetek természete szerint konyhasó, 
s~o~a es m~s kon~yen oldod~ sok válakoznak ki. Lehordják ezeket a vizek, 
kivalt a ho olvadasa alkalmaval a teknők fenekére honnan átszürenkeznek 
h'.lj.~sövessé~ folytá~ a ~agasabb pontokra is, és midŐn a nyári száraz forróság 
vizoket, elparo!ogtatJa, v_~ss~amaradnak ~int fehér kivirágzás. Ezért mondják 
Hafiz e~ Sa~d; P,er~sa_ koltők, hogy hazaJok olyan paradicsom, mely kőszikla, 
homok es sobol allo sivatagokkal váltakozik.2 

.. .. Áll ez a szíriai. sóspusztákr~ nézve is, noha ott dr. F}. Duner Palmyrene 
korul (Nyug?t-Sor1stanban). UJabb tengeri eredetű talajrétegekre bukkant, 
me}yeket a phoczen_?ez szám1tott. Ezek fekvése 650 m. a tenger színe fölött. 
Ezert fontos ez a fölfedezés, hogy közhiedelem szerint a régibb plioczen ten
ger Cyprusnál ér:e. keleti végét, holott már most el kell fogadnunk a nézetet, 
ho?y az a nem regi ~eng~,r uralma alatt tarto_~ta Soristan nyugoti részét, mely 
azota nevezetes oscillat10kon ment keresztul. Belázsiában a zaidami belső 
medencze talaját is sós löszagyag képezi s úgy föl van túrva mintha csak eke 
~un~álta voln~ meg; több-kevesebb tamariszk és kharmük (Nitraria Schoberi) 
nő r~Jt~, a Lycmm és Apocynum venctum (?) gyérebb, a források és pocsolyák 
m~llek~n, sok a nád. A k~raván-uttó~ valamivel északra hó vagy jég gyanánt 
c~illogo sos mocsárok terulnek. Itt parolgott el utolsó maradéka annak a tágas 
to,n.ak ~agy tal~n belső tengernek, mely aránylag még nem régen födte az egész 
deh Z~idamot es egyenletesen emelte síkját mindenütt 2800 m. magasságra, 
mondja Prsewalsky. 
, 1!: _dsu~ga~i sivatag é~zaki és ~~leti részé?en a bomladozó hegyek termékei, 
eles tormelek es kovakav1cs alkotjak a talajt, nyugoton és különösen észak
nyug~t~n ,ur~_lkodnak a l?szrétegek, délen terjeszkedik a futóhomok, mely Ajar
nor videken ossze~evere_dik az apró .sós tavakkal és tágas sós posványokkal. 
Ilyen~knek .. nevezik egesz belső Ázsiában azokat a talajvíztől nedves és raga
c~o~ lo~zteruleteket, a melyek fölszinén natron és szóda, gyérebben konyhasó 
vabk ki. E~en a mongoloktó,l guds.u:nak nevezett váladékok természete úgy 
h~zza m~gaval, h,ogy i;iedvesseget szivJanak magokba; ezért van aztán, hogy a 
sos po~v~nyok szar~z időben fehérek, eső előtt megszürkülnek és sötétté válik 
a felszmok:. Nagy viharok alkalmával porszemü sós felhők emelkednek belőlök, 
melyeket fustnek vagy ködnek vél az ember messziről. Az igazi sós posványok 

1 Schriften cles Vereins zur Verbreitung uatill'wisseuschaftlicher Keuutuisse in 
Wien 1887. 

2 H. Hell:wald : Die weite W elt III. 59. 

i9i 

hem aikalmasak a vegetatio elfogadására, csak szegélyökön tenyésznek silá.ny 

halophyták. 1· , t 'k 
Mint Obrutsch~ff orosz iró beszéli, a Ka~)?~_-ten9eren. tu i __ s?s pus~ a neve 

Takyr fűvel benőtt talajuk löszös; a nagy kulonbseg, mit novenyzetok h~lyen· 
kint fblmutat onnan van, hogy nem egyforma az öntözés,. melyben mmden 
pontjok része~ül. A mel}'.ek __ a ma_g~sabb V.idékből aláön;tlő v1zekke~ ~~ vannak 
látva, sósabbak, mert ontoző. vizok __ a losz ala~t fe~vő. aral-kaspi r~t~~ekből 
lugozza ki a sót és hozza fölszmre a losz porusam, s?t ~-tt-ott meg ~mr~gzá~~ 
is hagy hátra. A kevés esővíz, a mely. eg!e_nlete~en, ontozhet~e, keves so,t bi: 
fölhozni az alsó rétegekből és ezért a folyovizektől tavolabb eső p~ntok k,ev~sbbe 
sósak· a hol ellenben több a talajvíz, gazdagabb a sót.artalo,m i~ a folszmen. 
Ezért 'kertek övezik a folyókat mindenütt és bennök buja a sos fl.ora, akár tar· 
tozik annak valamelyik tagja a kulturnövények közé, akár a gyomok sorába; 
kivülök pedig szomoru és sivá: a Ta~yr, t~_kinte,te. . . 

Midőn hazánk nagyobbik Alfolderol szol R.eiche, azt mon~Ja: hogY. a 
magyar puszták sós fölületének erede~ét s_zint~n ki lehe} ;n~gy~razm a kozel 
trachytos hegységek sótartalmának ilyet~n folszabad:ilasa~ol e.s ha a. dyn~
mikai hatásokra ekép sulyt fektet, igazat lS lehet _ne~1 adm, m1ve~ natrnnta~
talmu kőzetünk, u. m. gránit, porfir, agyagpala, c~il~ampal~ ~~b. _bőven. van e.s 
a hegyek dombok oldalaiban mély hasadékokat vago bercz1 s10k es szehd cs~r: 
melyek, ~z eső és hó, meleg és hideg ré~zéről egyaránt t~n:o~a~va puszt~t? 
munkájokban napról-napra, évről-évre elkepzelhetlen, menny1s~g? iszapot g~~
getnek a síkon hömpölygő folyamokba, melyek egesz he~vilagokn~k para
nyokra vált romjait viszik hullámaikon, hogy a mélybe bocsatva terhoke~, .. o~t 
uj talajrétegeknek vessék m~g .alapJait, mert _a természe:ben me~semmisules 
nincsen, a mi egy helyütt eltümk, Uj alakban foltámad masutt megmt. Ezekből 
sok só lugozódik ki a tavak javára. . .. . . , . . . , 

Sőt vannak geologok, kik a sót a vulkám tuz subln~at10J~nak tartJak, 
melyből a viz 270/o-ot bir elnyelni, old ugyan, még azonfolul 1~ /o-ot, de a.zt 
már fenekére ejtve engedi kikristályosodni. Eszrevették u~yams ~ V~z~v tol
csérében, hogy e század elején egyik. k.~töré~e, .után f~lai reJ?ede~eit itt-ott 
2-3 cm. vastagon töltötte ki sóréteg, kihult la vaja teteJet pedig. so lepte el. 
1822-ben annyi sót hányt ki, hogy jónak látta azt .az álla~ mii;it monop~l 
czikket lefoglalni, - mert h~ Zi~mermann ~~a~ai?a~ telJeS hitel adhat?, 
7·5 méteres átméretü darabok is talalkoztak mero sobol ~s ezt tapa~ztalták mas 
tüzhányóknál szintén. Így Spanyolországban a pancorboi és burg?si hegysorok 
közt elterülő Bureba termékeny lapály is arról nevezetes, hogy raJ~a egy _?9? ~· 
magas kialudt vulkánhegy emelkedik, melynek kráterét kősó és taJtkő tolti ki; 
a hegy Poza de la Sal-nál van. i , . . . „ „ . , 

A Pöld sós tavairól szóltában megemlekezik Zimmermann a Fer.torol lS -~s 
azt mondja felőle; hogy vizében a konyhasón kívül sok _egyé? anyag is van fol
oldva, mint pl. kénsavas és szénsavas natron, keserfolcl. es ~g~eb?k, mely~,k 
undorítóvá teszik sóját; a Hajdu és Bihar megyékb~n elők~rulő sos tavak~ol 
pedig úgy nyilatkozik, h~gy oldo.~t szén~a~as. natr?nJok az. ipa:,b.an2 az e?Y1P~ 
tomi ternanehi natronto e nemu termeket is maJdnem k1S~-~nt.1a. Bae1 sze 
rint s nálunk évenkint 15,000 mázsa szénsavas natront gynJtenek, melynek 

1 Dr. Hunfalvy János : Deleur6pa 1884. 637. 
2 Der Erclball II. 1865. 450-451. 
3 Chemie cles praktischeu Lebeus II. 1861. 578-570. 



lelőhelye a Duna-Tisza köze, különösen Szeged vidéke, valamint Székes-Fehérvár 
és a Fertő környéke, úgyszintén Debreczen tájéka, hol 25 ilyen tó van; mély
ségök legfölebb 1-P/2 m., kerületök i/4-8/4 órányi. Sós tavak a palicsi, a 
kunhalasi ( 104 hold), a vadkerti büdöstó, a nyíregyházi sós tó, a konyári sós tó 
Biharban, a dorosmai sós tó,1 a péteri Fehér tó, valamint a kecskeméti Szék tó 
számos hasonlóval együtt Kecskemét t. h. város határterületén, a Mézes Kocsé
ron, mely nevét onnan kapta, hogy vize tapad az ember ujjai közt. 

Ezek közelében vannak a száraz szikes fölületek, melyek natrona kivi
rágzik és 3-6 napi időközökben összesöpörhető. A mely terület ilyetén kihasz
nálás mellett kimerül, vakszik nevet kap, de sót idővel ismét szolgáltathat, sőt 
találkoznak területek, hol szinte váratlanul jelenik meg olykor évtizedek mul
tán a sónak kivirágzása, mi kétségkívül összefüggésben van a talajvíz áramlása
és ingadozásaival. Már Baer sejti, hogy e só némely kőzetek elmállási termé
keiből áll elő és hogy nem minden sós tó tengermaradvány; csupán az állan
dóan sziket szolgáltató területekre nézvést teszi föl, hogy azok terméke mélyen 
fe~vő sós f~l~rétegekből kerül fölszinre és azt mondja, hogy a Dunán tul terülő 
táJakon Plinius szerint már a régi rómaiak is szedtek szódát, -- mivel pedig 
rengeteg mennyiséget szállítanak el az esők a folyók utján, elképzelhetlen gaz
dag telepek lehetnek ott. 

Ha Reiche talaj-só eredet magyarázata egyes terület pontokon módosítást 
követel is, úgy legalább a tüzetesen megvizsgált vidékek sokjánál nem mutat
kozik valószinünek, hogy ta.lajbeli sótartalmok egészen diluviál tenger marad
ványa lenne; sőt Kerner figyelmét az sem kerüli ki, hogy az emberi lakások 
közelében a halophyták dusabban tenyésznek, mi mindenesetre a háztartásban 
elhasznált s a talajba került sók befolyása alatt fölmerülő trinemény; nem 
szükséges tehát a belső vidékek flórájában itt-ott föltünedező sós növényzetet 
okvetlenül a tengermelléki halophytáktól származóul tekinteni, autochthon lét
alakok lehetnek azok olyan pontokon is, a hol soha tenger nem volt. Különben 
hazánk belső régi tengere is, közvetlen lefolyása előtt, úgy látszik édes ten· 
ger volt. 

. A mi pedig az alföldi homokot illeti, melynek vastagsága néhol 6-8 m., 
ritkán tiszta kvarcz az, hanem leggyakrabban keverve van olyan kvarczvegyek
kel, welyek közt mállékonyak is nagy számmal vannak s épen ezért oly ritka 
az Alföldön a vakolásra alkalmas homok. Legalább a kecskeméti phylloxera
mentes fövény, melyből 200 holdnyi területen az állami szőlőtelep van, 1-20/c-ig 
mutat föl orthoklas, muskovit és biotit keveréket, sőt a sötétebb szinüben kevés 
mágnes vasé1·cz is fordul elő; a sósavban oldható homokszemecskék pedig főleg 
szénsavas mészből ál~anak és 2-1 O°lo-ban vannak jelen, mint Schafarzik jelen· 
tette a m. kir. földmivelési miniszteriumnak. 
. N é~ely pontokon ilyen fövényre települt rá a sárga föld vagy sárga agyag, 
iszapos ulepedés, melynek különféle elegyrészei vannak. Cserepet és téglát 
égetnek belőle, melyek azonban e benne levő sok mész miatt törékenyek. 
A. löszből virágoznak ki a sók, melyek rendesen szénsavas vegyek, mint 
sziksó, csodasó, magnesia és salétromsó, konyhasó, a hajdani nagy sós ten
gerre emlékeztetve, mondja Somogyi J. a "Szolnoki m. kir. áll. főgymna· 
sium értesitöjé1>-ben,2 valamint jelú azt is, hogy Szolnok talaja igen salétromos 

1 A Magyar Orvosok és Természetvizsgálók munkálatiti 1868. 251. 
2 1888. 4-5. . 
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s a salétromvidék lefelé Titelig nyulik a Tisza jobb partján a folyótól 10 kilo-

méterig. .. · k t' 't , 
Már Gorove László megjegyzi, i hogy Szolnok fekete foldJe so imso es 

gáliczkövet foglal magában s i:iikor elázik, igen r~gad~s és,:iag! sarat ?~oz. 
Sárga agyagos földe, melyből leginkább rakatt~~ a va~ bastya.i, bőven ~dJak.a 
salétromot. 1799-ben a vár északi sarok-bástyamak kikotrásánál kez.dte~ e~őc 
ször ásni puskapor készítéshez! mely~t a várba? csináltak, h?l 1811-.ig fonnal
lott a régi puskaporos torony is; sal~tromos i~ lak~tt a varban, ,ki azonban 
1821 -ben elhalván, özvegyének a becsuletes tanacs eltiltá e foglalkozast a nagyon 

sok ásás miatt. 'á (R 'íji) 
Van még Alföldünkön nem egy c1Hortobágy, a puszták ón sa1> eto , '· 

melyek föltöretlenül legelőkül szolgálnak, ezek nagy része: mond Ker:s~e"!eti 
Emil, 2 még ősi eredetiségében pompáz, megvan a maga ~aJátos nagyszerusege, 
tetemes kiterjedésű területeken sivár fövényes buczkák, ~isebb-nagyobb magas
latok teknő alaku mélye~ésekkel váltak?zva ~uzódna~ biz?nJ'.os„r~ndben; a hol 
a talaj kötöttebb, szikes ingoványok terulnek itt-ott csillogo ~i~folul~ttel: A .ku~
turát egy-egy magánosan álló kutgém, a pusztaságn~k elll:ez iranytüJe kepvi~el,i, 
melyet Arany János óriási szunyoggá sz~mélyesit, ?lintha a P.~szta veret 
szivná. Nem rég folyt le az idő, mikor a füteJ (Euphorbia) bokrok kozt 

«Alig tengett egy·két gyalog bod~a, 
Mely fekete gyümölcsét nyarankent 

Kedvetlenül hozza». 

Végül a hazai halophytákról azt jelezzük, hogy le_gtöbbjök társaságban .él, 
néhol párnaszerű gyepet alkotnak, más:utt úgy társ~ln_a~. egy~áshoz, mmt 
seprő laza szálai; a Chenopodium és Statice csak .ott toi;no:ulnek ossze, a ho~ ,a 
talaj ingoványossá v~lt, a ~~~nm .. (~zaka) pedig ~ ki~zaradt -t~va,k tekn~J~
ben. - Annyira talajhoz kotott novenyalakok pedig a halophitflora tarua1, 
hogy a klimaviszonyok ~ránt is ~evésbé érzéken)'.ek r;i~s~knál. Így ~pa!l~_ol: 
országnak öt kiválóbb sos P.nsztáJa ~.a~, azok s~e~essegi es tengerszm. folot.ti 
fekvése igen különböző és raJtok a novenyzet megi~ nagyon egy~orma, ped:g 
mint Murciában pl. 3-4 éven át jóravaló - eső mncs, And.alusiában sza_ba
lyos enyhe, nedves telek ural~odnn:k, Castilia meg Granada ellenben i:nagas 
fekvésüek levén, nagyon excessiv klu:1;1a uralm~ ala~t ,állnak; A tenge~partokon 
gyaki'an találkozni Salsola, Chenopodmm, Statice-felekkel es ez~k. ~u:i~len~k„a 
szárazföldek belsejében is sós talajon, holott an~ak es~tleges sobősegen kivul 
egészen mások a légnyomási nedvességi és hő-vrnzonyai. 

Kimutattam 1886-b~n 'a buziás-temesvári vándorgyülésen_ (M~n~álatok 
XXIII. 255-266), hogy Azsia nagy pusztáinak a magyar ~lfol~. kicsii:yben 
hasonmása, szárazságra hajló klimájánál fogva; de m~ge~y~zik yelok talaJalko
tás szempontjából is, mert épen úgy megvannak sos folulete1, melyeken. az 
ilyen pontokra nézve jellemző sós flóra nő. Ha áll az, hogy. ura a~ e!11b~r _lnz~
nyos mértékben a talajnak és éghajlati:~k, ~ogy ,módosita~1, sőt Javitam .is ~11' 
rajta valamennyire : nincs. oku~k . megiJed?.1 attol, hogy edes hazánk s~ive~ a 
Tiszavölgy nem egyéb, mmt Azsia puszta~na~ eg1 messze nyugot fele előre 
tolt darabja, mert okkal-móddal lehet enyhitem raJta. , , 

Kecskemét 70,000 hold szántóföldet, 18,000 hold erdőt, 5000 hold szőlőt 

1 Tudományos Gyüjtemény 1821. VI. 52. 
2 Nemzetgazdasági Szemle 1888. 321. 

XXIV. Vándorgyülés Munkálatai. 
13 



194 

és gyümölcsöst, 600 hold kertet varázsolt kitartó munkával futó homokos 
hat~terül.~tére, melyről elmo~d?a~ni, hogy Magyarországnak nagy porzó
~a1~oja. Kozel 16?,000 ho~d hatarabol 800-at foglal a város, a mennyiben rajta 
ep1tkezett, évenkmt erdős1t 170 holdat, a sziksós fölületeket az ipar érdekében 
megsöpri, sós tavát gyógyfürdővé alakította, hogy ne csak egészséget oszto
gas~on ~z, ~e emelkedő anyagi jólétet is. Hogy pedig Magyarország nagyobbik 
~fo~de mkab? kel:.tre nyuló értékes darab Európa legyen, van még alakítani 
es k1használm valoja a magyar népelemnek, mely e tágas síkság fölületén lét
számban és kulturában örvendetesen gyarapszik. 

3. 

AZ ÁRAPÁLYNAK VISSZAHATÁSA AZ ÁRGERJESZTŐRE. 

FUCHS KÁROLY pozsonyi középiskolai tanártól. 

Tegyük fel, hogy az árvivő és az árgerjesztő nem változtatják viszonylagos 
állásukat, azaz felületeiknek ugyanazon pontjai maradnak folyton a vectorban 
(vagy a két gömb összekötő vonalában). Akkor a két árhullámnak tetőpontja 
cc1 ~?lY_ton a vectorban lesz. Fel van tételezve, hogy az árvivőnek nincsen szá
razfo~d~e. Az alakot, melyet ezen esetben az árvivőnek tengere mutat, a geo
m,et_na1 _árla:pnak nevezhetjük gg. A geometriai árlap tehát megközelítőleg for
gas1 ellipso1d, melynek nagy tengelye a vectorral összeesik. 

. Ellentét?,en a mi fel~evésünkhöz az árvivő és az árgeijesztő úgy rotatiót 
mmt revolut10t mutat, mmek következtében a két égi test folyton változtatja 
h~lyzetét a _ve~t~rhoz. Meg akarjuk mutatni, hogy e mozgások következménye
kep a phys1kai arhullámpárnak tengelye soha nem esik össze a vectorral; hogy 
a tengely a vectorral mindig szöget képez, melyet az árhullám elhajlásának 
nevezhetünk és a-val jelölhetünk meg. 

Képzelhetjük először, (2. ábra) hogy az árvivö A nem forog (tengelye körül), 
de ~z á:1"~~1jesztö ~A körül kerin~. ~~kor a geometriai árlap folyton forog a revo
lut10 sikJaban, miután a geometriai arlapnak tengelye követi a vectort. Kérdés 
követheti-e .a ~hy~ikai (t~nyleges) árlap a mértani árlapot úgy, hogy e kettőnek 
tengelye mmdig osszees1k? Nem. Legkedvezőbb esetben a physikai árhullám 
futó, ~ullám, mely v?letlenül épen egy revolutio időtartama alatt kerüli meg az 
A ~gitestet., De ip.eg akk~.r is a hullám folyton veszit eleven erejéből, még 
pedig a belső surlodások kovetkeztében. A veszteség csak úgy födözhetö, hogy 
a tényleges hullámnak tengelye a vector mögött egy bizonyos a-szöggel elma
rad. A hull~mok mellső ~~jtöje_ akkor mélyebben, a hátsó lejtője pedig magasab
ban áll, mmtsem megkovetehk az egyensulynak feltételei. Egyensuly ugyanis 
csak akkor van, ha a tényleges árlap összeesik a geometriai árlappal. Az árhul
lámb~n ennélfogva erők merülnek fel, melyek gyorsítják a mozgását és azáltal 
pótolják a veszteséget, melyet a hullámok eleven ereje a belső surlódások által 
szenvedett. A revolutio tehát szükségkép az árhullámnak egy nemleges elhajlá
sát okozza, mely declinatio a keringés síkjában fekszik. Nevezzük ezen declina
tiót keringési elhajlásnak. 

A keringést úgy képzeltük, hogy az jobbról balra történt, ellentétben az 
óra mutat_ójához, ~ely bal1:ól jobbra forog. A keringést ezen esetben tevöleges
nek mondjuk. Tegyukfel mar most, (3. ábra) hogy B nem kering, deAB(az árvivö) 
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forog tengelye körül. Akkor a forgó égi test folyton magával rántja az árhu~á
mot, úgy hogy annak tengelye szöget képez· a vectorral. E szög a rotatio sikjá
ban és irányában fekszik. Hogy ezen tevőleges forgási elhajlás a forgás síkjá· 
ban el nem maradhat, azt könnyen bebizonyithatjuk, majdnem szórol-szóra 
ismételvén a fentebbi érvelést. 

Ha a mi rendszerünkben rotatio is, revolutio is van, akkor az árhullám· 
nak tengelye kétszeres eltérést szenved. Az eltérített tengely akkor sem a for-
gásnak sem a keringésnek sikjában nem fekszik, hanem e kettő között. · 

v 

J. ábra. !l!. ábra. 3. ábra. 

Számítsuk ki már most az erőket, melyek fellépnek, ha az árhullámnak 
tengelye el van térítve. A 4. ábra tisztán tünteti fel a viszonyokat. A, az árvivő, 
mint nagy gömb van rajzolva, B, az árgeijesztö, mint kis gömb. Az árhnllá
moknak tömegei egyszei·üség kedvéért mint m1 =m2=m az árhullám?k tetö
pontjaiban össze vannak pontosítva. Ha pontosabban akarunk számolm! akkor 
m.

1 
és m

2 
csak az árhullámnak két megfelelő tömegrészletének tekmthető. 

Világos, hogy B és m1 az összekötő ,n 1 vonal irányában vonzza egymást. J:- vonzás 
ereje, ha az arányossági mutatót egynek veszszük, és ha M2 az árge1:iesztönek 
tömege: 

Megfelelőleg a vonzás B és m2 között p2-nek irányában 

J('J. = 1!!:__~2 
/12 
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Ezen erők, úgy m1-ben és m2-ben működnek , mint B-ben, mivel minden 
vonzás kölcsönös. Megfelelően van az ábra is rajzolva. A szögek a vector és 
p 1 meg fi<J. között a következő kifejezések által meg vannak határozva; ha R a 
vector, r A-nak sugara és a a declinatio: 

tz, 

. fJ r sin a 
Sln 1 = ---

Pt 
R R-rcosa 

COSr-- 1 = ----
fit 

\ 
\~~ 

' 

• (3 r sinrJ. 
Sln ~= ---

P2 

(3 
R + r cos a cos ,,= 

- P2 
Mindegyik erőt felbonthatunk két 

componensre, melyeknek egyike a ccvonzó 
componens», a vectorral párhuzamos, 
mig a második, a ccforgató componens", 
a vectorra merőlegesen áll. 

A rajzban a vonzó componensek z1 
és z2-vel vannak jelölve, a forgató com· 
ponensek pedig x1 és x2-vel. Algebrailag 
lesz: 

k (3 
m M0 (R-r cos a) 

Z1 = 1 COS 1 = -
fi~ 

Z1 = k2 cos f12 = m M2 (R t r cos a) 
P2 

k . (3 m 1112 rsina 
X1 = 1 s1n 1 = -~~-py 

k
. (3.· mM2 rsina 

x2 = 2 Sln q = 
3 

fi'l. 

Mind a négy componens egy Poisson
féle fictio értelmében A-nak középpont
jában, mint sulypontj ában, úgy tevőleges, 
mint semleges irányban van alkalmazva, 
úgy hogy ott egymást megsemmisitik. 
A középpontban görög betükkel vannak 
megjelölve. Az által eredménylődik A-can 
négy erőpár és így négy forgató momen
tum. Tevőlegesnek akkor nevezünk vala
mely forgást, ha az óra járásával ellen-

4. ábra. kezik. A négy forgató momentum akkor 
a következő : . 

1. a két erő x + z.1 és - Z1 ; a kar r sin a; a momentum: 

m M2 (R-r sin a) r sin a 

Pi 
2. a két erő + Z2 és - Z62 ; a kar r sin a·; a momentum: 

+ m M, (R + r cos a) r sin a 
p; 

l 
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3. a két erő - x1 és - ~1 ; a kar r cos a; a momentum: 

m M.q. r sin a. r cos a 
p; 

4. a két erö- x2 és+ ~2 ; a kar r cos a; a momentum: 

m M2 r sin a. r cos a 

p~ 
A négy momentumnak összege igen rövid, úgy mint: 

Di=-m M2 r R sin a ( \--;) 
P1 P2 

Ez tehát a forgató momentum, melyet az elhajlított árhullám A-ban 
ébreszt. Nevezzük azt belső momentumnak. A belső momentum, . ,mely~t az 
elhajlitott árhullám ébreszt, és mely ~z, ár".Ív.~ben n.eml~ges, rotat10t ~e~J~szt, 
arányos az elhajlás sinusával, az elhaJlas sikJaban fekszik, es az elhaJhtassal 
ellenkező irányu. , 

A-nak sulypontjában van még két vo~zó ,co~p~nens - Z1 e~ Z2 és két 
forgató componens + ~1 és - ~2• Az eredmenylők Z1 es X1 lesznek. 

Z1 = + m M2 [ R (~i+ ~~)-r cos a(:~-.!~)] 
X1 = + m 1112 r sin a(~-~) 

P1 P2 

Ugyanazon componensek, csakhogy e~lenkező irá~yban, B-nek sulypont
jában is fordulnak elő. Az eredménylők Z2 es Xi,. Termeszetesen 

Zc,, = - Z1 és X2 = - X1. 

Bennünket csak X
1 

és X2 forgató erő érdekel: Ugyani~ együtt,véve erőpárt 
képeznek, melynek karja R. Ebből ered~énylőd1k egy UJ forgato momentum 
D„ melyet külső momentumnak nevezhetunk. 

Lesz pedig : D = + m M r R sin a (_!__ _ _!__) 
e 2 Pi p~ 

A külső momentum, mely revolutiót ébreszt, egyenlő és ~llenkező a ?első 
momentummal. - A declinatióval egy síkban, és annak smusával aranyo-

san hat. · · k H h 
Megközelítőleg e momentumnak nagyságát kiszám1thatJ~ . , ?gY. a .az 

árvivő vizből állana, akkor ennek felülete· az árhullámo~ által forgas1 ~llip~o1~
nak alakját veszi fel. Az árhullámnak tömegét megta~álJu~, ha ez~n elhpso1?bol 
kivonunk oly gömböt, melynek sugara egyenlő. az elhpso1~na~ k1~ teng.elyeve}· 
Ha az árhullámnak magasságát az árapály ISmeretes torvenyei szennt sza
rriitjuk ki, akkor az árhullám tömegeként nyerünk : 

1 r 3 

m=s M'l. RS 

Ha a cleclinatio csekély, akkor megközelitőleg 

P1 = R-r p2 =R+r 



198 

Ha Pi, p2 és m értékét a momentum képletében behelyezzük, akkor lesz: 

- 3 2 ( r5) . D. - 4. M2 R6 sm o. 

Növekedő távolsággal tehát .a momentum rendkivül gyorsan kisebbedik; 
megközelitőleg a hatodik hatvány szerint. 

Tekintsük már most azon esetet, hogy a forgás és keringés egy sikban 
positiv értelemben történik. A revolutio szögsebessége legyen, w„ a rotatió-é 
pedig W;. E kettő egyenlő legyen, Ezen esetben nincsen declinatio, mivel a 
vector mindig az árvivőnek ugyanazon két felületi pontján megy keresztül. 
Forgási momentumnak tehát ez esetben nem lehet helye. 

Tekintsük másodszor azon esetet, hogy a rotatio szögsebessége nagyobb 
mint a revolutio szögsebessége (azaz, hogy Wi > w. és w. - Wi nemleges, r1. 

pedig tevőleges) és vele egyirányu és tevőleges. Ugy van az például a hold és 
földnél, hol a forgás ideje 24 óra, a keringés ideje pedig 28 nap. Akkor a 
rotatio elöreragadja folyton az árhullámot és az elhajlás tevőleges. Az árvivő 
(a föld) akkor az árhullám alatt forog és előresiet, és a hullám surlódás által 
akadályozza és lassítja az árvivőnek forgását. A belső momentum ekkor nem
leges és az árhullumnak ezen lassitó reactiója már régóta ismeretes és már 
régen vétetik számitásba. Nem vétetett azonban eddig tekintetbe a külső mo
mentumnark hatása. Az előresietö árhullám magával akarja ragadni az árger
jesztőt, a holdat, és a külső momentum tevőleges. Annyi bizonyos, hogy 
e momentum növeli az A-B rendszernek eleven erejét, a mennyiben az 
keringésben nyilvánul. A részletes következmények azonban oly meglepők, hogy 
pontosabb elemzést kívánnak. 

A harmadik Kepler-féle törvény ugy hangzik: 

~ r2 
1 1 

Ti-~ 

azaz, ha valamely égi test közeledik a keringés középpontjához és pályájának 
sugara kisebb lesz, akkor a keringési ideje is megfelelően megrövidül. Ha tehát 
a hold közelednék a földhöz, akkor a hónap tartama mindig rövidebb lenne. 
Azt pedig számitás nélkül is belátjuk, hogy a hold a földhöz közeledni fog, ha 
bármily akadályra akad a hold keringése alatt. Hiszen i·égi elmélet az, hogy 
a bolygók a naphoz folyton közelednek, mert egy medium őket akadályozza 
keringésükben. Meglepőbb azonban egy más körülmény. Ha a hold (az árger
jesztő) pályáját köralakunak veszszükés alkalmas egységeket választunk, akkor 
a középponti erő, mely a holdat körutjában tartja, lesz: 

1Vlq, v2 

p= - r -

ltt M2 a holdnak tömege, v az absolut sebessége és r a távolsága a földtől. 
A Newton-féle törvény értelmében azonban 

_a M1 M2 
p - r2 

ha M.i a földnek (árvivőnek) tömege, a pedig a gravitatiónak arányszáma. E két 
egyenletből pedig lesz : 

1 . 

„ 
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a Mi= v2 
r 

, fol ton nő ha a test a keringés közép-
azaz az égi testn.ek abso.~ut seb?ss~ge y e kÖze ellentáll a bolygók moz-
pontjához közeled:k. Teg!1:1k f~l pel~~~l, hof~· ~hogy ga bolygó mindig lassabban 
gásának. Akkor mmdenki o~zto~szern e.g ~~nJ~t ~zt látjuk, hogy az akadály,, az 
meg lassabban fog mozogm_'. Hisze_n mi~ . eken az ellenkező következmeny 
ellenállás, a sebbességet csokkenti. ~~;gi/e!t bolygóknak sebességét, hanem 
mutatkozik. Az ellenállás nefi e~~, e~;nál rohamosabban fokozza a bolygó 
növeli azt. ,Minél nagy°.bb az ~ ena as, kerin és középpontjához. . 
a sebességet, folytor: k?zeletve1~ ez:la~s~lut setességét fokozza, vectorát pedig 

~o~y az e}le~all~s a, o.thna~1·u: ki Ha az utolsó képletet~ M2-vel meg-
kisebbiti, azt maskep is szarni " . 
rozzuk, lesz : 

1 
a M1 M2 _ M2 v2 = e 

2 -r 2 

. 1 z ár er·esztőnek progressiv mozgásá-
Az nyilvánvaló az el:ven ,erő; 1 me

1 
~ abb ·~tivolságba J'ut akkor az actualis 

b ·1·k Ha 11„ az r -tavolsagbo ll nse 12 ' an reJ i . 1r.L2 1 . 

eleven ereje nő. Lesz pedig: 

1 a Mi M2 
Cm= 2 

'" r2 

e'il - ei = ~ a Mi M2( 1~2 - :.1) 
l cl , alatt azonban a gravitatio mun

Ennyivel nőtt az eleve~ erő. A köze e es 
kát végezett és ennek nagysaga 

r „ _ -J á Mi M~ dr= a M
1 
M~ (__!_ __ l ) 

A - r2 r 2 r1 

1'1 
, t t' l' energia Világos azonban, hogy 

Ennyivel kisebbedett te?at a po)en ~ ~ közeleÚs ala.tt tehát a bolygónak 
A épen kétszerese a fen~ebbi ( e2--:-e1 -ne . 
teljes energiája fogyott, es e fogyas 

'1 1) 
- ~ a M1 Mi I r-r 

\ 9l 1 

, k ö . dményekre akadunk, ha a boly&ó 
Világos, ,hogy epen az ~le~ ez e~~ mint r . Akkor ugyanis az energia 

távoúk a közepponttol, azaz, a 12 n.agy,o . ·e na i obb lesz. 
nő az absolut sebesség fogy es a ken~g~ ideJ b lyfó egy ellentálló erő ellenére 

„ ' Most megfordithatjuk a dol~o · , a a ? .á. f gy Akkor tehát az első 
mozog, akkor nyilván mu~kát vegez ,es ~m~:~~~aésio idÖ fogyása, a sebesség 
tüneménycsoport mutatkozik (;1 távol~aft ~~ erő b~hatása alatt folytatja utját, 
fokozása). Ha ellenben a bolygo egy sie e 

-
,' J, 
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akkor nyilván nő az energiaJa és a második tünemény-csoportnak áll elő, 
(a távolság és keringési idő nagyobb, a sebesség kisebb lesz) . 

Az árgerjesztő úgy mint az árvivő, a közös sulypont körül keringjenek és 
a f elte'Césünk é1;J;elmében eló'resiessen a rotatio, mint azt a hold és.földnél találjuk. 
Ekkor tehát az árhullám reactiója csökkenti az árvivönek forgási sebességét 
(r~gi go"!dolat ), és na~yobbitja _a kettőn ek távolságát és rei;olu#ójuk idejét és 
csokkenti absolut sebessegüket ( U.J gondolat). 

Áttérünk azonnal azon esetre, hogy előres1:et a revolutio. Ez akkor volna, 
ha a föld nem 24 óra alatt, hanem több mint 28 nap alatt tenne egy forgást a 
tengelye körül, vagy ha épen negatív irányban forogna (a revolutioval ellenkező 
értelemben). Az árgerj esztő akkor maga után huzza az árhullámot, ez pedig a 
surlódás következtében magával iparkodik rántani az árvivőt, és igy positiv 
forgását gyorsítja, esetleges nemleges forgá.sát pedig lassítja. Egyidőben pedig 
az ár tartóztatja az árgerjesztőt is, mint a szekér a lovat. A declinatio tehát ez 
esetben nemleges, a belső momentum tevőleges , a külső momentum pedig úgy. 
mint a declinatio nemleges. A keringés tehát a momentum ellenére történik 
és ennek következménye az, hogy a két égitest egymáshoz közeledik, növesztvén 
absolU;t sebességét és megröviditvén keringési idejét. 

· Erdekes a végeredmény úgy a nagyobbodó mint a kisebbedő távolság 
esetében. Az első esetben előre siet a rotatio, de csökkentve lesz az árreactio 
által. E csökkentés addig tart, mig declinatio van, azaz míg a rotatio előresiet. 
A végeredmény tehát az, hogy a forgás a revolutiónak szögsebességéig leszállit
tatik, úgy, hogy akkor az árvivő mindig ugyanazon arczot mutatja az árger
jesztőre. Ugy látszik, ez az eset már beállott a holdnál és előreláthatólag be fog 
állani a földnél (ha a napárnak hatását nem veszszük tekintetbe) . 

Elméletileg a két forgás csak véghetetlen hosszu idő mulva lesz egyenlővé. 
Ugyanis a mint a két forgás külömbsége wi - We mindig kisebb lesz, kiseb
bedik a declinatio is, és evvel együtt a két forgató momentum. 

Hogy ha adva van az árvivőnek tétlenségi momentuma, továbbá a két égi 
testnek tömege M1 és M2 , valamint wi , w. és r, akkor kiszámithatjuJr, mely 
távolságig tolható ki az árge1jesztő. 

Kisebbedő távolság esetében az árnak reactiója az idővel nem fogy, hanem 
ellenkezőleg folyton nő. Az árhullám magassága, úgymint a declinatio mindig 
nagyobb lesz. Végre a két égitest összeél', összeömlik és egy testté olvad össze. 
A revolutióból akkor rotatio lesz az eredeti revolutio síkjában és irányában. 

Variáljuk most a tüneményt, úgy, hogy A és JJ nem forognak egy közös súly
pont körül mint hold és föld, hanem hogy egy közös középpont körül ugyan
azon sikban keringenek, úgy mint két bolygó positiv irányban. Egyúttal forog
jon A egy tengely körül, mely a keringés síkjára merőlegesen áll. A-nak vectora 
r 'l . Miután az árreactio erélye a távolsággal igen gyorsan fogy, feltehetjük, 
hogy csak a conjunctiók esetében működik. Hogy ha akkor A-nak forgási 
sebessége nem igen kicsiny, akkor a fellépő tevőleges momentum a belső testre, 
A-ra lassitóan, a külsőre B-re pedig gyorsitóan hat. Ennek azonban, mint 
imént fejtegettük, az lesz a hatása, hogy r1 még kisebb, r2 pedig még nagyobb 
lesz, azaz a köz a két körpálya közt mindig nagyobb lesz. Eredményünk tehát : 
Ha A és B egy középpont körül egyenlő irányban keringenek, és A a keringés 
i?~ány~ban fm·?g,_ akko!· az ismétel~ conju'l}cti~k követk~zményeként a két pálya 
tavozik egymastol, mintha egymast taszitanak. A koznek nagyobbodásával e 
látszólagos taszítás erélye gyorsan fogy. Az eredmény ugyanaz, ha nem A, hanem 
a külső Bforog. 

MASYAR 
lUDOM~~O~ AKADBlll 

KÖNYVlW 
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, k h A mleges irányban forog, úgy, hogy 
'Ellenkező ered~ényt talalun ' a te akkor A-nak sebességét nagyob

a külső mome~tun;i 1s ~e~l;ges .. A m~me,~ ~m di fo azaz a két pálya. köze
bitja, B-ét ~ed1g k1sebb1ti,, ug?.' hogyh1

,\ ~oEl~ :46 a ~·ev~f~tióval ellenkező irány
ledik egymashoz. Eredn:enyunk te_ a , ·. .. l dnek e máshoz, minthci egymast 
bari for~g, akko_r A-n~k es_ B-nek_haly~~o~b~1~ a két ~~lya látszólagos vonzása 
vonza'!"ak. „E kozeled~s kov~tk~zte e'!l _ k és B-nek összeütődése lesz .. .. 
mindig erosebb lesz, es a vege1 edmeny AAn~ B , y mint hold és föld egy kozos 

Tekintsük most azt az esetet, hogy. es 'iug .. t képezzen a revolutio 
sulypont körül keringenek, d: a .. rotati~, ~eng~ yye ·:z~~:ingés, mint a nálánál 
tengelyével. Ugy mint hold es fold ese e en 1:.g , . , 
sokkal gyorsabb forgás tevőleges értelemben tortenJek. 

a, +x 

5. ábra. 

. , . k ' l 1 hogy egészen elhanyagolhatjuk 
A keringés~ ~lhaJla.:3 ~kkor ol~e~i~t!Jü::~' Hogy a declinatiót jobban me~

és csak a forg~_s1 elbaJlast .. ~ell . , . ő (a föld) nem forog. A revolut1? 
érthessük, , te~yuk fel .~l~szor~t~~gy ;:g;r~~~esztül és az egyenlitőjét __ fe~ez1. 
sikja az arv1vő A kozep~o , ~ . bb körben metszi, melyet roviden 
A keringési sik A·nak felszu~~t egy 1~.g~:~y~ ik fele A-nak éjszaki, másika.a 
a n;i.et~zé~i k?7nek neve~~et~~k. ~ k.zr körül ~~ring, az árhullá~na.k tetőpontJa 
déh felgombJebe°: f~~szi · g d , pedig miután a keringes igen lassu, a 
mindig a metszési. ,korben mara 't{;1eg hol 'a vector A-nak felületét metszi. 
vectornak lábpontJaban, azon ~on ~n, ~ l 
Keringési elhajlást tehát nem tete~z~nk e: k d A-nak minden pontja akkor 

Tegyük fel már ,most, hogy . orog~1 t ez .1 körül E forgás alatt A 
egy szélességi körben. fog forogm A-na , en~~?eazon szélességi kör szerin~, 
folyton magáv,al rag~dJa az arhEut~~o~el:~~zi\ a forgási elhajlás. Ha az elhaJ-
melyben a tetőpont epen van. ep 
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lás nem nagy, akkor feltehetjük, hogy az árhullám eltérítése szorosan azon 
szélességi kör szerint történik, melyben minden pillanatban a vector lábpontja 
áll. A rajzban 16 lábpont mint kis kör van feltüntetve, az elhajlított tetőpont 
mint fekete pont, az elhajlás pedig mint egyenes vonal a megfelelő szélességi 
kör szerint. Látszik, hogy -x-től +x-ig, azaz a metszési körnek legdélibb 
pontjától a legészakibb pontjáig az elhajlás déli, mig a metszési kör másik 
felében északi elhajlás van. · 

A negyedik ábra megmutatta, hogy a E-testre egy tangentialis erő hat X'l., 
mely az elhajlással párhuzamos, azaz vele egy síkban fekszik és vele arányos 
(szorosabban ·véve csak a sinusával arányos). Ennek alapján a 2. ábrában az 
eltérítési -vonalat mindig X2 geometriai képének vehetjük. Felbonthatjuk tehát 
X2-et két componensre, melyeknek elseje X~ a metszési körben fekszik, mig a 
másik X2 e körre merőlegesen áll. E felbontás minden egyes hullámphasisban 
fel van tüntetve. Az első erő X~ a E-test pályájának irányában mint tan
gentialis erő és gyorsitóan hat, de nincs befolyása a pálya síkjának fekvésére. 
A másik erő X; a pályára merőlegesen áll. A E-test sebességére nincsen befo
lyása, de változtatja a mozgás irányát, m. p. úgy, mintha a pálya síkja a vector 
körül forogna. E componens a 1-tol a2-ig délre hat, és a pálya síkját a jobb olda
lon sülyeszti ; a3-tól a 1 • ig a com ponens északra hat és a pálya sikj át a bal 
oldalon emeli. Az eredmény abban áll, hogy a pálya síkja forog egy tengely 
körül, és e tengely A mquatorának és a keringési síknak metsző vonala, mely 
az a2 és a 1 pontokon megy keresztül. A pálya síkja tehát úgy forog, hogy a 
ro_tatio _egyenlitőjéhez mind párhuzamosabbá válik, azaz a keringés tengelye 
kozeled1k a forgás tengelyéhez, és a 1 szög mindig kisebb lesz. Az eredmény tehát 
a_ köve:kez~ : 4 hold és föld közti árreactio eszközli, hogy a hold és föld közti 
tav~lsag mindig nagyobb lesz, a hónap tartama folyton nő, és a szög, melyet a 
kenngés síkja a föld egyenlitőjével tesz, mindig kisebb lesz. 

Az ár reactiója a föld forgási tengelyére nagyon sajátságos. Csak röviden 
legyen megmondva, hogy felmerül egy componens, mely a 1 szöget folyton 
nagyo?bítja, azaz a rotatio tengelye ugyanazon a2 a4-tengely körül és ugyan
azon irányban forog, melyben forog a revolutio tengelye (sikja). Felmerül 
továbbá egy másik componens, mely a rotatio tengelyének egy kis oscillatióját 
okozza a revolutio tengelye körül. A hold minden revolutiójára két ilyen inga
dozás esik. 

A hold és föld esetét most úgy aka1juk variálni, hogy a rotatio sebességét 
a revolutio sebességéhez mérten igen csekélynek veszszük. Felteszük például, 
hogy egy nap nem 24 óráig, hanem talán egy évig tart, mig a hónap tartama 
28 nap marad. 

Akkor elhanyagolhatjuk a forgási elhajlást és tekintetbe csak a keringési 
elhajlást veszszük. Az árhullám akkor folyton visszamarad a metszési körben, 
és X2 tisztán csak lassitóan hat B-re, a holdra. Akkor A és B közelédnek egy· 
máshoz, a mi az árreactiót igen gyorsan növeli. Egyidejüleg a belső momentum 
Di a földnek (az árvivőnek) positiv forgást ád a keringés tengelye körül. 
E forgás a már meglevő tevőleges forgással együtt hatván, a tényleges forgási 
tengely állását változtatja, még pedig oly módon, hogy 1 fogy, azaz a for
gás és a keringés síkja mindjobban közeledik egymáshoz. Ha végre a vector oly 
kicsiny, hogy a két égi test érintkezik, akkor a keringésből forgás lesz és az. 
eredmény a már egyszer jelzett összeomlás. 

Tegyük fel már most, hogy a két test A és B nem körben, hanem ellipsis
ben jár és a rolatio sebessége nagyobb a revolutio szögsebességénél, úgy, hogy a 
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bb kk ikor a testek a <1perihelium" -ban 
vectór nő. Akkor_ az árr~ctio ~egerős~ . a ui:~b:n vannak, mig az árreactio leg-
vannak, azaz. mikor ~avol~ag_:t 7°1B~·· t a maximum és a két test úgyszólván 
gyeng~bb, mikor a t_~vols_~g , e~ oz ekkor az excentricitás mindig kisebb 
aphehumban van. Konn~u belatm, h?f bbodik meg mikor legrövidebb és 
lesz, miután a vector legm~ább tk~oi ,0~~zaElőresiető /olalio esetében tehát az 
legkevesebbet nö akkor, mikor eg o~sza . . 
égi testek pályájának excentricitása.Jolyto~ {.o~~Úe ·e kisebb a keringés idejénél, 

Épen oly érdekes az?n, eset, midőn a J,
0 g . dön ~ pályák elliptikusak. Az ár· 

vagy midőn a forg~sna~ !l'ank~ n~~~~ge:e::;\ávolságát. De miután az árreactio 
reactio akkor, a m~n~ la~tu~b 1~~ ~ 1,a terméezetes hogy a távolság legjobban 
annál nagyobb, m1?-el k1se . a ~~o sag, kisebb az~z a perihelinmban, mig,a 
csökken akkor, , mtl~o~· ugyi~ m.a1 a leg bb az~z a heliumban. A pálya ennel· 
távolság .legl~evesbbe ~ogy, bbi~o: _1t%n~gye~en' excent;.icitás annál rohamosabban 
fo:9va .m~ndig exccntri9~~a , a 'W i 'l kisebb lett az átlagos tárolság . . E ~une· 
no, minel nagyobb "!"af~ zs, et me~~e ,·ztenger akár légtenger mutatJa is az 
mények mutatkozm ogna ' a ar ' 1 ' ' 

árapályt. d , k t a mi naprendszerünkre alkalmazzuk, akkor a 
Ha ezen ere menye e . , 

következő következteté~eket bolha_~uk kk~l közelcbbek is voltak a naphoz, miJ?t 
. 1. HoQyha erede~keg. k. o 1~otő shogy a jelenlegi nagy tárolságbci árreacti_o 

a milyenek Jelenleg, a 01 ~f zek e -'k · ·, ·akat a napon akár a nap a boly go· 
által jutottak, aká.r _a bol,1go e ~ _o~tf- ~~;~ly s"erepelt Úgyen. Esetleg tehát a 
kon, m. P· akár vizarapa Yk. '.a. ai h ela~~ek és ~em szükséges feltennünk, hogy 
bolygók a napnak gyerme e1 18 e e n . ··edett lé en. 
az ősköd annak ide~én I?ég_ '.1' N k1tun?n. td~tize~e~~lán nc!yis mutatták a Titius 

2. Ha a ~ol_ygo_k paly~ina oz~i e? eelenle i Titius-féle szabályszerüség a 
törvénye szeru:iti nov~ke~est, akkm , ~ J ' lt l 1·s létesülhetett. Ha a legszélsöb~ 
pályák fenn 1el~ett lat~zolagos . tf s~zt~sa t :~ ezeknek közei s legnagyobbakka 
bolygók a legrégrnbbek is, akkor eimesze es 

válhattak. 'k 'l , . d t"leg nagy excentricitással bírtak is, ak~or 
, 3. Bq, ab blolypko, paaypakö~~ee:C~ <~xcentricitást csökkenthette, ha a bolygok· 

az arreact.io o ygo es n_ . 
nak nagy _tevőleges_ra.ta_tióJkk volt.t ... t , eredetileg csekélyebb volt, mint jelen-

4. Ha az üs~o.k?sok1!_e 
1 
edh~ ~:ci :s~rreactio ·álta,l, ha az iistökösök rota

leg, ezen excentncitas nove ce e e a 
tiója csekély vagy n~mlegeds. ·1 tiv forgással biró bolygók, akkor azok a 

5. Ha voltak is ere eti eg ne~a -· l .k ·kuszöböltethettek. · 
bolygók pály_áinak látszólagos v?n~f :: ~l~apjián a naprendszer keletkezés~n~k . 

. Nagy hiba volna? ez~m szarni a ~ k 1 tkezésében még számos mas es 
egy uj elméletét felálhtam. A napren sze~ok e !űködtek közre. Mayer Vilmos 
az árapálynál sokkal hatalma.sabb fakt,a , a na -rendszernek számos jelen
például kimutatta, hogy, a .ko~g ~:len:il:a~~ac-tió{a a számos factornak csak 
ségét képes megmagyarazm. z arap y 
egyike. k. tk t t · hogy a bolygók és mel · 

Szintúgy nem volna helyes ::"zt ove b:z de n~ Az árreactio nagyobbító 
l~kbolygók távolságai még most 18 nagyo o .. na . llenállása által. Ha az igy 
ereje jelenleg már te~~esen ellens~lyozv:~eh~t: ~~~~~k~ztében lesz idő, mikor a 
van, akkor a rotat10k fol~tonos cso e~~~ már most is gyaníthatjuk, hogy a 
közeg befolyása a tulny?mo lest~;. A ho~1 . üvé vcílt a revolutióval, távoiság<t a . 
mióta nincsen tengere es rota IOJa egy1 eJ 
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földtől lényegesen nem változott Ha u . , , 
:evolutio ideje nagyobbodott vol~a akk gyan1s ~, ~avolsaga és .. ev~el együt~ a 
altal be nem folyásoltatik most IŐ, . t°r rotat10Ja, mely a fold arhullámJai 
P; ~ositiv irányban, azaz' a földr~11::~~n~e, abzalaz, al .hoblbd látszólag !orogna, m. 
temk. ve ro JO ra. Az pedig nem tör-

4. 

ERDÉLY l\HNERALOGIÁJÁNAK ÉS GEOLOGIÁJÁNAK 

HALADÁSA 25 ÉV ALATT. 

Dr. KocH ANTAL, kolozsvári egyetemi tanártól. 

1855-ben megjelent Nagy-Szebenben E ·d ' l . , . , . 
szt.-erzsébeti evang. plébánostól * és 1863-b I Be,Y mmera~ogiaJa A~~ner M., 
von Hauer és dr. Guido Stache b , . 1 a~ ec~b~n Erdely geologiaJa Fr. R. 
már 1861-ben Erdély átnézetes :it ~~0t?g{ tol~abol, ** és hozzá még előbb 
számos erdélyi, és külföldi tul _ogiai r~fiepe :s •. mely két alapvető munka 
a gyümölcse. omanyos er sokev1 ernyedetlen munkájáni;tk 

Ha a szerzők után kutatunk kik ezen . 
lati adatokat szolgáltatták azt l '{ k h monograph1kus művekhez a buvár-
mányos utazókból, bányl'Íszokb;lu~ ' t 

0f ~~~na;_k ,egJ:' része külföldi tudo
~sványokban és geologiai tárgyak;: an1; 0h. 0 all, ~iket E~·dély földjének 
ide vonzott · nagyobb r , n va 0 irneves bővelkedese régebben is 
került ki, lelkes hányás~~~ ~~~~~~~ m~gából Ei:~ély~ől. és · általában hazánkból 
a tudományszomjtól vezér~ltetve '. 

0r0s~~~ s~ meg ~.pa1~osok soraiból is, kik 
mert akkor még az volt - és s ', ~m en ~rany an beJartak a kis országot _, 
és adatokat s rakták le Erdél :i~g~~a.\ mehek gy~nánt gyüjtötték az anyagot 
tudományi folyóirataiba n/i·no"k ak„1?

11 
.. an nagyreszt ~émetnyelvü természet-

L d k ' u onosen az «Archiv f " s· b b" . '.l'n es und e,, és « Verhandl. u. Mittheil. d H „ ur ie ~n ~1rg1sche 
w1ss. ,, melyek a szászok körében 1848 u , es er~~ns~a~ter Verem f. Natur
ben megindult meglehetős élénk t d , tan a politikai ~1szonyok következté
Magyarnyelvü ásvány és földtani :„ ~i;na~yos ~~zgalomrol tesznek tanulságot. 
rülnek fel; de Erdél ma ars, oz ese , e~en : őben ,igen .. szórványosan me· 
buzgólkodását a terliészeffudo:!:O s~~ t:~1 egeszen. tet~enul a szász atyafiak 
buvárlatokban és elszórva egyes mayg efrnln~. mtabga is reszt vesz tudományos 

. k , , yar o yo1ra an vagy l b 1 · 
m. mvoso es termeszetvizsgálók akkoriban t ·t . „ ap ~17, v_a am1~t a 
~em .egy figyelemreméltó ásvány és földtani ~„or n~gyg~ulesei evkonyveiben 
Jeleruk meg magyar n elven H , oz emeny es becses tanulmány 
vagy Erdély határáh~z köz~l t~~[o~z ~rvos~k ,es ~ern;ész.etvizsgál6k Erdélyben 
a ter~észettudományi productióra a t ~~gyuJe~e: erős im~mlsust gyakoroltak 

Elénkebb tudomá 'l z e aga m es elfeledm nem szabad. 
akkor indult meg, mikl~sez::zt~ 0~, a~?n:a~ 

1 
a ma~J'.~rság körében is csak 

1859-ben az erdélyi magyarság z~_eszu~. 'bJe es szulotte, gróf Mikó Imre 
ozpon ua an, Kolozsvárt, lelkes hazafiak 

:: Mineralogie Sie benbürgens · t . 
zur Beforderung der Siebenbürgisch~~1L gec~lnksti~ehen A~deutungen. (Eine vom Vereine 

'":' Geologie Siebenbür 008 N an 88 un e gekronte Preisschrift.) 
~nd litterarischen HülfsmitteYn z~saZ::ch den Aufnahmen der k. k. geol. Reichsanst!!.lt 
s1ebenbürgische Landeskunde). mengestellt. (Herausgegeben von dem Vereine fiil' 
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anyagi és szellemi hozzájámlásával, megalapította az erdélyi Muzeum-Egylc
tet, mely m11ga köré gyűjtvén a hazai erőket, gyorsan növekedő gyüjteményei
ben a magyar nyelvü természetbuvároknak alkalmas anyagot, «Erdélyi Mu
zeum-Egylet évkónyvei1i czimü folyóiratában pedig a buvárlatok eredményei
nek közzétételére tért nyujtott. A külföld az erdélyi magyarság ezen szellemi 
nyilatkozatát kedvezően fogadta, mert számos külföldi tudományos társaság 
csereviszonyba lépvén a . törekvő fiatal egylettel, ily uton azoknak kiadványai 
ennek könyvtárába is jutottak. Más1·észt a természetrajzi tárgyakkal való csere 
is megindittatván, rövid idő alatt csinos őslénytani tárgyakkal gyarapitotta 
annak gyűjteményeit. Ezen időszakban az egylet mostani elnöke, gróf Eszter
házy Kálmán, továbbá az ásvány-földtani gyűjtemények örei, Pávay V. Elek és 
később Herbich Ferencz a hazai ásvány- és földtan körében kifejtett tevékeny
sége érdemelnek különös emlitést. 

Az egyletnek anyagi viszonyai azonban nem tartottak lépést szellemi 
emelkedésével, mert a lelkesedés, melynek az egylet megszületését köszönhette, 
nemsokára lankadt ; igen jókor jött tehát hazafias kormányunk bölcs intéz
kedése, hogy 1872-ben a kolozsvári egyetem fölállításával ennek kötelékeibe 
belevonta az erdélyi Muzeum-Egyletet az által, hogy könyvtárának és gyiijte
ményeinek használhatása fejében az Egyletnek - tudományos czéljainak követ
hetésére - 5000 frt évi állami segélyt biztosított. Azóta tehát egyetem és 
erdélyi Muzeum-Egylet közösen munkálkodnak a tudomány ·mivelése és ter
jesztése körül. 

Ezen időszakkal kezdődik az én működésem is Erdély földje ásvány- és 
földtani kutatásában, a mit egyetemi tanári müködésem után főczélul tüztem 
volt ki magamnak. Kolozsvárról kiindulva, mind hosszabb sugarakban minden 
irányban bejártam a kies országrészt, előbb általános tájékozódás-, később 
aztán behatóbb kutatások tétele vegett. Kutatásaim Erdély tömegkőzeteire, 
ásványaira és harmadkori üledékeire irányultak és hogy eredménynyel is jár
tak, arról a m. tud. akadémia kiadványai, a m. Földt. Társ. közlönye, az erdé· 
lyi Muzeum-Egylet évkönyvei (uj folyam), továbbá bécsi és németországi szak
folyóiratok is tanuskodnak. 

Különösen Erdély harmadkori eruptív kőzeteinek és ditrói hires nephe
linsyenitjének beható tanulmányozása a helyszínén és az uj mikroskópiai mód
szer segélyével hozott sok érdekes ujat napfényre. Csak a Piskivel szemben 
emelkedő Aranyi hegy andesitjét akarom különösen kiemelni, melyben számos 
ismert ásványfajon kivül sikerült egy egészen uj fajt fölfedeznem, melyet Pseudo
brookitnak neveztem, s melynek előfordulását azóta a külföld számos helyén 
konstatálták. · 

Velem egy időben Herbich Ferencz, az erdélyi muzeum őrsegéde, szép 
sikerrel munkálkodott ; főképen Erdély keleti felében, a Székelyföldön, hol ö 
már azelőtt is szép fölfedezéseket tett, ezen időben a m. kir. Földtani Intézet 
megbizásában végezte a behatóbb átnézetes földtani fölvételeket. Herbich több 
évi ebbeli működésének eredménye ccA Székelyföld geologiájaii czimii monogra
phiája, melyhez Errlély keleti egyharmad részének átnézetes földtani térképe 
van csatolva, mely a Hauer és Stache-féle átnézetes térképhez képest már 
tetemes haladást mutat a tökély felé. 

Ugyancsak a m. kir. Földtani Intézet megbizásában dolgozott dr. Pávay 
V. Elek is, ki Kolozsvár vidéke alsó tertiaer rétegeinek faunáját tanulmányozta 

,s nem egy érdekes uj állat-alakot ismertetett meg a tudományban. Különösen 
kiemelhetem a csupán Erdélyben előforduló remek kagylókövületet, a Gryphaea 
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Esterh~zyit és egy kivá~óan becs?s unicumot az andrásházai közép-eoczén tarka
agy~gbol, a Pala,e~thendea csaladhoz tartozó Brachydiasthematherium travul
va;i-1cum egy also allkap?sát, melyet be?atóan Boeckh és Matyasovszky tanul
ma~J'.oztak volt, s mely Jelenleg a m. kir. Földtani Intézet gyüjteményeit gaz
dagitJa. Ezen érdekes ösemlősnek bordáit és lapoczcsontját, későbben sikerült 
n~kem megkap.nom, ,s :zek az er~élyi .i;nu~eumban vannak, valamint egy kisebb 
faJU Pal~eothend also allkapocs toredeirn is, melyet ugyanottan találtam volt . 

. Mmdez~khez hozzájárult még tanítványaim buzgó működése is, kik közül 
dr. Kurthy _ S8:,n<lor,, d~. Tó~h Mihály, ~r. Primic~ György Erdély kőzeteinek, 
dr. Benkő G~bor asvanyamak, dr. Martonfi LaJOS, dr. Vutskits György és · 
dr. Nemes Fehx Erdély őslényeinek tanulmányozásával szereztek maguk~ak 
érdemet. 

. Az így felszaporo?ó dolgoza.toknak gyors közlésére nem lévén már elég-
segese.k a m.~glevő ,hom sza~kozlonyok! gondoskodnunk kellett uj térről, mely 
eg.yfe~űl a novekedő sze~em1 produkcz1ók gyorsabb közlését lehetségessé tegye, 
masreszt. a ~elyben levo szakerők konczentrálására és különösen a tehetsége
sebb t~mtvanyok munk~kedvének ébresztésé;i:-e előreláthatólag a legüdvösebb 
befolyast volt gyakorlando. 1875-ben megalap1tottuk a kolozsvári Orvos-Termé
s~ettud. tár~ulatot, mely szak- és népszerü előadások tartásával, majd «Érte~itő1J 
k;adásával ~s b~mutatta tevékenységét. 1\'fiután a tagok munkássága 3 év lefoly
tav~l '.1nny1ra izmosodott, hogy az <1Ertesitő1J tere szük lett, a társulat az 
~rdel~1 Muzeum-Egylethez csat~akozott és ;:gy~stjlt er~vel 1879-től kezdve meg
~elemk, m?.st ~z <1 Oryos-Termeszettudomany1 Ertes1tő», melynek eddig meg
Je_lent 10 koteteben Erdély ásvány-, kőzet-, föld- és őslénytanára vonatkozólag 
kozel 100 értek?~és és közlemény látott napvilágot. -

.. Ezen folyo;rat 1884. és 85.. évi fo~~~;nában tettem közzé Erdély ásvá
~yaua v~natkozola~ az Ackner mmeral~gmJanak megjelenése óta tett megfigye
~ese~et .es tan~~m~n7o~at, mel~eket osszefoglalva külön kötetben <1Erdély 
asvan~am~k kntik~1 ~tnezete» cz1m alatt 1885-ben kiadtam. Igyekezetem ezen 
mun~~c~ka_val oda ,iran~ult~ hogy az 1\~kner mineralogi~jában leledző, s innen 
so.~ kulfoldi munkab~ .at~zarmaz?tt ~mnyos vagy hamis adatokat ásványaink 
fajara va~y előfordulas1 viszonyaira nezve helyreigazitsam. 

~elJesen a~onban ez nem sikerülhetett, mert az Ackner által fölsorolt 
erdélyi ásványfaJo~ és elő~orduláso~ egy J? részét még nem sikerült beszerez
nem, de , eg~altal~?~n nmcsenek IS gyuJteményekben képviselve. A kritikai 
me~figyelest es gyuJtest azonban dr. Benkő Gábor assistensem és dr. Primics 
Gyorgy e1:d. r;i-uz; őrs.éged segitsé~ével f~_l1tatom és reménylem, hogy évek mul
táva~ ,Erd~ly asva~yamak egY_ telJes gyuJtflményét össze fogom hozni s annak 
alapjan UJra meg1rhatom majd Erdt'Jy mineralogiáját. 

1878-ban különös föladatul kitüztem maaamnak az erdélyi medencze 
harm,a~kori képző~ményei~e~ be.ható stratigrap~Íai és paheontologiai tanulmá
nyozas~t. Hogy czelomat mmel biztosabban elérjem, 1882 óta minden szünidő
b~n beallottam a m. kir. Földtani Intézet fölvevő geologjai közé és Kolozsvárról 
k~mdu~va ~. nyáron át Er?ély északnyugoti szegletében összesen 73·29 D mért
foldny1 ter~le~e~ tanuh~anyoztai:n át és té~képeztem geologiailag. E mellett 
azo~ban .mas iranyb_an is kereszt~~-~asul beJárván az erdélyi medenczét, min
denutt bő ~<latokat ~s a:iyagot gyuJto~tem, ?ogy így minél teljesebb képet nyujt
hassak majd, az erdely1 med:ncze foldtam alkotásáról. Munkámmal annyira 
haladtan; mar, hogy a 120 fiokot elfoglaló gazdag őslénytani gyűjtemény na
gyobb reszben át van tanulmányozva - a stratigráphiai leirást pedig leg-
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közelebb bocsáthatom a m. tud. Akadémia szine elé. Hat évi földtani fölvét.e
leim általánosabb eredményeiről különben hiven beszámo_~tam J:?ár -~ -~· lm. 
Földtani Intézetnek évi jelentések alakjában, melyek a Foldtam Kozlonyben 
és hozzá mellékelve külön füzetben megjelentek. . , , . , 

Velem egy időben dr. Hofmann Károly m. kir. főge?log is tanulma-
nyozta Erdély északnyu~ati sar~ána~- te~ti~er , kép:ődn;iényei~, m~l~~k h?g~ 
befolyással voltak az én 1smerete1m novelesere es nezeteim fejleszteseie, kesz 
séggel elismerem. „ „ • , • • , 

Közben azonban a tertiaer rétegek kovult fauna1val is behatobban !og-
lalkoztam tanítványaimmal együtt, eddigelé már következ~ . u;ionograph1kus 
dolgozatok jelentek meg: 1. az erdélyi tertiar rétegek . esb?s1dJei tőlei:r;; _2. a~ 
erdélyi alsó tertiii.r rétegek foraminiferái dr. Mártonfi ~aJostol; 3; a.z erdely1 also 
tertiar rétegek nummulitjei dr. Vutskits Györgytől; ide nem szamitva aÉzt a ~~k 
apróbb palreontologiai közleményt, mely év:ől-évre az Orv. Teri;n: tud. ,rtes1t~
ben megjelent. Elismeréssel föl kell itt emhtenem dr. St,aub M?nc~ ~ai;iar nev_et 
is, ki az erdélyi tertiaer florák tanulmányozása által mar edd1gele is igen szep 
eredményekre jutott. . , , 

Mig én tanitványaimmal Erdély tertiar képződményemek beha~o ta~~l;na-
nyozásával foglalkoztunk, Herbich F„ az erdélyi muzeum volt őrse~:de, fokepe~ 
Erdély másodkori képződményeivel volt elfoglal v~ s ~ tor~a-torocz~~~ ~ per~ány1 
és a brassói mészkőhegységek jura- és krétakori retegemek faunaJat ismertette 

részletesebben. · k 
Mindeme részletes földtani és őslénytani tanulmá.nyok azo~b~n Erdelyne 

inkább csak könnyebben hozzáférhető vidékeire dentet~~k UJ fenyt; a.nnak 
Románia felé eső határhegységeiről még mindig nagyon _h1anyos~k :voltak_ isme
reteink. Dr. Szabó József tisztelt tanárom és budap~sti. c?lleg~m~ az erd~m, 
hogy ezen a téren is határozott lépések tétettek a czel fele. Mmtar: ugyams a 
Bolognában 1882-ben tartott inter~at}on~lis g~ológ-c?ngressi;s el?ataro~t~. v~lt, 
hogy Európa uj, átnézetes ~ö~dtan~ terkep,e .k1~dand?~ Szabo. mm~ ~- lnkuldott 
térképbizottság magyarorszag1_.elnoke, kellő mformat1o~kal_ kles~k~.zo~te magas 
kormányunknál, hogy a még s~ükségesnek, mutatkozo foldta171 folvetelekr;i a 
kellő anyagi eszközöket megadJa. 1883. es 1884-ben a;zutan InkeJ: Bela, 
dr. Herbich Ferencz és dr. Primics György a legszebb eredme~ynyel 1?-e~feleltek 
a nagy feladatnak, a mennyiben Inkey Béla a . .V as~a:pu e~ a, Voro~tor?~Y 
szorosok közt, dr. Primics György a Vöröstorony-torcsvan, t?va?ba az 0Jtoz1„es 
a tölgyesi szorosok közt, és Herbich a törcsvári ~s a~ 0Jtoz1 szorosok kozt 
fekvő határhegység uj felvételét és térképezését befejezt~k. , . 

Ezen ujabbi átnézetes földtani térképek, valammt ~oczy La~?sn.ak ~ 
Hegyes-Drócza és Pietrósz hegységek földtani szerkeze:ét h1vebben foltuntető 
ujabb fölvételü térképe rendelkezésemre állottak már, midőn 1886-ban Mag:y_a:· 
ország új átnézetes földtani térképének erdélyi részét - mel~nek szerk,esztese~ 
rám bízta volt a téTképbizottság - összeállítottam. Ezen UJ, a tudom~ny ,mai 
állásának megfelelő, átnézetes földtani_ térkép készen van már a k1adasra, 
melyről a m. földtani társulat gondoskodik. „ , • , 

Én magam előadási czéljaimra mát korábban ossze.alhtottam Erdely. egy 
részletesebb átnézetes földtani térképét, melyen az 1883-ig tett megfigyelesek 
be vannak véve s mely a Hauer-féle első ilyen térképhez mérve már n~gy hala
dást tüntet fel. Ezen térképemen, melyet bátor vagyok itt bemut~tm, ~ár 55 
szín jelzi a különböző földtani képződményeket, míg a Hauer-félen meg csak 
35 szín szerepel. 

--
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Felsoroltam minrlen fontosabb mozzanatot, mely Erdély mineralogiájá
nak haladását azóta, hogy az erdélyi Muzeum-Egylet megalakult és később a 
kolo~s~ári m .. tu~. egye~em f:elállittatott,. kétsé~ele~~il bi~onyitja, még pedig 
mag~tol eze17 mtezete~től, }:nmt s,zellemi focnstol kundulolag. Sajnos, hogy 
Erdelynek nemetnyelv1: l~koi: a szasz?k ezen haladásunk alatt meglehetősen 
hátram~radtak; mer~ regi legjobb e~·fü~, Ackner és Neugeboren kidőltével alig 
a~adt ~Ja.bb ,nei;izedek, m~ly ~ megmditott uton tovább haladjon; csak a szin
ten a regi gardahoz tartozo Bielz E. A. dolgozik még most is, daczára elveszett 
szemevilágának, kitartó erélylyel, emlékezetének bő tárházából szedvén elő nem 
egy becses adatot Erdély mineraloigájához és geologiájához. 

Befejezésül szabadjon még a gondozásom alatt álló ásvány-földtani gyüj
teményekről is néhány szót mondanom. 

Mi,után az erdélyi Muzeum-Egylet 1872-ben összes gyüjteményeit hasz
-nálatra ~tengedte az .egyetemnek, annak ásvány- és földtani gyűjteménye az 
egyetemi_ tanc~é~oJr:a s~o~gáló j~~~?l~gi gyüjtemények törzsét képezi,,mely az 
ásván;y-foldtam mtezet evi dotat10Jabol meglehetősen gyarapittatott. Atve'ttem 
akkoriban kb. 3000 darab ásványt 160 fajjal, - melyek két lejtős fedelü kettős 
szekrényben és 8 magas fali szekrényben voltak elhelyezve. 

16 év óta vásárlás, csere és különösen gyűjtés által az erdélyi muzeum 
ásványgyüjteménye tetemesen fölszaporodott, úgy hogy az átvett 3000 darab
nak csaknem a felét, mint kevésbbé szép anyagot hazai iskoláknak elajándé
kozván, a leltározott jó ásványpéldányok száma most 4459 db. 359 fajjal és igy 
a szaporulat körülbelül 3000 db 199 fajjal. 

Legrohamosabb volt a szaporulat 1882-ben, a midőn a Kolozsvár közelé
b.en M,ocs?ál hullott met.eorkövekke~ v~ló csere által ~.~1 darab kiváló szép vagy 
r~tka asvanynyal gyar~pitám az erdelyi muzeum gyuJteményét. Az akkor cse
reben kapott meteorit-, ásványtani és őslénytani gyüjtemény becsértéke a 
4000 frtot bizonyára eléri. 

Az erdélyi muzeum ásványaihoz, melyek főképen hazaiak, és különösen 
erdélyrésziek, hozzájárulnak az egyetemi átalányból beszerzett példányok me
lyeknek száma most 17 48 és a képviselt fajoké 389. Ezek főleg általán~sabb 
érdekü, az egyetemi okt~táshoz kiválóan alkalmas külföldi példányok. 

. , J elenle_g az , egyesite~t rendszeres ásváll:ygyüjtemény egy nagy teremben 
7 leJtősfedelu kettős szekrenyben, 11 nagy fali, és 4 kis ablakközi szekrényben 
v~n ~lhelye~v.~ s ~an ezenkívül az előadási teremben egy 8 fali szekrényben 
kiálhtott, korulbelul 600 darabból álló terminologiai gyűjteményünk is. 

_y~n t?vábbá, egy ~is~b~ ;eremben 14 fali szekrényben elhelyezve, 
egy korulbel~~ 20?0 darabb,ol._allo altalános kőzetteni gyűjteményünk és ugyan
ott a s~oba __ ~oze~et elfog~alo u~eges szekrényben egy 90 esési helyet ~épviselő 
meteontgyuJtemeny, a 3o·70 kilogr. sulyú, nagy mocsi meteorkö unicumával 
mely nagybecsü gyüjtemény legnagyobb részét csere utján szereztem be. ' 

~~nítási czélra nagy?n becses az ált~l~?os őslénytani gyüjtemény is, mely 
ge?logiai. ,k?rszako~ szermt rendezve korulbelől 1200 kövületfajt tartalmaz 
szepen kmlhtva; fi.okokban legalább mégegyszer annyi van elhelyezve. 
, , Leg~az~-~gab~ és a tudon:ányra nézv~ a legbecsesebb Erdély földtani és 
őslenytam gyuJtemenye, mely o7 magas fali szekrényben és 6 ablakközi szek
rényben kiállított körülbelül 6000 darab erdélyi kőzetet és kövületet utóbbiak 
közt számtalan unicumot tartalmaz. Ugyanennyi darab helyszüke mi~tt fiókok
ban van elhelyezve, s különösen az általam összegyüjtött harmadkori kövületek 
maguk több mint 120 fiókot töltenek meg. 
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Végre van még egy 4 kisebb üvegszekrényt kiköltő technologiai ásvány
és kőzekyüjteményünk, mely az erdélyi részekben bőven előforduló forráskövet 
(aragonit), achátokat, m!Í.rványokat, ditroitot és egyéb szép köveket csiszolt 
állapotban mutatja be a müiparosnak. . , 

Eddigelé sokat küzködtünk helyszüke. miatt, ugy hogy legerdekes~~b 
kövületsorozatainkat ki sem állíthattuk; legu.iabban azonban tetemes helyise
gekkel kibővül az ásvány-földtani intézet és van reményem, hogy érdekes 
és gazdag erdélyrészi kövÜleteinket a kellő módon ~itárhatjuk a közs~em~_ér_~· 

Az egyetemi dotatióból eddigelé nem sokat forchthattam kőzetek es kovu -
letek beszerzésére, az ekként beszerzett kőzetpél<lányok száma 512, az őslény-
tani tárgyaké pedig 3057. .. .. . . , 

Az összes gyüjtemények nyáron át, a nagykozonseg , e~őtt ~s va~~r- es 
ünnepnapokon, nyitva állanak s hogy elég na~y _az érdekl6des, bizonyitJa az' 
hogy a látogatók száma :némely napon 100-ra is folmegy .. 

*** 
Azért emlitém fel mindezen adatokat, hogy tisztelt természetbuvár társaim, 

kiknek még nem volt alkalmuk gyüjteményeinket láthatni, ebből is meggyő
ződhessenek, miszerint az ásvány- és földtan egyetemi tanításának egyik főkel
lékéről, gyüjteményekről elég jól van gondoskodva ifju egyetemünkön „s hogy 
megmutassam, miszerint szaktudományaink ápolására van elég terunk és 
alkalmunk. 

Azon óhajjal fejezem be talán nagyon is hosszur~ ny~lt isme;tetése~e~, 
hogy bárha támadnának hazánkban szerte szaktudomanyamkra nezve mmel 
több olyan élénk szellemi központok, mint a minővé Kolozsvár az erdélyi mu
zeum és az egyetem felállítása által vált. 

5. 

A MAGAS-TÁTRA JÉGÁRAIRÓL. 

Dr. RóTH SAMU, lőcsei reáltanoclai igazgatótól. 

A Magas-Tátra hajdani jégáraira vonatkozóla~ már az ötvenes években 
jelentek meg egyes elszórt adatok; 1855-ben felismerte Zeuschner a Bysztre 
völgynek a zakopanei hámor mellett -végződő ~ld~lmoren~j á~ 1, és eg~ évvel i:á 
kifejezte Sonklar abbeli nézetét, hogy a tarpataln v?lgy also ,v~gen„le_vő, .~mph~
theatrumra emlékeztető dombvonulat, mely a Chnstelaut za1:ia korul, Jegartol 
ered.2 Ugyanazon kutató a felkai tó táj~ró~ csiszolt .felületeket is ~m~t és a 
felkai tavat törmelékgáttal elzártnak teki?ti. 3 De mig _ezen a~ato~ ii:k~bb az 
ötletszerüség bélyegét viRelik magukon, a_dd~g a hatvanas e,v~k .?1flsodik fele be? a 
Tátra geologiai felvételével megbízott becsi geologusok,_ elu.kon S_ta~he, a Ta_tra 
negyedkorbelijégárairól mint positiv tényről sz~lnak s mmd Jelei:itese1k?en, mm_d 
térképeiken a jégkorszakbeli képződmények mmősrgérő~ és ter.iedel?1erő~ nyuJ
tanak nekünk általános képet. Ezen adatok azonban, mmden megbizhatoságuk 

1 Zeuschner : Ueber eine alte Langenmorane im Thale cles Bialy Dnnajecz. Sitzlmgs
berichte cler kais. Alrn.clemie cler WissenRchnJten. XXL k. IL fiiz. 259-262. L 

2 Sunkl ar : Reiseskizzen 112. lap. 
3 Ugyanazon mü li:S3. lapján. 
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mellett, nem vo~tak képesek a kutatók egész táborát arról meggyözni, hogy haj 
dan a Magas-Tátrában is jégárak honoltak. Részint a jégárakról szóló tudo
mánynak akkortájban még fejletlen volta, részint pedig azon körülmény, hogy 
a bécsi geologusok inkább a régibb képződmények tanulmányozására forditot
ták gondjukat és a negyedkorbeli képzödményeket inkább csak futólagosan tár
gyalták, szükségessé tették ezen kérdésnek ujból való felvetését és én már 
1873-ban, indittatva dr. Szabó József egyetemi tanár elöadásai áital, czélul tűz
tem ki magamnak a Magas-Tátrában található jégárriyomok lehetö teljes össze
állitását. Kezdetben a közlekedési és elszállásolási viszonyok kedvezőtlen volta 
következtében lassan haladt a munka, de mind a mellett már 1878-ban azon 
helyzetben voltam, hogy «A völgy és tóképzödés a Magas-Tátrában11 czimü 
czikkemben több erre vonatkozó és különösén szembetünő tényt emlithettem. 1 

Az idö folytában adataim száma mindinkább gyarapodott, s midön 1882-ben 
Partsch <1Die Gletscher der Vorzeit11 etc. czimü műve µlegjelent, melyben tudva
levöleg a Tátra hajdani jégárairól is van szó, én már jóval több adattal rendel
keztem, mint a mennyi ott közölve van. Hogy észleleteim megfejtésében minél 
biztosabb alapon haladhassak, meglátogattam J 883-ban Svajcz nehány tanul
ságosabb jégárát, valamint oly vidékeket is, melyeken hajdanában jégár terült 
el. Igy felszerelve még egyszer végig jártam a Magas-Tátra összes völgyeit és 
1885-ben <1A hajdani jégárak nyomai a Magas-Tátra déli oldalán11 czimü dol
gozatomat nyujtottam be a m. t. Akademia math. és természett. bizottságához, 2 

mely munka kivonatban a Földtani Közlönyben is megjelent. 3 

Az északi oldalra vonatkozó adatokat a Földtani Közlöny X Vill. köt. 8-19. 
füzetében közöltem. Ajégárakról szóló tanulmányom kiegészitése, s a vele szoro
san összefüggö <1A Magas-Tátra tavai» czimü értekezésem, a Földrajzi Köz
lemények XV. kötetében (9-10. füz.) láttak napvilágot. Ezen több irányu 
és terjedelmesnek mondható tanulmányom föbb eredményeit a következőkben 
van szerencsém vázolni. 

A Magas-Tátra hajdani jégárainak legszembetünöbb művei a rnorénák, 
melyek mint vég-, oldal-, közép- vagy alap-morénák elég gyakoriak. Ha sorra 
veszszük a Tátra völgyeit mindegyikben találni a morénák egy vagy több nemét. 
Itt azonban csak a legtanulságosabbakra fogok refiectálni. 

Ha Tátrafüredröl a Tarpataki-völgy felé menve a Tarajkára érünk és itt a 
völgynek már a hegységen kivül esö alsó vége felé tekintünk, félkör alakban 
lefutó dombvonulatot látunk, mely a Christelaut körülvéve a völgyet mintegy 
elzárni látszik. Ez a nRgytarpataki jégár végmorénája. Ha a tourista-uton Tátra
füredről Matlárházára indulunk, a végmoréna külsö kerületét látjuk, a mint az 
a tövében elterülö menedékes lejtön egyszerre kiemelkedik és külsö szélével is 
nagyjában félkört ir le. A végmoréna külsö szélének legalacsonyabb pontja 
· 900 m. magasságban van a tenger szine felett és ezen magasság egyszersmind 
a jégár alsó határának közelgését is jelenti. A Tarpatak vize áttörvén ezen vég
morénán, azt igen tanulságosan feltárja. Mind a Tarpatak meredekfalu és né
mely helyen közel 100 m. mély bevágása, mind pedig az áttöréstöl ·balra elte
rülö hullámzatos és tözegmocsarakban bövelkedö fensik felszíne világosan 
tanuskodnak arról, hogy itt jégár művével van dolgunk. Ez a jégár pedig a 
végmoréna méretei és domborzati viszonyai után itélve ezen tájon egy km.-nél 

1 A Magyar Kárpátegyesület Évkönyve 1878. évf. 
~ Math. és természett. Közlemények XXII. k. I. sz. 
3 Fölcltani Közlöny XV. k. 1-2. füz. 

211 

szélesebb és 100 m.-nél vastagabb volt. Igen szép végn:ior~na van a ~elkai 
völgy alsó végén körülbelül 1100 m. magasságban. A felka1,volgy sokk~l k~se~b 
lévén a tarpatakinál, jégára is ~.sebb ,volt és en~élf?gva mar, fente?b is ve~zö
dött. Ezen végmoréna a Tátrafuredröl a csorba1 tohoz vez.etö_ tounsta-utrol a 
Weszter-féle Széplak táján látható tanulsá~osal!-. ,A ~elk~1 volgy~~n az oldal
morénák is igen szépen megmaradtak. A. felka1 ~o kozeleben a ;olgy~e~ bal
oldalán elhuzódó oldalmoréna egyike a lemellemzöbbeknek .az ~gesz T~tr~b~n. 

Nagyszerű jégárképzödmények va~n~k ~ ~enguszfalv1 ;olgy al~o vegen. 
Ha a csorbai vasuti állomásról a csorba1 to fele mdulunk, a reteken es legelő
kön nyomát sem találni a gránitnak; de a mint ~~.~b~lül 1 OOO ~·. m_~gass~g
ban az egyszen·e meredekebben emelkedö erdös l.e~~~~o~ Jutunk, g~·a~itt?~mel~k
kel van borítva a talaj, söt feljebb a meredek leJ~O Jegarhozt~ gramt. toxmelek
böl áll. Az uttól jobbra emelkedik a Várta fensíkJa, mely egyike ~ legiellemz.öbb 
moréna-területeknek. Ezen fensík kiemelkedö pontjáról lá:~a:t~1 egyszersn:i~nd, 
hogy a Poprád vize a mint kiért a h~gys,égböl,, elhagyta „del,1 1ranyá~ -: , a }eg_ár 
régi medrét - és kelet felé vette utJát, eszakrol megkerülven a Váita Jegartor-
melékből álló tömegét. , . . 

A menguszfalvi jégár lerakodmányaihoz csatlakoznak nyugat fele a Mhm-
cza-jégár alkotta félkör idomu g~t.~k, melyek .n:inde.~yi~: tőzes~edenczét z~r 
körül Ezen medenczék elhelyezesukben a Mhmcza-JegaI apadasanak mene~~t 
tükrö~ik vissza és a legutolsó, legfelső med~:n~z~.a csorbai tón,ak s~olgál med~~ul. 

A menguszfalvi völgy alsó részében, kulonos~n balol~alan k~t oldalmox,en~ 
és feljebb a Oszterva és Bástya között hatalmas kozépmorena terul el. Az _ut~.bb1 
a Poprád tavat a menguszfalvi völgy felől határolja és a menguszfalv1 v_olgy 
meg az Omladék-völgy jégárainak műve. , , . .. , 

' Nem kevésbbé tanulságos morénákat t~lálunk a -~ ehe1:~1z v,olgyebe~. 
A Fehérfal egy óriási végmorénának maradvanya. Vele .o~szefugg k~t egym~s 
felett elhuzódó oldalmoréna. Hasonló képződmén~ bontJa ~ M?;g~s oldalat 
150 m.-nyi magasságban a völgy alja felett. Ennyi vol~ tehat a Jegar vas~ag
sága. Innen a Zöldtóig kevés megszakitá.ssal, al~pm?renán :veze~ . ?t~nk es a 
Zöldtó lefolyását végmoréna zárja el. A Zol,dto volgye?~k ha~~am }egara nagy 
középmorénát alkotott a S?omszédos Fehérto me~enczeJ~nek Jegá;av~l, 11.1~1J: a . 
Fehértó előtt elhuzódván, a Trankenpatak fele tart es ettől at ;s tmeti~. 
A Weidaun a Mészárszék tövében közel egymás~o~ két ~omlokmo~·er:a van es 
tőlük egészen a Veresagyagig oldalmoréna huzod1k el, elesen elvalvan a fen-
sikot alkotó mészkőzettől. , , 

A Javorinka völgyének alsó végén nincsen végmoréna és oldalmorenakat 
is csak egyes helyeken (p. o. a Zöldtó alatt) lehet ,találni. Nem sol~~al ked~ez~b
ben áll a dolog a Bialka völgygyel; melyben a Tatra legnagy?bb J~gára k1gyod: 
zott végig. A Halastó előtt elterülö gát homlokmoré~a. Az eszaln oldalo_n l~vö 
Suchavoda-völgyben mind a vég- mind az oldalmorenák oly typusos kep~1~_e
lőivel találkozunk, mint a Tátra kevés más helyén. A ·roporovy tavakat ko>;ul,
záró törmelékhalmok a hajdani jégár végmorénái. A Hernyóstavalmál kezdő~.ő 
és a völgy mindkét oldalán elh~.zodó,.de,néhol, a határoló hegyol~alon keresztül 
a szomszéd völgybe (Olczysko-volgy) is atcsapo vonulat oldalmorena. , 

Nagyon jó karban levő oldalmorénákat a Zakopane. mellett elhalado Bysztre 
patak völgyében különösen annak baloldalán találhatm. Legszebben van m.eg,
tartva a Kalatowka nevü tisztáson levő. E helyen szerezte Zeuschner, ama dontő 
érveket, melyek akkortájban még merésznek mondható felfogásanak meg-
állapítására birták. 



1: 1 

" ; 
' 

1 i 
1 

1: 1 

' 
11 

1 
ll i 

1 

1 
1 

i 

11 

t 
11 

I! 

/ 1 

' 

212 

, A ~orénáknál, nem , k.evésbbé fontos adatokat nyujtanak a jövci;ény vaqy 
v<:n4orkovek. A Tatra deh oldalának legtöbb völgye kizárólag gránitban lévén 
ki~áJva, ,nagyo~ nehé~, ső.t s~kszor majdnem lehetetlen az egyes szikláknak 
szarm~zas~helyet megallapitam. Itt leginkább csak némely sziklatömbnek óriási 
nagysaga (1~-20 m3

) .és mostani fekvése enged némileg arra következtetni, 
hogy nem viz hozta mai helyére. 
, ~ Magas.~Tát~a keleti oldalán elterülő Fehérviz völgyének, szintugy az 
e~zak.i _oldal v~lg:ye.mek. _m,edrét . többfüle kőzet alkotván, a jégár lerakta törme
lek vila~os~n Jelo!i a Je~ar, utJá~ és kiteijedését is. A Fehérviz völgyének bal
oldala uledekes kőzetekből all, mmd a mellett a Mészárszék és Homlokos tövé
be~- elterülő Weidau f~ns~k?n gránittörmelék sőt egész gránitsziklák is vannak 
a Jegár lerakodm~nya~ kozott. A _Homlokos alján elhuzódó és a Veresagyag 
~ellett ,a .sz_?ms~ed Tiefengrund volgybe átcsapó oldalmoréna majdnem kizá
roa~. gramttom b?k_ből á.ll. Ezen kőzetek a völgy hátsó részéből kerültek mostani 
helyokre, hol korulbelul 120 m.-nyire a völgy talpa felett idegen alapon nyu
gosznak. Oda csak a jégár vihette. 
. A __ Javorinka-völgy alsó része szintén üledékes kőzetekből állván, azokon 
~~ ~ volg! felső rész~ből hozott 'gránittörmelék világosan mutatja a hajdani 
Jegar hatarat. E~~n, volg~ben egysze~smind .ama sajátságos ténynyel is találko
z?nk,, ~ogy a Jegar,, mid~n , a m_ai Javorma község területére lépett, a völgy 
t~gn_lasanak megfelelően kiszelesbult, de nem követte a völgynek itt északkeletre 
tor~~nő kany~r~dását, hanem ei:edeti, északkeleti irányát megtartván, elhagyja 
a vo~gy ~e~ret es ~nnak ?~pa.rtJá~a hatolt fe~, hol még jó darabig haladt tova. 
A_ ~ulonbo~ő ..n.agysag1:1 gra~ittombok, melyek itt elég nagy számmal találhatók, 
v~agosan Jelohk ~hajdani Jégár utját. Hasonlót tapasztalni a szomszéd Bialka
vol_gyben is. It~ is elhagyja a völgy alsó szakaszában északi irányát, északkelet 
~~~e ~an!arodvan, a 250 .m.-nél v~stagabb jégár azonban megtartja eredeti 
:ranyat es. felha~ol a R~smov~ polana mellett a határoló hegyoldalra, melyen 
at. a Goly e~ R.usmova kozott kozel 40 m. vastag nyulványt is bocsát a szomszéd 
volgybe. F?tomege azonban a széles hegyháton tova haladt átlépve a Goly, 
Hurkotn~. es Glo<lomka tetőket és lerakva mindenféle nagyságu törmelékeit, 
melyek kozott 3-4 ~.őt. 6 m3-nyi gránittömbök is elég gyakoriak. A Glodowkán 
tul e~szerre_ , n:egszu,_mk a ;ándorkövek alkotta burok, és ezen hely jelöli egy
szer.~mmd a Jegar. also határat. Azonban nem csak a völgy alsó végén tesznek 
n~k?n~ megbec~ulhe~etlen szolgál_atot a jövevénykövek, hanem feljebb a völgy 
k?zepső szakas.zaban i~. üt~ ~ legtobb esetben az idegen kőzettöredékek elte1je
dese tanuskodik a haJdam Jégár nagyságáról, a mint azt igen tanulságosan a 
Roszt?,ka , i:r;ene~ékhá~zal ,sz.e~ben !evő Ho~icza lej tőjén láthatni, hol a völgy 
felső re~z~ből szarm~zo gramttormel~kek a volgy t~lpa felett egészen 240 m.-nyi 
magassag~g találhatok. Az ezen lejtőn található JÖvevénykövek egynémelyike 
meghaladJa a 30 ms-t. 

, A Such.~vo~a yölgye ugyan szintén szolgálhat például arra, hogy a jégár 
átlepte part~_at es at~atolt a szomszéd völgybe; de míg az előbb emlitett két 
esetben a v?.lgynek ir~nyváltoztatása vo~t _oka a jégár kilépésének, addig itt a 
S1rnhavoda ~olgyben aze.rt hag~_ta ~1- m_edret es csapott át a szomszédos Olczyskó
vo~~y~e, ~;v~l az az , o~sz~gJ'.ü1t ,Jegtomegek befogadására sziiknek bizonyult. 
A _Je~ar utJa~ es nagysagat itt is vandorkövek árulják el. A Bysztre-völgy lejtőin 
~zint~n a volgy felső szakaszából hozott és a partokon lerakott gránit aneisz 
es .c,sillámpalasziklák és törmeléktöltések tanuskodnak a hajdani jégár' s~állitó 
ereJeről. 
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A jégárak mí.í.ködésének egy további eredménye a szálban levő sziklák 
lehursolúsa és simára csiszolása, valamint a fenekén görditett sziklatöredékek
nek koptatása és összevissza karczolása. A granit aránylag könnyen mállván, 
lecsiszolt lapjai sem tartották meg . soká sima felszinöket. De azért a legtöbb 
esetben most is tisztán felismerhetők a volt sima felületek, s ilyenekkel talál
kozunk a Magas-'L'átra minden völgyében. A völgyek felső szakaszában levő 
tómedenczéket a legtöbb esetben jégár vájta ki; a medenczék fala és sokszor 
~gész környezete határozottan a csiszolás mun~ájára ;all, P,él~ául __ a Len~el 
Ottó, a hinczói tavak, a Lengyel nyereg melletti Jegesto, a Bekas-volgy Bekás 
tavai, a Hernyós tavak, s Nagy-Tarpatak legtöbb tava, a Kis-Tarpatakban levő 
Öttó stb. Azonban másutt is látni tanulságos jeleit a jégár surolásának, például 
a felkai völgyben a Virágoskertnek a gerlac~t'alvi csucs felőli ~!dalán, .a ki~
tarpataki völgyben a Lépcsőkön, a Lengyel-Ottó közelében a Siklava ~1zeses 
környékén, a Békás tavak táján s~b., A leg~zebb és legtanulság?sabb c~1sz?l~s 
azonban, melyet eddig a Magas-Tatraban lattam, a Rosztoka-volgy al~~ veget 
jobbról határoló Opaleny vrch ama nyulványán van, mely orr alakJaban a 
Rosztoka patak felé irányul. Épen az 01T hátán, a Bosztoka-völgybe vezető. ut 
baloldalán , de egy helyen magán az uton is, oly sima fel~leteket láthatr:1,. a 
melyeknél jellemzőbbek Svájczban sem fordulnak elő. ~ sima lap?kofl: ~?g~g 
huzódó s egymás közt párhuzamosan haladó barázdák telJesen a haJdam Jegar 
irányát követik. . .. . , 

Ezen csiszolások- és horzsolásoktól telJesen elutők azok, melyeket a Jegár 
aljához fagyott, vagy a jégár alatt gördített sziklákon szemlélhetni. Ezen szi~a
darabok többnyire gömbölydedre koptatvák és a puhábbakon, például mes~ 
kövön keresztül-kasul menő karczolások is támadtak. A gránit vagy quarczit 
darab~k a hosszu uton szintén meggömbölyödnek, de karczolás rajtok nem 
vehető ki; szintugy hiányzik a karczolás a jégár hátán szállított s többnyire 
szögletes darabokon. A tanulságosabb karczolt példányokat a Fehérviz-völgyé
ben a Fehér falban találtam, hol nemkarczoltakkal és homokkal vegyest tobb 
mint 100 m. vastag tömeget képeznek. A Weidaun is ástam ki néhány darabot 
és biztosra vehető, hogy mindenütt, hol mészkősziklák kerültek a jégár alá, 
azok a koptatáson kívül még összevissza karczolva is vannak. . . . . 
. A jégárak hajdani mí.í.ködéséről végül a völgyek domborzati viszony.~i ~ s 
tesznek tanuságot. A Magas-Tátra minden völgyének, melyben valaha Jegar 

. volt, azon megegyező tulajdonsága van, hogy alja törmelékkel van megrakva 
és a viz medrétől aránylag lassan emelkediK a hegyoldalak felé; erre m~redek, 
sokszor majdnem függőleges falak következnek bizonyos magasságig, azután 
mérsékeltebb a lejtősödés foka és ez néha a hegy gerinczéig tart. A meredek 
falak felső határa nagyjában a jégár felső határát jelöli. . . . .. , 

Egy további jelenség a völgyek felső végének valammt a leJtői~on ~alal
ható mélyedéseknek megegyező alkotása. A völgyek ugyanis maga~ s~1klafal~k
kal körülvett tágas medenczével végződnek, s talpuk nem folytatochk a genn
czig, hanem magas, meredek fallal van tőle elválasztva. A medenczék alja igen 
tetemes távolságra alig esik észrevehetően, s ezen sik területekbe van bemé
lyesztve a többnyire hosszukás tavak medre. A környékező hegység nyitott vége 
a völgy alsó szakasza felé irányul. A völgyeknek ezen tulajdonsága oly ált~lános 
és jellemző, hogy a látogató egészen önkénytelenül azon gondolatra _JUt -
hogy az oly feltünően megegyező configurátiót megegyező tényezők is hoz
ták létre. 

Hasonló áll a némileg eltérő képet nyujtó azon mélyedésekről, melyel~ a 
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fövölgyek lejtőiben, jó magasan, a völgy talpa felett találhatók és rendesen szin
tén tavat foglalnak magukban. 

, A völgyek ezen s~já~ságos végződése~ valamint a lejtőikön található mélye
desek nem ?sak, a T~~r~ban, ha.nem mindazon hegységekben fordulnak elő, 
melye_~et haJdanaban Jegarak bontottak. Angliában coomb, Norvégiában botner 
a nevuk ;, a tudományban kerek ala~jukná~. fogva többnyire circus vagy völgy· 
katlan ne~ alatt szerepelnek. Ezen circusvolgyekben és völgykatlanokban haj
danában Jégárak honoltak s pedig a jégáraknak sajátságosan kiszélesedő kez
dete, gyökere. 

Ezek volnának tehát a Magas-Tátra hajdani jégárainak eddig felismert 
főbb nyomai. 

A, jégkors~~knak ezen ~elsorolt tanuin kívül, még megemlitendőnek tartoo:n 
azon erdekes J~(Skorsz~kbeh faunát, melynek maradványait a bélai mészkőha· 
vasok Novy ,nevu hegyen és a kassa-oderbergi vasut Kis-Ladna nevü állomása 
közelében 0-Ruzsin község (Sáros-megye) határában, barangokban találtam.* 

~ Novy-hegy barlangiában a következő állatok csontjait ástam ki: örvös 
lemn:img Cl\fyo~es torqu~tus), közönséges lemming (M. lemmus), havasi poczok 
(Arvicola · ~1val~s!, sarkvidéki poczok (A. ratticeps), szibériai vagy társas poczok 
(A. gregahs), v1z~ p_oczok (A. amphibius), mezei poczok (A. arvalis), erdei poczok 
(A., glareolus), f~ld1_ .roczok (A: ag:~estis), hörcsög (Cricétus frumentarius), havasi 
nyul (~epus vanab1hs ?), sarki nyul (Lagomys hyperboreus ?), cziczkány (Sorex 
vulgan~), vakon~ok (Talpa europaia), egy kisebb és egy nagyobb denevérfaj, 
~.ermelm Cl!:ooto;ms e,rmmea), közönséges menyét (F. vulgaris), egy medvefaj 
tobb ?son_ttoredeke, renszarvas (Cervus tarandus) több foga és csonttöredéke; 
havasi faJd (Lagopus alpinus), mocsári fajd (L. albus) többféle kacsa egy 
szalonka, sá~·mány, havasi {?) bagoly stb. ' ' 

, Az e.m~1tett állatok c~ontjait mind, a közönséges lemmingéinek kivételével, 
az oruzsi"!i .. barlangban is találtam s pedig többnyire jóval nagyobb számmal. 
Ezeken k1vul _az_?n_ban __ ~ég sok más állat csontjaira is akadtunk ezen érdekes, 
barlangban; kozulok ku~onösen említendő a havasi vagy sarki róka (Canis lago
pi:s), a zerge, ~ .~arlang1 me~ve, a ~örcsög vagy kisebb faja, talán Cr. phreus, s 
szamos me~ye~fele ragadozo. A kisebb állatok csontjai többnyire ragadozó 
mad~rak utJán J,utotta~ mostan~ h~lyökre. A madarak ugyanis tartózkodó vagy 
leg~labb nyugvo, he~yul hasznalvan a barlangot, itt a prédául esett állatoknak 
emeszthetetl~n resze1t - ~z~r, csont, toll stb. - gomolyok alakjában kihányták. 
A, n~gy~bb all~tok csontJait ~s csonttöredékeit nagyobb ragadozó emlősök hoz
tak ide es sok ilyen csonton trnztán kivehetők a rágás nyomai. 

. ~a ~ Mag~s-Tátra k?r~yékéi_; akkor élt állatok lajstromát egybevetjük a 
m_a1 f,aunava~, lenyeges e~terest ~-alalunk. Ma sem a Magas-Tátrában, sem annak 
koz~_le~~u ma~ nem talál.]uk a kovetkező állatfajokat: a közönséges 1emminget, 
az ~rvos lemmget, _a sarkvidéki poczokot, a szibériai vagy társas poczokot, a 
sark1 ~yu~at, a sarki rók~t, a _kis hörcsögöt, a rénszarvast, a barlangi medvét, a 
havas~ faJdot, a mocsári faJdot és a havasi baglyot. A havasi poczoknak és 
havasi ny;i~nak_ a Ma~as-Tátrába~ való _előfordulása még kétes. A barlangi 
medve .m,ar tel~esen kihalt, a tobbiek p~d1g vagy magas havasokon, vagy pedig 
a sarkv1deken elnek. A Novy-hegy és Oruzsin barlangjaiban egyesítve találjuk 

'.:' Szepesrr.iegye, nehány barlangjának leirása : lVIagy. tud. Akaclemia. - lVIathem. és 
te:·me_szet~ ... Kozlemenyek XVI. köt. VI. sz. és az óruzsini barlangok: Természettuc10-
many1 Kozlony 1881 évf. 138. füzet. 
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északi Szibéria moh borította tundráinak (lemming, sa1~i. róka, i~énszarvas)' 
nyugati Szibérie füves pusztáinak (kis hör~sög, törpe sark~ J?-J:Ul, tobb_~oczok) 
és a havasok kopár csúcsainak (zerge, havasi pocz_ok_, h~vas1 f_aJd) le~s~Jat_osab)J 
lakóit. S minthogy valamely vidék faunája hű kifeJezőJe az illető v1dek eghaJ~ 
lati viszonyainak, ezen állatmaradványok arról ~anuskodnak, hogy. eg~~or ~-~1 

felföldünkön is hasonló éghajlat uralkodott, a milyennel most a sarkv1dek taJan 
találkozunk. Ez idő a jégkorszak volt. 

6. 

A RÉSZECSERÖK SZEREPE A SZERVTANBAN. 

FucHS KÁROLY, pozsonyi középiskolai tanártól. 

(Kivonat.) 

Ma már általános érvényben áll azon elv, hogy az éllett~ni folya~~to~ban 
más erők nem működnek, mint azok, melyek a szervetlen ter~es~etben is erveny
ben vannak. A szerves testekben ezen erők azonban oly saJatsagos, ~- sz~rvetlen 
természetben alig előforduló viszonyok közt működnek, hogy azon tor_venyek~~' 
melyeket a physikusok a maguk czéljainak megfelelően lev~z~ttek, koz;etlei:ul 
alig alkalmazhatjuk az élettanban. A jelen dolgozatnak ,cz,elJa ne,m ma~, rnmt 
egy pár példában megmutatni, hogy a részecserők ?at~sab?l so~ elet~am tune· 
ményt megmagyarázhatunk, ha a természettan torvenye1t czelszeruen alkal-
mazzuk, csoportosítjuk és bővítjük. , . .. .. , 

A megfelelő számításokat keresztül vittem és részben man~ koz~~t?m, ,resz: 
ben pedig sajtó alatt vannak. Itt e helyen azokat nem volna czelsz~r~ ismetelm 
és azért szükség esetében csak az ered~ényeket fogom megadm es azoknak 
alapján az élettan tüneményeit tárgyalm. . . . 

Első tárgyunk legyen a contractilitas. Az élett~n kimutat.Ja, ?ogy bizonyos 
fonalidomu alkotmányok, az izomrostok, bizonyos mger~k b~~a~asa alat~ meg
rövidülnek és egyuttal megfelelően megvastagodnak. Konnyu _k~mutatm,_ ho~y 
nincs okunk a rostoknak egy sajátlagos tulajdo°:~ágot,, a contractihtast, t~~aJ,d~~1-
tani, és hogy a kapilláris erők elégségesek e tunemenyne~ r.negmagyarazasara. 

Képzeljünk két folyadékot A és B, melyek egy lapbar: __ enntkeznek: A szom: 
széclos folyadékrészeket érintkező hártyáknak nevezhetJ?k. , A phys:ka, tanai 
szerint A-nak cohresiója, azaz a részecserők, melyek _ket-ke~ ?gyma~to~ ner.n 
messze fekvő A molekula közt működnek, az A folyad~k~ak ~~·mtkező hart!a
jában contractiv feszültséget ébresztenek, melyet a-val Jel?l~etu_~k. ,Meg~elelően 
B-nek cohresiója is B-nek érintkező hártyájában contr~~t1v feszult_seget ebr~szt, 
melynek értéke b-vel jelölhető. A mennyire a cohres10k szerep~lnek tehat az 
érintkező kettőshártyában 

a+b 

contractiv feszültség uralkodik. A két cohresion kivi.\l ~zonban- szerep~l még az 
érintkező kettős hártyában a két folyadéknak adhres10Ja, azaz egy-~gy, 4-mole
kula és egy-egy E-molekulának kölcsönös vonzása. A vonzás, a ;mmt k~;mu~at
ható, mind az A folyadékban, mind a B folyadékban expan~~v fes~ültseget 
ébreszt melynek értéke mindegyik hártyában egyenlő e. Ez csokkenti tehát a 
fentebbi contractiv feszültséget, és a lényeges feszültség lesz 
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a+ b-2 e 

, !1- fesz~ltség tehát nő az érintkezési lapban (vagy pontosabban mondva: 
az ermtkezó k~ttös hártyában) ha bármi okból az egyik vagy másik cohoosio nő 
vagy a~ adh.~s10 fo~y ; ellenkező esetben a feszültség kisebb lesz. 

. K~pzelJ~X:k marmost egy hengeralaku folyadéktömeget A, melynek két 
ve~lapJ11,t haJhthatlan.nak képzeljük. E folyadékhenger egy más folyadékba, 
mmt koze,gbe legyen fektetve. Akkor a hengerlapban feszültség fog mutatkozni, 
~:lynek erteke a + b- 2 e, !\s mely ugy a tengely irányában, mint harántos 
iranyban hat. A henger sugara legyen r, kerülete tehát 2 r rr, és a véglapok terü
lete r 2n:. Akkor a hossz szerinti feszültség a véglapok kerületének minden hossz
egységét a+ b- 2 e erővel balfelé huzza. A teljes huzás tehát 

2 r rr (a + b - 2 e) 

Ezen erővel nyomja mindegyik véglap a henger belsejét. A véglap terület
egységére tehát oly nyomás esik, mely egyenlő 

vagyis 

2rn:{a+b-2c) 

2 
a+b-2c 

r 

Ily erővel nyomja tehát a véglapoknak minden területegysége a folya
dékot; a folyadék tehát ép oly erővel iparkodik a henger oldalfalát kifelé 
szoritani. 

. Tekints~k :ná1:mo~t a .harántfeszültséget. A capilláriltás ismeretes képletei 
s~ermt a harantfeszultseg kovetkeztében az érintkezési lap (a henger oldallapja) a 
kizárt folyadékra nyomást gyakorol, mely egyenlő 

a+ b-2 e 
r 

e centripetalis nyomás épen fele azon centrifugalis nyomásnak, melyet a vég
lapok okoznak. Az ut_ó?bi nyomá~nak egyik fele tehát a harántfeszültség által 
ellensulyozva lesz, mas1k fele pedig ellensulyra nem talál. Ennek következmé
n}'.e az les~, hogY. a henger megrövidül és megvastagodik, még pedig oly erő\· el, 
mmtha mmdegy1k véglapra nyomás gyakoroltatnék, melynek ertéke 

rn:(a+b-2c) 

A henger tehát ezen erővel ö.ssze fog huzódni. A plastikus szerves anyagokra 
azonban ?át~·an alkalmazhatjuk a folyadékoknak törvényeit. Hogy az izomros
toknak v~gei nem laposak, az az eredményben mitsem változtat. E szerint 
mondhatJuk, hogy izomrostban a részecserők következtében contractiv feszült
ség uralkodik, melynek értéke r n: (a + b - 2 e). Hogy ha az adhresio állandója 
e egyenlő a cohiEsiók állandóinak átlagával, azaz ha 

a+b 
C= --

2 

akkor e feszültségnek értéke = 0. Ha azonban valamely ideg ingerli a rostot, 
akkor abban bizonyos vegyfolyamatok történnek, azaz bizonyos anyagok fel-

i 

1 

1 
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bontatnak, mások képződnek és igy szükségkép mind a három álland?. a,~ és c 
változtatja értékét. Hogy ha a változások oly0;nok, ~~gy. a~ adhaesio kisebb 
lesz a két cohaesi'o átlagánál, akkor . a f eszüUseg _POS~~iv erteket nyer, aza: ~z 
előbb ind~Uerens izomrost összehuzódik. ,E, f~szu}tseg fuggetlen a rost ,h~s~za.tol, 
független a részecserők absolut „nagysagatol, es csak a rost vastagsagatol es a 
részecserők relativ nagyságától fugg. . 

Ekkép a contractilitást a részecserőböl is lehet megn_ia?y,arázm; . . " 
Kimutattuk, hogy az érintkezési feszültség, mely .k1zarola~ ket ermtkezo 

test cohresiója és adhresiójától függ, rostalaku, egy kozegbe fektetett testben 
contractiv feszültséget ébreszt, ha 

e< a + b. 
2 

· Az erő, melylyel a rost belseje az oldalfalakat centrifugalis irányban 
nyomja és mozgatja, területegységenként 

a+ b-2 e. 
r 

Felette meglepő eredményt találunk, ha felteszszük, hogy a két test adhm
siója igen nagy, úgy hogy 

c <a+b. 
2 

A mathematikai fejtegetés akkor oly eredruény~kre vezet, mel}'.~k ~eg
lepően emlékeztetnek a rhizopodák jellem~ő tünem~nyem: ~ ps~udopodiak kis~ -
gárzására. Ugyanis a feszültség akkor elöJ,elet cserel, azaz ~ob~e nem conti_:~ct1v; 
hanem expansiv. Az érintkező lap . tehat ?~m osszeh?-zodm, }:ianem ta<;~lm 
akar. Térjünk vissza a hengerhez, mely haJhthat~an ve?lapok altn.l v~n zar~a. 
Az oldalfal hossz szerinti feszültsége akkor a felső veglapot eJ:?-elm ak,ar~a. 
Az emelés ereje összesen 9.l r. n: (a + b - 2 e), vagy a véglap teruletegysegere 
számítva 

a+b-2c 
~ . ,.. 

r 

Ily erővel gyéritőleg, szivólag hat a véglap. Az old~ll~po~at ezen centripe
talis irányban, az alsó véglapot pedig felfelé huzza e sz1;0 erő. Az, ~l?alfala~ a 
harántfeszültség következtében e szivó erőnek csak felet P.araly~alJ a~, ~ert, a 
hajcsövesség ismeretes törvényei szerint az oldalfal centnfugabs sz1vo erőt 
ébreszt, melynek értéke 

a+ b-2 e. 
r 

Képzeljük most, hogy egy A tömegből, mely. eg~ .B , foly~d~k~a . merült 
közegbe van fektetve, egy r sugaru rövid[kar_emelked1k fölfele. Szam1tasamk sze· 
rint akkor e kar, ha e > ~ {a + b ), 

a+b-2c 
r 

erővel nyulik, meghosszabbodik; ugyanazon erővel megvékonyodik. és 1:1gyan
azon erővel uj anyagot sziv a kar a nagy tömegből, ugy, hogy mmd Jobban 
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~::~~,s~:b~o~:rat:~g~é~;~~J~~:b~~~ásnak és sziv~snak e.rej ~ pedig nem lesz 

;,'d1i:;.~ nev„öbon áll. Ily !.kony' karok~~k '~~~:~~~ P~~~~n::i;;oZ ~~:~'. 
Kérdés, honnan származhatik a dh . . , nyező viz közt. A le . „ nagy , a ms10 .. az allat anyaga és a kör-

t§bbféle táplálékra szo;~ps~~;u~fzo:agy:~azat a ~oEtkező: Az állat anyaga 
En egyénileg E alatt az oxvgént gonK~~r!'p~nyjffo .:.t-vel ~karunk me~jelölni. 
Ha az állat E után éhezik. akkor felt h t"'..k zh anyag a v1zben fordulj on elő. 
nak molekuláit Miután pe~lig a k e . e ~u ' ogy erősen vonzza az E anyag
az E molekulákkal egyu··tt zo Ea v1z ~n va~nak, természetesen A a vizet 
, . . vonzza. vonzas pechg az adh . A E 

lak d1:ffusio által az állat felületé·g , k tt b , res10. z moleku-
végre telitve lesz E-vel. Akkor a 

1mi~~n~ lt ~ r\sorbealta~nak és_igy az állat 
a külső E molekulák közt ' ·· .k e e e ~u ' .a voi;izas a tehtett állat és 
zési feszültség mindig kise:e~~un~ ' ~z adhresw .mmd ~1sebb lesz, az érintke
lassan mindig nagyobbodó contr::tien, .:?~ ~xpansiv, maJd egészen eltünik, és 
izomrostok, megrövidülnek megvast:a~~:a; , ny~r. Akk~r a karok, ugy mint az 
E felfogás szerint a pseud~podiák ké0 őd ;s ;.egre :gesz;n be ,lesz~ek huzva. 
az állat jóllakott. pz ne ' a az allat ehes, es eltunnek, ha 

A pseudopodiák mig képz „ d k b · , . 
a tűk. E kiegyenesedési erőt a k~v~:k' ő1zo~Kos erelylye~ kieg1enesednek, mint 
feszültség a szokásos kife.ezés szerintz mo on g)magyaraz}ia~Juk .. meg. A felületi 
let görbülésétöl mert a gdrbül , s. ~: b - "' e. Ezen ertek fuggetlen a felü. 
feszültség görb~ és sík lapok~a~s~gara 1„ne~ fordulnak benne elő. E szerint a 
más képletre vezet, ugymint gyen o vo na. Pontosabb számitás azonban 

(a+b-2c) -(_!__+ _!__)(a+/1 - 2 ) r~ r~ r 

1 
Itt a, fl, ,r szintén a cohmsiók és az adhresiónak b p . a-nak erteke izonyos értékei. De mig 

addig 

1\i 

a= ~rr p2 J r 4 f (r) dr 
r 1 

r .• '.! 

''- = ::ik rr p 2 J r6 f (r) dr 
1"1 

A különbség lé ·1 · · tebbi képletből b. nyeg1, eg laz mtegralbeh r-nek kitevőjében fekszik A fen-
1zonyos erve ések utján elvonható k. .. tk . részecserők posítiv munkát k . ~zo~ ove ezmény, hogy a 

, .· tk " 1 . nyerne expans1v feszültseg esetében ho h 
enn ezo ap kiegyenesedik azaz ha a .. ·bül r . k , '. gy a az 
bak lesznek. A testek cf ' ~or ~ 1 sugara r1 es r2 mmd nagyob-

~;:J~ö ~~~;:~1~!1yivesmen::k~~g vt~~:~edl~~~kleizZ~toő~!~sed~~él~;y~1v~tfez~~~oo~;a~ 
• iegyenese ne ~ 

Eredményünk tehát . Ha valamel · / t "k . 
teste, közegbe, pl. vizbe va~ fektet - y p dhz i 1!-S anyag, milyen a 1:hizopodák 

. nál akko1· a za
8
zt 'k ?e es az fi' aesw nagyobb a cohaesiók átlagá-

mig az adhae~io .cs~kk:n~nyag vekony, kiegyenesedő sugarakat bocsát ki, addig, 
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A szerves részek, mint pl. a sejtek vagy a rostok, még kisebb elemekből 
állanak. A legkisebb részek, ugy látszik, homogen anyagból állanak. Szorosan 
vftve csak e homogen anyagu részeket nevezhetnők alaki elemeknek. -
Erdekes tény, hogy az ily értelemben vett alaki elemek a hol érintkez
nek ritkán mutatnak átmenetet, hanem rendesen éles határt vagy érint
kezö lapot mutatnak. Ki lehet számitani, mikor fog két folyadék éles határban 
érintkezni, ugy mint pl. a víz és higany, és a számitás eredményét kiterjeszthet
jük a szerves plasztikus anyagokra, mivel tudtunkkal azokban a részecserők 
ép ugy működnek, mint a folyadékokban. A számitás a következő eredményre 
vezet: Két szomszédos folyadék egyelőre ne érintkezzék éles határral, hanem 
létezzék egy keverési réteg, melyben a bal A folyadék concentratiója folytono· 
san fogy, mig a jobb B folyadék concentratiója folyton emelkedik. Ha vala
mely pontban az A és B folyadék ugy van keverve, hogy a keveréknek egy 
literében az A folyadék p

1 
litert tenne (pi természetesen kisebb mint egy), mig 

a B folyadék p
2 

litert tesz ( p
1 
+ P'.! akkor természetesen egyenlő 1) -akkor 

mondjuk, hogy A-nak concentratiöja = p1 és B-nek concentratiója = p2• -

A di:ffusió tudvalevőleg a két folyadék közt keverőleg hat, azaz a di:ffusio követ
keztében az A jobbra, a B pedig balra áramlik. Szintugy a vonzás, melyet 
B-nek molekulái az A molekulákra gyakorolnak, az A molekulákat jobbra 
huzza, mig a B molekulák A által balra huzatnak. Az adhffisio tehát szintén 
kevert értelemben hat a folyadékokra. Csak a cohresio, a mint ki lehet mutatni, 
hat elkülönitő értelemben, azaz A molekuláit balra vonzza, mig B-nek cohre-
siója !)- B molekulákat jobbra huzza. 

Erdekes kérdés mármost, keverődni fog- e a két folyadék, mint viz és 
alkohol, vagy pedig különválni, mint viz és olaj. A számitás a következő kép-

letre vezet : 

Itt p a diffusió állandóját jelenti, q szintén egy arányossági állandót, mig g 
a concentratiók görbéjének emelkedését a keverési rétegnek egy bizonyos pont· 
jában jelenti. Az első tagnak értéke a keverési rétegben pontról-pontra válto
zik, mert a concentratiók Pi és ,n2 pontról-pontra váltor.nak. Legnagyobb az 
értéke a keverési réteg közepében, hol ,ni = p2 , és legkisebb a keverési réteg 
határaiban, hol vagy p

1 
vagy p

2 
= 0. Ha s positiv, akkor a folyadékok a szóban 

lévő pontban elkülönitő értelemben áramlanak, mig az áramlás keverő értelem
ben történik, ha s negativ. E képlet kellő discussiója által a következő eredmé· 
nyekre jutunk. Két folyadék absolute elkülönitve nem maradhat. Ha zéró is az 
adhmsio és igen nagyok is a cohresiók, mégis szükségkép mindegyik folyadék 
a másikból legalább egy felette kis mennyiséget vesz fel, ha az talán gyakorla· 
tilag ki sem mutatható. Minél nagyobb az adhresio, annál többet vesz fel mind
egyik folyadék a másikból. Végre beáll azon pont, hogy mindegyik folyadék a 
másikból annyit vett fel, hogy a keverési arány mindkét folyadékban egyenlő. 
Akko1· a két folyadék tökéletesen keverődik, mint viz és alkohol. E tünemény 
már akkor ís beáll, ha az adhresió még kisebb a cohmsiók átlagánál. Tökéletes 
keveréshez tehát nem szükségeltetik, hogy az adbresió nagyobb legyen, mint a 

cohresiók átlaga. 
Az eddigi tárgyalásokból kitünik, hogy két folyadék egymást telitheti, 

valamint a só telitheti a vizet. Ugyanis só és viz egymást két complementaris 

arányban telitheti. 
Ha tiszta vizbe vizmentes sót teszünk, akkor a só egy része a vizben 
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oldódik és azt teliti; de a viznek egy része viszont a vizmentes sóba szivárog és 
teliti a sót. Ha csökkentjük a só mennyiségét, azért a telitett viz nem veszit a 
söból, és megforditva, ha a viz mennyiségét csökkentjük, akkor a telitett só 
nem veszit a vizéből. A viz közege (a sóval telített víz) csak akkor lesz higi
tottá, ha a sóból annyit veszünk el, hogy a só közege (a viztartalmu só) egé
szen elfogy, valamint a só közege csak akkor lesz nem telítetté, ha-a vizböl 
annyit veszünk el, hogy a viz közege egészen eltűnik. Hasonlóan állanak a 
a dolgok a két A és B folyadékkal. Ha tiszta A-ba lassankint B-t vezetünk be, 
akkor A mindig jobban telítve lesz B-vel. Ha egyszer telitve van, akkor az uj 
bevezetett 13 többé nem lesz felvéve, hanem önálló közeget képez, mely az 
A-nak egy részét magában feloldja és A-val telitve lesz. Ha még több B-t 
vezetünk be, akkor csak nagyobb lesz a B közeg, kisebb az A közeg, de a két 
közeg összetétele változatlan marad. 

Ezen eredményeket általánosithatjuk. Ha sok folyadékot érintkezésbe 
hozunk, melyeknek adhr:esiói egy bizonyos határon tul nem mennek, akkor e 
folyadékok - számuk legyen n - ugyanannyi közeget fognak képezni, melyek
nek mindegyike nagyobbrészt egy bizonyos folyadékból fog állani, de minden 
egyéb folyadékból is egy bizonyos mennyiséget feloldva fog tartalmazni. Az 
egyes közegeknek összetétele tökéletesen állandó és változatlan lesz. Ha pl. az 
N anyagból valamit elveszünk, akkor valamennyi közegnek N tartalma 
tökéletesen változatlan marad, é!:l csak az N közegnek tömege lesz kisebb, a 
nélkül azonban, hogy az összetétele változást szenvedne. Szintugy ha az N 
folyadékot szaporitjuk, egy közegnek összetétele sem változik, csak nagyobbo
dik az N közegnek tömege. 

Ez az elméleti uton levezetett eredmény a physiologusnak nagyon értékes. 
A szerves anyagokra ugyanis alkalmazhatjuk a folyadékoknak törvényeit. 
Hogy ha valamely állatban vagy növényben valamelyik anyagnak mennyisége 
változik, akkor a physologusnak fejtegetéseink értelmében nincsen oka attól 
tartani, hogy azáltal az egyes alaki elemeknek vagy közegeknek összetétele 
változást fog szenvedni. Változást csak a megfelelő anyag tulajdon köze
gének tömege (térfogata) fog szenvedni. Kimondhatjuk tehát a közegek állan
dóságának elvét, melyet következőleg foglalhatunk szavakba: Hli valamely 
szerves lényben minden anyagnak tulajdon közege van, akkor a közegeknek 
összetétele teljesen független az egyes anyagok mennyiségétől és annak válto-
zásaüól. · 

A közegek állandóságának e jelentőségét legjobban látjuk be akkor, ha szem 
előtt tartjuk, hogy minden közegben a benne tartalmazott anyagok közt vegyfolya
matok mennek végbe. Minden vegyfolyamatban bizonyos anyagok fogyasztatnak, 
mások pedig képződnek amazokból. A mi elvünk értelmében az előbbeni anya
goknak fogyása azonnal kárpótoltatik, a mennyiben a hiányzó mennyiségek 
diffusió utján a környékből ujra beáramolnak, mig a produkált anyagoknak 
fölöslege szintén diffusió utján a környékbe megy át. Az ekkép módositott kör
nyék visszahat tágabb környezetére, és a végeredménye az, hogy csak .a fogyasz
tott anyagok tulajdon közegei quantitativ csökkenést, a produkált anyagok
nak közegei quantitativ gyarapodást ' fognak mutatni. Az élő testek vegyfolya
tainak bámulatos állandósága tehát a részecserőkre vezethető vissza, melyek a 
chemiai fokozatokban oly állandó viszonyokat létesítenek, hogy a vegyész kép
telen ezeket a retortáiban utánozni. 

Képzeljünk megint olyan anyagrendszert, melyben minden egyes anyag
nak külön. közege van. Vezessünk be most egy uj anyagot N, melyet a rendszer 

1 

N k első kis mennyisége azonnal valamennyi kö~~g-
még nem tartalmaz. A"' -n~ .·· bb tt hol Na legnaayobb adhresiora · 1 · , pedig legsüru en o . 0 „ k ben fog meg:ie enm, meg . . . H . a· több meg több N-t vezetun 
talál, de egy közeget se:nk ~og thte!_1~ak~zeTI~~ ai~elités pontját és végül! ,a mi~t 
be, akko~ N va~amennyi oz.eg .~n o szerre éri el a telítés pontjat. Mi
bebizony1thatm, valameni:iy1 kozegben egy . egyre jár mihelyt a rendszerben 
helyt még több N-~ vezet~nk„ be, vag?é aző%~ ezt a r~nclszer többé nem tart
vegyfolyamatok utJ án meg to?b , N. kP. t'képez melyben azonban minden 
hatja, és N kilép a rendsze~bol es ~J oze~ fel lesz' oldva Ezen uj közeg pedig 
meglevő anyagnak legalább is egy.bs n[~~t fogja ~utatni. melyet mutatni fog, 
azonnal tökéletesen u.gyan~ft ~z 0ő~s~~ e .e az N közegnek tömege sokkal na
mikor már sokkal tobb l ' kepz o ' es 
gyobb lett. , _. 1 ,1 t t tesz a physiologusnak. Ugyanis el va,n 

Ez az ereclmeny is nag~ sdzo ga a _o ·nden rész minden alkotmány ege-
1 hogy min en szeIV, mi ' a· h fogadva azon e v, , . őd"k Fentebbi eredményünk azt mon Ja, ogy 

szen határozott anyagokbol kepz 1 
• . t önálló közeg vagy épen nem, vagy 

valamely alkotmá.nyn~k alkoto an~aga eri~ virá éldául a fán ugy képzőcli~, 
pedig azonnal teljes tiszt;i-ságba~ ~~ { t. t' ok é~tJmében a levélben) képződik 
hogy bizonyos anya~ a ~aba? ~uja 't t 1~.asHa a productio tovább tart, akkor 
az egész fába~ elterj ed e~ ve.gr? a_ fa. zee lé

1
•
1 
fd és azonnal azon ös~zet~tclt rn_ii

virágot alkoto qnyag , rni!!dt , 01}~llo .~: , 9 1 A virágok tehát vagy te~7es tisztasag
t atja, mely a vi~·ag_ kepzo ese1; ·[~!'l seee_esSzintugy. kóranyagok, miután „a testet 
ban, vagy pedig epen nem ,e7 Ol "! , ab lé tetik fel a typikus kutegeket 
lassan telítették, egyszerre t~ldJeS .tti,sz\~sak ~~n ii1ávetve. Ezeket itt azonban 
stb. Ezen elvünk bizonyos mo osi aso ,na 

mellőzzük. ., . , . ·'zhat"uk a részecserökböl. Legyen.~á-
A secretio m1vele~et is Me~mlfya~a d i kintetben egyenlö erőkkel bir.ia

rom anyagunk, A, JJ1 es N. . , ~s , mm ::löe az A iránti aclhresiójuk. M és 
nak. Egyen~~ .~ehát a ~?~reslOJ~k. es egy le en. M és N-nek mennyis~ge 
N-nek kölcsonos adhreswja _pedig ~ge~b n:g\ ~intha M és _ N-nek kevereke 
is egyenlő legy~n- A~kor ugy szarni : ~ ~dhIBsiójuk következtében) .igen 
egy sajátlagos. ~?lyadek lennl ~· l~~ly~e k (czélszerü alkalmazása által a kovet
nagy a cohres10Ja,- Az alap mp e un ne 
kező eredményre jutunk. , M , .· tk k A kettőnek adhresiója akkora 

Tegyük fel, h0gy csak .A es , erm e~ne Akkor A és N is, ha csak a két 
legyen, hogy telj~sen ~egyu~ a ~et folya,d;\an vea ülnek és nem is telithetik 
folyadék érintkezik, teljesen M~m1Vn a~ak?verékév~l érintkezik, akkor a keve
egymást. Ha azonban A az es -ne int akár M-nek akár N-nek 
réknek adhresiója A-hoz ugyan ugy.~i_i.az, m bb mint akár' M·nek, akár 
adhresiója ; de a keveréknek coh!llSlOJ~ n:7f°fol aclék A és B vegyül, akkor 
N-nek cohresiója. Láttuk azonban, hogy a eA .Y t" kben a keveréknek 

k··1„ "tő ' rt 1 mben hatnak m1 ese un 
a cohresiók el u om e e e clifi . , · A iránti aclhresiónak keverő hatá-
cohresiója akkora lehet, hogy a h usiM~ a~Lnek keveréke nem vegyül teljesen 
sát egészen ellenskulyo~zka,k~zl.az, k ?g!get ::pez mely valamit felvesz A-ból, ~ig 
A-val hanem a evere u on oz . ' k ' kből Eredményunk . '„ „ k" a t k , z mely valamit felvesz a evere . k 
A 1s kulon ozeoe epe ' „ b f 'l"d°'k két anyag M és N, melyekne 
tehát a következő. Az A kozeg en eJ o }e d . Ha azonban a két 
mindegyikéből AkI1fgY. !°en~h::rój~et a~~~:s e~~:á:tn~~trahálják A-?.ó~~ ~zaz 
anyagnak nagy~ o csono_s a ' A-ban csak i en csekély suruseget 
külön közegKet, kepl~~nkek, eks Mk amlaep~á~ ~i~gy a vesében ~épződnék egy an1ag, 
mutatnak. epze JU eze ne J ' . 

- -
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melynek igen nagy adh ·, · , k . 
x anyag mint extractor :~~·~d.~ verne brzo~yos alka~ré~zeihez. Akkor az 
mint önn;(lló ko"zeg ki ' l'k o r ' azaz x-nek es ama verreszeknek keveréke "" va r a vese anya 'b ' l , k, · , . . hatását tehát u i . - h · ga 0 es epezi a hugyot. A miriayek 
rok 171ődnek. gy magyarnz at;uk meg' hogy felteszszük, hogy bennök extracto-

.. , ~sonbló módon magyarázhatjitk meg példáitl a vaucolák kehiz "d - 't novenyi s~7t en. · · r o ese a 
A physoloaiában nagy szerep t ·, t 'k ' h , 

eddigi tárgyalá~aink értelmében ~ Ja szi 1 az f allapot. Bátran .mondhatjuk 
valamely más anya x után ho, ogy va .ame y an_Yag A pl. az izom, éhezik 
mondhatnók, hogy gsó után' éhe~k h~ A ~m~sefl: tehtve x-~l, valsimint a vizről 
~ényre jövünk a következő okoskddása ál~~ra A nuAste~.t tel~tve. Erdekes ,ered
Juk mármost hogy a szabad ( A b · z e i ve egyen x-el. Kepzel-
lesz, a többiek pedig fehérek le~:~k E ~~/~v~ftaf molekul~kn~k fele fekete 
két anyag lesz x-ből mel ek . 10 a azt akarjuk Jelezni, hogy 
nek. Akkor a diffusió~ak kfavezőa~oa~?an ka.z ~~ők~,tn tökéletesen megegyez
fehér és fekete molekulák é ol ·á asa ove ez e en nem s~kára A-ban a 
A pedig nem vesz fel több ~ m~le~u~;ban. l~szne~ ke~erv~, mmt A-n kivül, 
azt a benyomást n eri · th a ' mm a szmezes előtt. A szem akkor 
az A-ból a fehér ~ol~k~~1rnt 1kfekete. molekulák ~észben ki~zoritották volna 
szük, akkor azt találjuk ho .A a e :riszonyo~at sz1gor?bb vizsgálat alá vesz-
e~etre val~mit felvesz, d~ ált~ába~g~ :1á~nle~;l~~tt mely kornyék~b,e jut, minden 
reszben ki lesznek választva. Az éh áll t. anyagok rovasara, azaz azok 
vetkezö-leg szólhatunk. A h sika sz apo rn '.'?n~tkozt~tva.ezen eredményt, kö
anyagok éhállapotában mfst ylátni e'Yf!~ontzlJ?l l te~at nincs okunk a szerves 
konyhasót old .fel, ha nincsen telitv; a~;:l ~e au vizne~ m~hós~gát, melylyel 
test csak bizonyos anyagokat azok t d' . op ?gy az allati, mmt a növényi 
a környékéből, az is a physikai te~· t pe i~ csa k ?1zonyos arányokban veheti fel 
egyik felvett anyagból x rész a i„es;ie b csa is egy egy~zerü példája. Ha az 
x-el már nincsen telitve és követk ~renJ'. en elf?~yasztatrk, akkor a növény 
nyékből. ez eg UJ mennyrsegeket képes felvenni a kör-

Ez esetben megeshtik a fentebbi tár 1, . , 
vagy állat, ha x véletlenül a körn ékb gy~ as ertelmeben, hogy a növény 
lásul más anyagból y-ból vesz fel r·bb t en ~l~ nem fordul, lá~szólag kárpót
x a környekben mé int fell ' ? ~ ' mm rendesen. - Mihelyt azonban 
többi, látszólag kárp~tlásul ef~1::ttall:ti testk ab~tl felszívja, mig telitye van és a 
választ. nyago 0 megfelelő mennyiségeket ki-

A mirigyek keletkezését illetőleg a k „ tk „ f 1 , . 
feltettük, hogy a mirigyek epithelr'u ' bove b~zo e fogas kmálkoúk. Már előbb 

. t . . ma an rzonyos anyag x k , "d 'k l mm a ver bizonyos alkatrészeinek 'l/ e t . t . epzu 1 ' me y 
x és y közt létezik, az epitheliumban é~ rac ora s~.erep_el._ Az erős vonzás, mely 
séget ébre~zt, mely a mirigy felszínét :~na~b;orn_ye~~ben . expan~iv„feszült
megvastag1tani akarná. Az idevágó szá ·fok r;m t01eksz1k, a. nelkül, hogy 
sikban közölve vannak. Az expansiv fe;1~ 1~s? xn,~r; Repertorm~ der Phy
az x és az y a felszin környékében E:e~ s~g ~~~~ na~o?b, mmél sürübb 
lehetne megmagyarázni A · „ · esz': seget kulonben máskép is 
jon, mely félgömb által· el :_i~rg~~e:det~e~ őcsa~rs, egy rövi~ cs~tornából áll
feszültsége akkor ·ugy a hengerlapban a .e: ve?e~: Az eprthelr~1m expansiv 
mást ébreszt, mely, mint a mathematika ~1~. a v~t~gomb?en centnfugahs nyo
nagyobb, mint a hengerlapban A h e ~zony1 ~a, a gomb-~~eletben kétszer 

. enger en e nyomás a kornyező anyagra 

f 

' 
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egyenlő ~ minden területegységre, ha a a feszültség, r pedig a henger sugara; a 

záró félgömbben pedig e nyomás 2~. A feszültség azonkivül még tengelysze
r 

rinti irányban is törekszik meghosszabbitani a hengert. A meghosszabbító erő 

az átmetszet egységére számitva 2~ (vagy összesen 2 r rr a). Az erő, melylyel 
r 

a meghosszabbodás alatt a környék ellenállása ellen küzd, tehát kétszer nagyobb 
mint az erő, melylyel a megvastagodás alatt a henger a közeg ellenállása ellen 
harczol. Kezdetben a vér telitve legyen y-nal, u gy hogy a feszültség a kis mi
rigyben igen nagy. Akkor az tágúlni, még inkább azonban meghosszabbodni 
fog, a végsüveg pedig gyorsabban tágul, mint a henger, ugy hogy a mirigy vége 
duzzadtnak, felfuJtnak látszik. A hol azonban a felületben egy kis egyenetlenség, 
egy kis törés mutatkozik, úgy hogy ott a görbülési sugár kicsiny, ott azonnal 
lényegesen fokozódik a centrifugalis nyomás és ennek következtében a tágulás ; 
ugyanis tudvalevőleg ama nyomás annál nagyobb, minél kisebb a görbületi 
sugár. Ekkép minden törésből uj szűk csatorna sugárzik ki, körülbelül ugy, 
mint a rhizopodáknál a pseudopodiák. Igy a mirigy felülete folyton nagyobbo
dik, megfelelően mindig nő az x-nek prodnctiója, és mindig több meg több y 
lesz másodperczenként kiválasztva a mirigyben. Az y oly anyag, melyből minden 
másodperczben egy bizonyos mennyiség fejlődik a test anyagaiban az anyag
csere utján. Ha a mirigy annyira fejlődött, hogy több y-t választ ki, mint a 
mennyi egyidejüleg a testben. képződik, akkor y-nak concentratiója a vérben 
folyton csökken, minek következtében csökken az expansiv feszültség is a mi
rigy felületében. A csatornák akkor nem birnak már elég erővel, hogy még 
tovább is táguljanak. Csak azoknak meghosszabbodása, mely kétszeres erővel 
történik még tovább is foly, ugy hogy a mirigy még mindig nőJs még mindig 
csökkenti az y-nak concentratióját és igy a feszültséget is. Később már a 
csatornák annyi erővel sem birnak, hogy a környező szövetek nyomásának 
ellenálljanak és azért összenyomatnak és szűkülnek. A mint azonban kereszt
metszetük fogy, kisebb lesz a sugaruk és nő az erejük. A szűkülés tehát egy 
bizonyos határon tul nem mehet. Egyuttal a véghólyagocskák a kettős erejük
nek daczára nem lesznek már képesek tovább tágulni, és a mirigy fejlődése be 
van fejezve. 

Ha későbben az y-nak productiója a te.stben fokozódik és ennek következ.
tében az y-nak concentratiója is nő, akkor fokozódik a feszültség is a mirigy 
epitheliumában és a mirigy tovább fejlődik, mig felülete elég nagy, hogy az 
y-nak concentratióját megint leszállítsa. Ellenkezőleg, ha az y-nak productiója 
csökken, csökken concentratiója is, és ezzel együtt a feszültség, és a mirigy 
kisebbedik addig, mig az y-nak kiválasztása annyira le van szállitva, hogy az 
y-nak concentratiója megint a normalis fokra emelkedhetik. 

Ezen elmélet szerint tehát a mirigynek ali;iki typusa az elágazódó csatorna
rendszer feljujt csatornavégekkel, és a mirigy nagysága folyton öntevékenyen 
alkal1Jl-a~kodik a szükséglethez. 

Attérünk az antagonistikus görbülésekre. Könnyen feltehetjük, hogy vala- 
mely szerves test a felületében erélyesebben nő, mint a mélyebb részekben. 
E czélra pl. elég feltennünk, hogy a test csak akkor nőhet valamely pontban, ha 
egy bizonyos anyag kívülről szivárgott oda. Akkor természetesen a felülethez 
közel fekvő részek jobban vannak táplálva és erélyesebben nőnek, miáltal 

·-
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bizo:iyos ~~szülts~gek keletkeznek, melyeket ezennel tárgyalni akarnnk. A ma
thes1~ a. ko_vet.lrn~ő erdmenye~re ve~et. ~örbe felü~et,_ welynek két fö görbületi 
sugar~ ~ 1 es 12, es mely a erővel tagulm akar, radiahs, azaz a felülethez merő
leges iranyban huz. E huzás nagysága 

a (_!___ + __!_) 
r r 1 2 

A sugarak ~evölegesek, ha a görbülés domboru. Ha a felület gömbszelet 
a~az h~ egysze.rus~~ kedvéért f~lteszszük, hogy r 1 = r 2, akkor e kidomborodá~ 
tagulm, aza:~ kifel.e ~t~ely_ezked:i1, eme'lkedni törekszik, és az erő, melylyel ekkép 
a te~t bel~eJet gyentm :oreksz1k, vagy melylyel szivóan hat, a fentebbi képlet 

szermt 2r„ Az erő pedig, melylyel a gömbszelet széle a környező felületet lefelé 

és kifelé tolja hosszegységenként = a. 
, Ha, a hengerre alkal~azzuk ~ k~p~e~et, azt találjuk, hogy egyik sugár = oo 

es az erő, melylyel a felulet radiahs Iranyban tágulni akar, melylyel tehát a 

· henger belsejét szétfesziti vagy szivja, egyenlő!!_, tehát csak fM akkora, mint 
. r 

az .u~yanolyan sugárral biró göm?~zeletnek szivó ereje. A erő azonban, melylyel 
a felulet a hengert meghosszabb1t.ia, egyenlő 2· r r. a, vagyis az átmetszet min-

den egysége 2 ~· erővel feszül. A hengerben tehát a longitudinalis feszültség 

kétszer akk?ra,_ mint a .radialis feszültség. 
A .fe~zul.tsegek pe~1gy~.Y. a gömbsze1etben, mint a hengerben annál nagyob-

bak, mmel k1seb~ a gorbules1 sugár, minél görgébb tehát a felület. . 
. Hom01~u feluletek az ellenkező tüneményeket mutatják. Ha a homorú felü

~~~reszlet gomb~zelet, melynek sugara. r, ak~o~ a felület a test belsejét radialis 
uanyban nyom.Ja, mert a szelet centnfugahs Irányban tágulni akar. A nyomás 

= 2 :. . Az erő, melylyel a szelet széle felfelé és kifelé szoritja a környező felüle-

tet, hosszegységenként = a. Hengeralaku csatorna ~ erővel nyomja a környező 

anyagot, mert tágulni akar. A meghosszabbodás ereje pedig az átmetszet egy

ségére számitva .= 2 ~, teh~t kétszer akkora, mint a tágulás ereje. Homoru 

felület~en .~s a kifejtett erő annál nagyobb, minél kisebb a sugár, akár henger
rel, akar gombszelettel van dolgunk. 

. , Alkalmazzuk most „ezen eredményeket egyes concret esetekre. Az ágak, a 
haJlasok hengerek. A novekedés tulnyomólag a felülethez közel történik. Lát
t~k, h?.gy a ~eghosszabbitó feszültség kétszer nagyobb, mint a tágitó feszült
seg. Kove~kezőleg a henger sokkal gyorsabban fog meghosszabbodni, mint meg
vastagodm. Leggyal~ra?ban ~?g azonban nőni a kettős görbületü hegye a sarj
na.k, mert ?tt a radiahs feszultség a legnagyobb. Természetes, hogy ezen ered
menyek modosulnak, ha a hengerben például hosszszerinti edények képződ
nek~ melyek csak a meghosszabbodást, nem pedig a tágulást megnehezi
tettek stb. 
, ~a. a hengei:_ne.k valamelyik pontjában, föleg a végkupolában egyenetlen

seg, tores nmtatkoz1k, a hol a görbülés nagyobb, akkor ott a feszülfaiég meg-

j 

sokszorosodik; a törésből lesz kidudorodás és abból ág. A felület növekedése 
tehát oda vezet, hogy a hengerek tu.lnyomóan meghosszabbodnak, azaz mind 
hosszabbak lesznek és végül elágazodnak. 

Képzeljünk most valamely plastikus állati anyagon sik felületet. Egy 
pontban egy kis kidudorodás képződjék. E ki.lndorodás nőni és ággá fejlődni 
fog. A kidomborodás környéke azonban homoru, és e homoruság a fentebbi 
törvények szerint árokká, hullámvölgygyé fog fejlődni. E völgynek külső széle 
azonban domboru, és e domboruság hullámhegygyé nő ki. Ez megint homoru
sággal van környezve, mely völgygyé fejlődik stb. Egy kidudorodás tehát maga 
körül váltakozó hullámvölgyeket és hullámhegyeket ébreszt. Ugyanazt találjuk, 
ha kiinduló pontul nem egy kidudorodást, hanem egy behorpadást vettünk 
volna. Felállithatjuk tehát a törvényt: Minden domborodás maga körül homo
ruságot, minden homoruság domborulást ébreszt. E váltr;ilwzó domboruságokat 
és homoruságokat antagonistikus görbiiléseknek mondhatjuk. Az antagonistikus 
görbülések elve a szerves alakulásokm váratlan fényt vet, mint azt mindjobban 
látni fogjuk. 

Tekintsünk most egy hullámgyürüt a fentebbi gyürüsorból. A gyü.rü leg
gyorsabban a gerinczen fog nőni, mert ott legnagyobb a görbülés. Szigorúbban 
veve a legnagyobb görbülésnek, tehát egyuttal a leggyorsabb növekedésnek 
köre kis távolságban a gerincztől kifelé fekszik. A hullám tehát nem annyira 
hengerré, csővé, mint inkább tölcsérré nő ki. E tölcsér aránylag lassan fog meg
vastagodni, mivel az oldallapok görbülése csekélyebb, mint a felső határ görbü
lése. Az elmélet követelte tölcséralakot rendkivüli tisztaságban mutatják a Mar
chantia polymorphának rügytartói. A hullám növekedése általában folyton las
subb lesz, mivel mind lassabban diffundálnak a tápanyagok az emelkedő élig . 

A hullám felső élén képződjék egy előrehaladó kidudorodás. Ez azonnal 
kétszeres erővel fog nőni, mert kettős görbülete van, mig az élnek görbülete 
csak egyszeres (az egyik görbületi sugara = oo) . A kidudorodás két oldalán az 
él homoru lesz, minek következtében ott a növekedés lassubb lesz, mig még 
nagyobb távolságban a növekedés nem csökken. Ennek pedig az a következ
ménye, hogy a behorpadásokon tul megint domborulatok lépnek fel, melyek 
kisugárzó karokat teremtenek. Itt megint antagonistikus görbülésekre akadunk, 
és azt a törvényt mondhatjuk ki: ha egy élben egy nyulvány képződik, akkor az 
jobbra és balra hullámokat ébreszt, melyeknek hegyei ugyanannyi sugárrá (ille
tőleg karélylyá vagy foggá) nőnek ki. 

Minél vékonyabb a növekedő hártya, és minél gyoraabban képesek a táp
anyagok a testben diffundálni, annál szélsőbb alakok fejlődhetnek, azaz annál 
élesebbek lesznek az élek, annál vékonyabbak a hengerek és lemezek, annál 
hegyesebbek a hegyek, annál hosszabbak a nyulványok. Ezeknek alapján azt 
mondhatjuk: ha a felszín tulnyomóan nő, akkor a test extremisáló tendentiát 
mutat, azaz hajlandó henger és lapalakú nyujtványokat képezni. 

Csak egy példában akarjuk kimutatni, milyen alakuló ereje van a felület 
növekedésének. Képzeljünk egy golyót, melynek felülete az alsó részben véko
nyabb rétegben nő, mint a felső részben, és hogy lenn a tápanyagok gyorsabban 
ömlenek, mint fenn. Az alsó polusban képződjék egy kis behorpadás. Ebből 
elágazódó csatorna vagy tömlő fog fejlődni. A nyilása körül körhullám képződik, 
mely karokra bomlik fel. A karokat barázda környezi, ezentul pedig a test 
koronggá szélesedik ki. 

XXIV. Vilndorgyülés Munkálatai. 15 
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7. 

A MÉHEK FEJLŐDÉSE. 

METZGER EDE teremiai gyógyszerésztől. 

(Kivonat.) 

A méhészet értékét nemzetgazdászati szempontból már századok előtt 
~él~ányolták. Régebben a méhészet után tizedet is szedtek, de ezen körülmény 
bemtotta a méhészet terjedését, és naayban elősegítette annak lassankénti 
hanyatlását. 

0 

.„ A méhészet megadóztatása a lehetetlenséggel határos, mivel ·az abból folyó 
JOVe~elem nen:i nyugszik szilárd alapon. Sokszor három-négy év múlik, mikor 
a mehecske alig képes a tele1tetéshez szükséges mézmennyiséget beszerezni. 

, . ~z ~l~s~erü __ méhészet fejlesztése kell, hogy a kormány gondját képezie, 
Mana Terezia bolcs uralkodása alatt a méhészet különféle jogokban részesült 
s annak oltalmára törvények alkottattak, melyek még maig1an is érvény· 
ben vannak. A méhészet érdekében kormányunk jelenlea hat méhészeti vándor
t~~i.tót tart, élükön egy országos méhészeti felügyelő~el, s ezen intézmény 
kulonféle egyletek s szakközlönyök által istápolva, a méhészet emelése körül 
valóban hathatósan müködik. · , 

. A terjedelmesen felszaporodott méhészeti szakirodalom többnyire gyakor
lati méhészeknek köszöni létét. Ily külömben megbecsülhetlen miivekben a 
méhecske. á~alakul.~sairól a~ig tétetik említés. Nem csoda tehát, hogy vannak a 
gyakorlati teren kulonben Jártas és művelt méhészek, kik a különféle müszavak 
hasznM,atában ki nem igazodhatnak. 

Mind ez okul szolgált, hogy a méh fejlődését s leírását, a különféle 
müszavak lehető felhasználása mellett, kellő ábrákkal szemlélve összeállítsa 
melyelmél nem annyira a természetes színezetet vette tekintetbe - hatie~ 
inkább azon volt, 110gy az egyes részecskék szembeötlését élénkebb színek-
kel elősegítse. · 

V al1J>mint minden szerves élet, . ugy a méh is, a petének köszöni létét. 
A pete magában fo~lalja a csirát, melyből az anya belsejében, vagy azonkívül 
előleges termékenyités folytán vagy a nélkül is, az ébrény (embrio) fejlődik. 

.A méheknél, mint többféle pillangónál is, a termékenyített női egyednek, 
vagyis a méhek ugynevezett királynőj ének hatalmában áll, a petefészekből 
elv~lt petét a petecsatornában, hova az ondótartó is szakad, megtermékenyi
tern va~y előleges termékenyítés nélkül is lerakni. A megtermékenyített vala- . 
mennyi petéből női méhecske szái:mazik, mely ha dús élelmezésben részesült 
termékeny~tésre alkalmas királynővé fejlődik és ez az egész kasban egyedül ral~ 
petét, napjában 300-2500-ig, mi egy évben 150,000-et és teljes életében 
5?0,000-~t tesz. Tökéletlen é~elei;n ~ol.ytán ~zonb~n a megtermékenyített pet~ - • 
ből csakis elkorcsosodott no kepződik, parosodasra nem alkalmas tökéletlen 
ivarszerve~kel, é~ ezek?ől válnak a munkás méhecskék, ezekből van 1egtöbb a 
kasban, ~z~ms~eni;t m:ntegy 20,000-60,00? -vagy még ennél is több. 

A kiralynő, sőt meg a munkás méhek is rakhatnak nem termékenyített 
petéket. Ezen nem termékenyített petékből származnak a hímek, az úgyneve
zett herék. 

'.!.27 

A méhpete a királynő petefészkéből (ovarium), a petecsatornán (oviduct) 
keresztül haladván az ondótartóra (receptaculum) okozott nyomás következ
teben az ondó (sperma) által megtermékenyittetik, a ragasztómirigyből szedett 
csekély ·anyag segítségével pedig a sejt alapjához egyenes irányban hozzá 
ragasztatik. Az ujonnan rakott pete külseje áll egy hálózatszerüen áthatott 
edényhéjból az úgynevezett bőrhéjból (chorion) belseje pedig áll a csirahéjból 
(blastoderm) . A tojás felső hegyének alján van egy kis, vékony héjjal bevont 
nyílás (mikropyle) ezen át hatolnak az ondóállatocskák (spermatozore). A me
legség behatása következtében fejlődik a csirahéjból a növekedő, még nem élet
képes ébrény (embyro), mely annyira nő, hogy a choriont megrepeszti. Ilyen
kor már meg van rajta mindazon rész, mely a tökéletes álczát jelzi. 

A lábnélküli álczák nyünek neveztetnek. A méhnyü a kifejlődött méhhez 
semmiben sem hasonlít. Ezen lábnélküli álcza folyton növekedő étvágyát a 
méhek nyujtotta tápanyaggal csillapítva, gyors fejlődésnek indul. 

A méhálcza kezdetleges testszervezettel bir, közvetlen a szájnyílás megett 
létezik két szövő-mirigy, mely arra való, hogy bábbá fejlődés alkalmával maaa 
körül szöhesrn a nymphahártyát. A rövid ételcső egy zsákszerü, a test nagyobb 
részét elfoglaló gyomorba hatol, melynek alsó részén van négy, ostorhoz hasonló, 
a húgy felvevésére szolgáló tömlő. A fej kicsiny, a zabáláshoz alkalmas rágó
szervezetnél észlelhető a felső és alsó ajak, csonkaszerü csáppal ellátott felső és 
alsó állkapocs, ugyszintén láthatók a jövendő szemek is. 

Tizenhár.om gyürüből áll a méhálcza teste, minden testgyürüben ideg
csomó (gangl10n) van. A légcsövek is megvannak a be- és kivezető nyílásokkal. 

Rendes körülmények közt három napos petéből kibúvik a méhnyű, mely 
hat napon át e&zik, mire a méhek a sejtet viaszfedéllel befedik; erre az álcza 
maga körül nymphahártyát sző és bábbá válik, mely állapotban a nyrnpha
hártya a befedett sejttel és nymphával együtt bábnak neveztetik. Ez teljesen 
mozdulatlan, táplálékot nem vesz magához s pergamentszerü burokba (nympha
hártya) van takarva. A báb már kívülről a benrejlő állat nemét elárulja. 

A rendesen befedelezett kis sejtekből munkásméhek, a nagyobb sejtekből 
herék lesznek. . 

~agyobb sejtek hiányában a kisebbek puppal láttatnak el, hogy a herék 
bennok egyenesen állhassanak, ez pupos fiasítás neve alatt ismeretes. Van 
az~tán még hosszú, makkhoe: hasonló, lelógó sejt, az anyabölcső, a királynő szá
mara. 

Ha valamely méhcsalád királynőjétől szabadulni vagy rajt ereszteni kíván 
üstalaku anyabólcsőket épít, melybe vajmi ritkán petézik a királynő, miért 
is az ilyen család többnyire a fedetlen :fiasítás kiszemelt sejtjeit. meghosszab
bitván, azokat anyabölcsőkké átalakitja. 

A nympha gyorsan átalakul, az egyes részek eloszlanak, a lábak és sze
mek fej lődnek, a felső rész barnulni kezd és a szárnyak képződnek. A nympha 
átalakulási ideje különböző és pedig a királynőnél 7, a munkásméhnél 11 a 
herénél 1 :i nap. ' 

Ha a rakott petének időtartamát tekintjük, ugy a királynőnek 17 nap?·a 
~an szüksége, hogy a sejtből kibujjék és egy három vagy ötéves életet kezd
Jen ; a munkásméhnek 21 napru. van szülrnége, hogy teljesen érlelődjék s elél 
másfél egész lálencz hónapig; a here 24 nap alatt teljesen kifejlődik s májustól 
kezelve egész augusztus haváig elélhet. . 

A méh testének leírása után áttér a méhek érzékeire. 
.A szaglás1· szatdcl't határozottan nem isme1jük, habár meg vagyunk gyö-

1;y:, 
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zlSdve, hogy a méhecskék ritka finom szaglási érzékkel birnak, melynek segitsé
gével a legelrejtettebb mézelő növényekhez vezéreltetnek. A korábbi fölvétel, 
hogy a méhek szaglási érzéke azok csápjaiban keresendő, minden alapot nél
külöz; a szaglási ideg a szájüregben az inyvitorla felett létezik, mely állitás 
mellett szól a szájnak alkotása, mely mindig nyitva áll; mivel a szájrészek az 
állon alól visszaverődvék, minden léghuzam s igy bármely szag is, a száj
ÜJ:egbe egészen a szaglási idegig hatolhat. 

Az izlési szervek már sokkal tisztábban meghatározvák, mivel a nyelven 
keresztül vezető hajcsövecske végén izlési edényke létezik, mely azután meg
adja az irányzatot, hogy a beszitt anyag továbbitandó·e vagy sem ; az inyvitor
lát kell izlési szerv gyanánt tekintetünk. 

A méhek hallási szervét a csápok ostorában gyanitják. Kétséget nem szen
ved, hogy a méhek finom hallással birnak, igy a magas légkörben párosodásra 
röpkedő királynét éles dongásuk után keresik fel a herék és a különféle hangok 
vagy támadásra izgatják, vagy pedig csillapítják a méheket. Különben a lég
nyilásokat is tarthatnák hallási szervekül : ezen légnyilásokat fedó' szőrszálacs
kak könnyen helyeitesithetnék a magasabb foku állatoknak dobhártyáját. 

A méheknek van hangjuk, de nem bizonyos, hogy áll-e azon nézet, mely 
szerint a méh szárnyainak egymáshoz való dörzsölése által hozná elő a hangot. 
A királynő, ha tütölt megáll s szintén látszik rajta az erőlködés, hogy hangot 
hozzon létre. 

Előadó sem a tütölő királynőnél, sem pedig a kaptárban nyugodtan álló, 
zummogó többi méheknél sohase észlelte, hogy szárnyaik dörzsölésével hoztak 
volna hangot létre. 

Hajlandóbb elhinni, hogy a méheknek valóban izmos légcsövei gyorsabb 
vagy hosszabb összevonás következtében a bennök felhalmozódott levegőt kilökik, 
miáltal a nyílásokon létező szőröknél rezgést idézvén elő az ismeretes hango
kat adják. 

A tapintás érzéke a méhek egész testfelületén el van teijedve, azonban 
különféle mértékben, legkevésbbé észlelhető a szárnyakon, legfeltünőbb a csá
pokon, melyek a méhek valódi tapintási szervét képezik. 

A látás a méheknél kitünően ki van fejlődve. Mint a többi rovar, ugy a 
méh is nagy láttér felett rendelkezik ; a nélkül, hogy fordulnia kellene, min -
dent lát jobbra-balra, előre-hátra, lent és fent. 

Behatóan szólt előadó még ezután a vérkeringésről, lélegzésről, a méhek 
idegrendszeréről, leüja a száj alkotását és a mézkészitésre szolgáló szervek 
kapcsán magát a mézkészités módját. Előadását instructiv készitett ábrák
kal illusztrálja. 

x. 

A GAZDASÁGI SZAKOSZTÁLYBAN TARTOTT 

ELŐADÁSOK. · 



1\!IEG NYITÓ BESZÉD 

melylyel dr. Gerlóczy Gyu,lci ndlegyeterr!,i, tanár a XXIV. vándorgyüiés 
társadalmi és gcizdcisági szcik csoportjának ÜJiését 1888. ai&g. f14-én 

bevezette. 

AZ ÉGETŐ SOCIALIS KÉRDÉS, VAGYIS A KÖZÖNSÉGES BÉRMUNKÁS, l\1INT 

TÁRSADALMI OSZTÁLY, MAI HELYZETE A GYÓGYITÓ SOCIALIS OLAJJAL. 

E csoport ülésének megnyitására megbizatásomat a nagygyüléstől tegnap 
délben nyervén, alig maradt időm előadásom tárgyát megválasztani, különösen 
a megnyitással megbizott elnök am.a nagy feladatával is számolni, hogy jelen
leg a fontosabb társadalmi és nemzetgazdasági érdekeket felölelő kérdésekkel 
a tisztelt csoport tagjait megismertessem ; miért is, ha előadásom e tekintetben 
fogyatékos lenne, a tisztelt csoport tagjaitól elnézést kérek. 

A mezőipari politikában jelenleg mindenütt élénk megbeszélés tárgyát 
képezik: a mezőgazdasági termények (amerikai, orosz, indiai gabona) forgal
mának kérdése, kapcsolatban a földbirtok tiszta jövedelmének mikénti fokozása 
kérdésével ; a földbirtok elidegenitését tiltó, megkötő intézmények a földbirtok 
minimum és a földbirtok helyes rendezése, a terméketlen (improductiv) terü
leteknek mindinkább termőföldekké alakítása, s végre a kis gazda hitele. Az ipar 
és kereskedelmi politikában határozottan észlelhető törekvés nyilvánul a szak
képesség megkövetelése, az érdekképviselet és hitel czélszerü szervezése iránt. 
A társadalmi föladványok még nagyrészt, azt mondhatjc<k, forrásban vannak; 
kimagaslik azonban és a nemzetgazdasági érdekeket is mélyen érinti a közön
séges bérmunkás vagy gyári munkás állapota és az erre vonatkozó állami és 
társadalmi intézmények, vagy ha úgy tetszik, az a bizonyos gyógyító socialis 
olaj, melyből egy csöpp már nálunk is a törvényhozó testület termeiben egy
szer szóba került. E közérdekü s mondhatom égető socialis kérdés bemutatá
sát választottam előadásom tárgyául s iparkodni fogok különösen kifejteni: 
hogyan keletkezett a socialis kérdés? miért veszélyeztetheti ez az egész társa· 
dalmat? e bajok eltávolítására és enyhítésére elméletileg és gyakorlatilag mily 
eszközök szolgálnak? s végre, csekély nézetem szerint mily gyógyszerekkel 
(socialis olajjal) lehetne még ez égető socialis kérdést megoldani? 

A középkori hűbéri állami szervezetnek megszünése, különösen a mezőgaz
daságnál a jobbágyság fölszabaditása, a müiparnál a czéhrendszernek eltörlése, 
a kereskedelemnél pedig a testületi szervezetnek felbomlása egyrészt, továbbá 
az ujkorban a nép fölszabaditott elemeinek, a polgári jogban, sőt némi megszo
rítással adófizetés, közteherviselés mellett, bizonyos politikai jogokban és jog
egyenlőségben részesítése másrészt, a munkaszabadság megvalósításakor, a 
gyár és gépipar nagy terjedésével lassan oly munkásokat neveltek, kik minden 
vagyon és független szakképesség nélkül, egyedül egyszerö, inkább érzéki munka
erejöknek napi, heti, havi béradásából kénytelenek élni. E munkásokból kélet
kezett ma a gyári és a közönséges bérmunkás osztály, mely társadalmunkban 
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napról-~apra jelentékenyebb szerepet játszik és gyakran inséges helyzetében az 
egesz ta_rsadalmat, főképen ennek értelmi s vagyonos osztályát veszélylyel is 
fenyegeti? annyival is inkább, mivel társadalmunknak 20-30%-át képezi. 

E biztos vagyont nélkülöző osztály veszélyeztetheti a társadalmat már 
gazdasági helyzeténél fogva, mivel a) napról-napra emberileg megélhetés miatt 
nemcsak _maga, ha:iem a nők és gyermekek is a gyárban, műhelyben, valami 
vállalatnal dolgozm kénytelenek, tehát sem családi élete, sem otthona nincsen ; 
b) ker~sete, bére, ak~r termelési, akár fogyasztási válság támad, bizonytalan, 
s~t 8'.z i~.e~ő vállalat sikerétől_~ a vállalkozó, tőkés, munkaadó önkényétől, sorsá
~ol fugg? es a nagy n;iun~ást?meg v_ersenye s g~p használata folytán, csekély és 
i:iga_doz_o ? 9) sz~llem1 feJlödese a gepek hasznalata mellett, egyoldalu és kellő 
?nkep~esi idő hiányában, korlátolt, erkölcse pedig sülyed ; d) egész életmódja, 
~rdeke~ a gazdag munkaadó, többnyire vállalkozó nagy tőkés életmódjától és 
erdekei~ől lényegesen különböznek, legkisebb munkaszünet, betegség, baleset 
va?Y veletlen folytán,_ állapota egyszerre az inség, nyomor forrásává válik, 
m~soknak,. embertársamak segélyére, alamizsnájára szorul, vagy bünös cselek
:ne?yek utJán törekszik létét föntartani. Mind e bajok együtt és egészen, lassan 
es fo~ozatosan a munkásosztály érzéki, szellemerkölcsi elsatnyulását eredmé-
nyezik és állandóan égető socialis kérdést szültek. · 

_E sulyos ba~ok mindenütt a munkásosztályban kisebb-nagyobb mérvben 
memelenve, az iparilag fejlődött államokban (Anglia Franczia- és Német
or~zágban) részint ~ ~ajok eltávolitása, részint enyhitése, részint a munkások 
~~7nos h~fy_zetének_ Javitása végett állami, társadalmi uton már eddig is a szak
ferfiak külonféle Javaslatokkal léptek föl és különféle intézményeket honosí
tottak meg. 

E_lméletileg é~ kiz~ról~g ez égető socialis kérdés megoldását reménylik: 
(7-) M~Jd, a.z egy~m, erko~csi s munkaerő kifejlésétől, vagyis a munkásosztály 
or1segelyetöl; mivel a bajok oka maga az egyén s munkásosztály, majd b) egye
~u~ a,n;iu:ikásosztály keresztény valláserkölcsi nevelésétől; majd e) a tulajdon 
orokle~i Jog, munka s verseny társadalmi szervezésétől, a vagyonkülönbség 
megszun~etésétől (tehát . a radikális socialdemocratiától, vagy a socialismus és 
con;ill1:umsmus megvalósitásától), majdd) a keresztény socialismus vagy állam
so~rnlis:i;rius ~rvé~yesité~étől, me.ly szeri~t a socialis kérdést csak az állam segé
lyevel, allami gyamkodassal, a birtok és Jognak az állam által eszközölt czélszerü 
ren~ezésével vélik megoldani. Végre: e) tanszéki socialisták (Németországban) 
a _birtokegyenfőség érvényes~tésének, mint czélnak, hangsulyozása mellett, mind e 
n~z~teknek . es egyoldalu Javaslatoknak lehető összegyeztetésében keresik, e 
ku!onben viszonylagos socialis kérdésnek helyes megoldását és az általános 
gyogyszerek alkalmazásától óvakodnak . 
. , , Gya~or~atilag p:dig a munkásosztályban keletkezett bajok részint eltávo

htasara, reszmt enyhitésére szolgálnak eddig állami és társadalmi uton meg
honositott következő intézmények vagy socialis olajcsöppek. 

1. A munkadó vagy gyáros és munká.sok közötti jogviszonynak, vagyis a 
munkaadó s munkások jogainak s kötelességeinek czélszerü s világos törvé
nyekkel szabályozása. (Ipari és gyári jog megállapítása.) Ide tartoznak különö
se~ a munkások letelepedésére, egyesülésére, a munkásnőknek, gyermekeknek 
gyarban ~kal~~z~sára, a munka idejének nappal (10 óra) és éjjel (többnyire felé
bei;i) me?allapitasara, a munkabérnek készpénzben (és nem terményben, több
nyire draga s _rossz áruban [Trucksystem]) fizetésére, a még meg nem szolgált 
vagy le nem Járt munkabér lefoglalásának megtiltására, a gyári munkások és 
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gyermekik értelmi, erkölcsi és érzéki fejlődésére, a k~zegészségü~re, (külön~
sen az üzlet-telep levegőjére, vizére, életbiztonság, testi épség ves_z~ly~nek ~lta
volitására, a tápszer, italok jóságának megvizsgálására) vonatkozo mtezkedesek 
és a gyárban, mühelyben kifüggesztendő gyári - ~·end. , .. , , 

2. Az ipar és gyárfelügyeletnek czélszeru szervezese. E felug:ye}őse~n_ek 
feladata nemcsak az ipari, gyári törvényeknek megtartás_~ s végrehaJta~a folott 
őrködni, hanem a munkásosztály egész állapotát minden1:1tt megfi~yeln_i s .h:ly
zetének javitására hatni s ha szükséges a törvényhozást Jelenté~eiv~l fol:,1l~g~
sitani az állam s a kormánynak gyáripari közremüködesét kérm s kieszkozolm. 

3. A jogsérelmek s pe~es esetek igazságos s gyors elintézése végett lehe-
tőleg a munkaadók s munkásokból is választ,ott ip,arbiró~ágok. . 

Igy Angliában a vállalkozók és munkasokbol ef.9'uttesen ,s egy~~J_ogulag 
alakitott munkáskamarák vannak, melyek a munkaa~o s m~nk~s?k kozott fel
merült vitás eseteket megkisértik előbb békés uton kiegyenhtem es ha ez n~m 
sikerül csak akkor utalják a feleket a rendes bírósághoz; Németorszag
ban is' vannak ugynevezett egy~sséget létesi~ő hivat_al,ok (Einig~ngsam.te~·), 
melyek sok érdekösszeütközést,_ V1Szályt __ egye:ihtenek ki ~s a m~mkanak rogton 
való tömeges beszüntetését (stncke-ot) tobhszor megakadalyozzak. . .. 

4. A munkásegyletek (Trades Unions) és a munkások nemze~k?zi egylete 
(Workingman International Association). A munkásegyleteknek czelJa az ~gyes 
munkás érdekét (az emberies létéhez elegendő állandó bért), melyet a v~llal
kozóval, a nagy tőkéssel szemben érvényesiteni gyenge, a mu~káso~ egy~sülete 
által védelmezni és képviselni. E czélból törek~d~ek a m~nka.sok e,rdekeben, a 
munkakeresetet és munkakinálatot szabályozm; 1gy a bercsokkenest me.gaka
dályozandók, nem engedik meg a munkásnak oly hel~en letel~pedm, hol 
munkakereslet nincsen · oly helyen pedig, hol a bér csekely, a stnckeot meg
engedi és a munka nélkül maradt munkásokat, mig másnál munkát kapnak, 
segélyezi, vagy munkát szerez nekik. - Mivel azonban a munká,sve~·
seny ellenében a legbiztosabb eszköz a szakk~pzetts~g, a munkás,oknak on- ,es 
szakképzését kivánja és a tanulatlan, értelmile& feJle~len ~unkast nem par: 
tolja. A nemzetközi munkásegylet föl~da~a p_e~~g'.. a világ b~rmely nemzet}>eh 
munkásait a tőke uralma ellen egyesitem, kulonosen a stnckeok alkalmaval 
a munka nélkül maradt munkásokat segélyezni. „ 

5. A különféle termelő s fogyasztási egyletek (szövetkezetek). A terr:ie~o 
egyletek több kisebb iparosnak vagy munkásnak gyüjtött kis tőkéjökkel kozos 
üzletre (termelésre) való egyesülése. . . , , . , 

Ezektől különböznek a Lassalle által mditvanyozott termelesi tarsulatok 
(Productivassociationen), melyek rendeltetésök ~zerint: ,((hogy a .. Il1:u~kás , a 
vállalkozó vagy tőkés által őt illető természetes JÖvedelmebe? ne rov~d~tt~ssek 
meg•>, nem egyebek, mint az állam által tőkeelöleggel ellátott es termelesi tarsu-
latokká alakitott, termelő munkásegyletek. .. 

A termelési egyletekhez tartoznak még a nyers anyagot és munkaeszkozt 
beszerző közös eladási csarnokot tartó egyletek. .. · 

Ez egyleteknek czélja tagjaik számára a jó nyersanyagnak s munkaeszkoz
nek, gépnek olcsó beszerzése nagyban való vásá~·lás ál:al, az elkészitett áruknak 
a közös csarnokban, raktárban nyereséggel valo eladasa. 

A fogyasztási egyletek vagy szö~etkezetek, ~is ~paro~?k; munk~soknak. oly 
czélból egyesülése, hogy a létfentartasukhoz szukseges JO a,ri:kat (~lelem, ital, 
fűszer tüzelőszerek ruhanemüek, butorok stb.) nagyban vasarlás altal so_kkal 
olcsóbban megszer;zhessék és igy az olcsó és jó árukban minden egyleti tag 
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részesülhessen; söt némelykor még a felesleges árukkal kereskedést is űzve, az 
elért nyereség is az egyleti tagok javára válik. 

Igy fogyasztási egyletek a . forgalom ·és takarékosság fejlesztésén kivül a 
~,tagokat.a csalárd eladóktól megóvják s igy tagjai kis jövedelmökből is nagyobb 
JOletnek orvendhetnek. Ide sorolhatók még a munkásházakat vagy munkáslaká
s~kat épitő egyesületek, melyeknek feladatuk a munkásokat egészséges és olcsó, 
kenyelmes, tág lakással ellátni, az otthont, a családi erkölcsi életet velök meg-
kedveltetni. · , · 

6. Különféle segélyegyletek és a munkás biztositás. A munkás osztály gaz
dasági. ?el~ze~e és eze~ alapúló jóléte,, már vag~ontalanságánál, állandó jövede
lem hrn~yana:l fogva is, bizonytalan es a legkisebb véletlen, mely jövedelem
?~o_k~enest, kart okoz (bete.gség, aggkor, halál, temetés, baleset) a gazdaságát, 
.ioletet nemcsak megzava1;ia, hanem egyszerre nyomorának, inségének okává 
le?et ;. 3'.~ért, a munká~ok m~r kezdetben a társulás által iparkodtak egymásnak 
kolcsonos es legolcsobb biztos segélyt, támogatást nyujtani és keletkeztek 
néri;ely~or a munk~8:dól{ törvény álta} kötelezett hozzájárulásával a betegápoló, 
segelyzö, temetkezesi, aggokat, szegenyeket. umnkaképteleneket gyámolitó és 
nyugdíjt, életjáradékot biztosító egyesületek. 

. Ujabban a gyár- és gépiparnak és ezzel a balesetek számának te1jedésével 
mindenütt é~én~ megf?n!olás tárg_yá~ képez~ a . m:unkásokn·ak s családjuknak, 
balesetek bealltaval ki altal s mi rnodon biztositasa és általában a munkások
n~l az él~tbiz~ositás minden alakjainak meghonositása is. A segélyezés, vala
mmt a biztositás czélszerü rendezése nélkül, a munkás és koldus között alig 
van különbség. Angliában 32 ezer segélypénztár létezik 120 millió forint 
vagyonnal. 

, Végre, a .rr;unk~s~sztálJ'. állapo~ának, nézetem szerint, javitására tehát 
valoban gyogyito sociahs olaJul szolgalnak még: 
, Az. embe~i, méltóságn~k ~ mu~kásosztálynál teljesebb elismerése s a törvény 
altal mi~den Iranyban vala b1ztos1tása. A bérmunkás anyagi vagyontalansága 
mellett is, az államnak és társadalomnak nem szabad megengedni, hogy azt a 
váll~lkozó tőkés, gyáros, munkaadó önző czéljaira rabszolgaként, sőt egészen 
eszkozként, haszonleső módon fölhasználhassa. 

A munkásosztály gondos valláserkölcsi nevelése. 
A póstatakarékpénztárak czélszerü szervezete; ezek mellett a munkások

nak bármily csekély takaritmánynak, néhány krajczárnak gyűjtésére és biztos 
elhelyezésére, tehát a töke képzésére is a legjobb alkalom nyilik és az államban 
való létöknek jótékonyságát elismerni kénytelenek. 

A népbankok (előlegező bankok, takarék-hitelegyletek, takarék-hitelszö
vetkezetek, Sch1;1ltze-Delitsch ·féle bankok, vagy kisipari munkásbankok). E nép
bankok a munkásosztályra nézve megfelelően szervezve, a munkakedv, a 
munkaerő, a takarékosság, tőkegyűjtés fejlesztésének s biztositásának valóságos 
gyakorlati tanodái, melyeknek minden nagyobb községben létezni s hasznosan 
működni kellene. 

A mu.nkások különféle önképző erkölcsi egyletei, különösen a munkások
nak olvasó, bizonyos szakban tanitó, mértékletességi egyesületei. 

Az állandó bérmunkásoknak a vállalat tiszta jövedelmének bizonyos előre 
megállapitott százalékában való részesitése (Tantieme rendszer). E rendszer mél
tányos alkalmazása nemcsak a munkások munkakedvére fog jótékonyan hatni, 
?ane~ a vállalat fönmaradása, sőt termékei nagyobb fogyasztiísának terjedése 
uánt is a legnagyobb érdekeltséget kelti föl. 
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A munkásosztálynak, mint ilyennek és nem az egyes munkásnak politikai 
jogokban is igazságosan korlátolt részesítése; különösen választókerületenkin~ 
a kereseti adó alapján a kellő választó minőséggel bíró munkásoknak megadhato 
a jog, bizonyos számú választókat választani (indirect képviselő választási jog
gal fölruházni), a kik közül aztán az összes választók érdemes munkásokat a 
törvényhozó testületbe is küldhetnek; ez által a munkásnak önbecsülése ( önér
zete), a jelén társadalomhoz ragaszkodása emelkednék, emberi méltóságából 
eredő joga kielégittetnék és alkalma nyílnék érdekeit, a jog és törvény között 
jobban megóvni. · 

Végre ez égető socialis kérdés megoldásához járulhat még a fokozat~s 
(progressiv) adózás alkalmazása, kezdve a közép és végezve a nagy vagyonnal 
és nagy jövedelemnél. Az egész társadalomnak de leginkább. a közép s a na~y 
vagyonnak, jövedelemnek, az értelmiségnek és az államnak is legnagyobb le~
érdoke, hogy a munkásosztály helyzetének megfelelő jólétben, legalább megele
gedésben részesüljön; a megelégedés állapotának némi biztosítása is ma ~z 
államnak terheit folyton növeli, miért is a nemzetgazdaság és államháztartas 
észszerű követelményévé vált, hogy e terhek viseléséhez a közép és nagy 
vagyon (jövedelem), az állam által biztosított nagyobb jólétének állandó meg
tarthatása végett, nagyobb mérvben is hozzájáruljon. 

2. 

- A MÉHÉSZETRŐL, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A SZEPESI 

VISZONYOKRA. 

PuTSCH ToBIÁS, iglói állami tanitóképezdei tanártól. 

I. 

Nincsen tudomány, mely oly gazdag, változatos és fontos tért nynjtana 
vizsgálódásainknak, észleléseinknek és tapasztalatainknak, mint a természet
tudományok különféle ágai. Mentül jobban hatol be a művelt ember a termé
szet titkaiba, annál inkább bilincseli le érdeklődését ama számos csodás 
tünemény, melyet szeme megpillant. . 
_ Csak kevesen részesülnek abban a szerencsében, hogy saját szemlélődésük 

alapján tiszta képet alkossanak magoknak p. o. a méhek háztartásáról és él~téről. 
Azt hiszem tehát, nem lesz talán minden érdek nélküli a mélyen tisztelt 

szakosztályra egyet-mást hallani a méhek életéről, a méhtenyészetröl általá.ban, 
különös tekintettel a szepesi viszonyokra. 

A gyüjtő méh (Apis mellifica), mely a föld legnagyobb részén elterjedt, 
á1lit6lag Syriából származik és a darázsokkal és pöszörökkel együtt a hártyások 
családjahoz tartozik. Bizonytalan, hogy a föld melyik részén kezdték meg a.z 
oksz·erű méhtenyésztést és melyik nép foglalkozott ezzel legelőbb. Csak annyit 
tudunk, hogy az epikus költemények korában a görögök még nem űzték a méh
tenyésztést, mert az Iliásban csak vad méhek rajáról van szó. Hogy méhészet~ 
tel a Szepességen már a XIII-dik században foglalkoztak, ez Mnthrner szepesi 
prépost 1273-iki végrendeletéből · kitetszik, melyben Lucskán bírt méheséről is 
rendelkezik, még pedig úgy, hogy annak egyik fele a káptalani harangozónak, 
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másik fele pedig a szepesváraljai káplánnak jusson. (Lásd a Hradszky József 
munkát: <1 Szepesvármegye a mohácsi vész előtt.») 

Amerikába a mint állitják, csak 1675-ben vitték ki eme hasznos rovart· 
még későbben 1845-ben telepítették Ausztráliába. ' 

_A, m,éh ~zrével él társaságban egy méhkasban. Mindnyájan, a mennyire 
egy onal~o egeszhez tartoznak, többnyire testvérek, egy atyának és egy anyának 
magzatai. 

.. ,A ki~·ály'.i~ ~ méhek anyja,, az egyedüli teljesen és tökéletesen kifejlödött 
nosteny, es kizarolagosan csak ő rak petéket a kasban. Minden háztartásban 
cs~k egy ki_:á~yn~ van, s ez ~zabadon mozog a kasban. Karcsu, és felével nagyobb 
mmt egy kozonseges dolgozo méh. Egy jól áttelelt, 40-50 ezer méhet számláló 
kas17ak fiatal, termékeny királynője, mikor a virágok legbújábban viritanak, 
24 ora lefolyasa alatt ezernél több petét képes rakni. 

, Egy r:r:éh kü:ály~ő ,4-5 esztendeig szokott élni és termékenysége kora 
elörehaladtaval mmdmkabb fogy. Az egész életében lerakott peték száma eléri 
a milliót. 

~udja minden gyermek, hogy a méh a méz gyüjtője és készítője. Ezrével 
lehet ő~et tavaszszal. gazdag, virágos mezőkön repdesve látni, a mint nyelvök
kel beferkőznek a virágok belső kelyhébe, kiszívják onnan az édesen illatozó 
n~dve~, ho?y .. a re~ követ.ke~ő pillanatban más virágra szálljanak, szünet és 
pihene~ nelk_ul, illlg megtelik mézhólyagjuk. Azután gazdagon megrakodva 
~az~fele, repül~~k, az édes terhet leteszik egy sejtbe és ujra kiszállnak, hogy 
lBmet mezet gyüJtsenek. 

A méhek egyik legelőkelöbb. foglalkozása a lakáson belül: az utódok neve
lése és etetése. 

A királyn.ő, ?Iiután a szolgálatot tevő állatkák a sejteket figyelmesen és 
ala~os.an megti~z~ito~tá_~, rendesen egymásutánban sejtbe sejt után rak egy-egy 
P?tet es ez~k kor~l süruen csoportosul a nép, hogy ily módon magasabb hőmér
sekletet. feJ~sen k~ s a petéket kiköltse. Már három nap mulva a petéből apró 
rovar kel ki. Az osszecsoportosuló méhek rögtön ellátják ezeket kis kása-csep
pe~kel, melyek mézből és virágporból állanak és a fiatal rovarnak egyedüli táp
lálekul szolgálnak. A legközelebbi hat napon át is kizárólag ezzel a kásás 
any~g_gal. táplálk~z~~k ~- kis rovarok. Kilencz nap mulva a rovar kezdi magát 
~:iehal?zm, hogy korulbelul J 2 nap elmultával mint teljesen kifejlett méh száll
JOn ki. Az ,egész fejlődés_i időszak tehát átlag véve 20-21 napig tart. 

A -~~hek __ harmadik nemét a herék alkotják, a méhek között a hímek. 
Ilyen, korülbelul 200-300 van egy népes kasban. Ezek nagyobbak, nevezetesen 
vasta~ab1.ak és zömökebbek, mint a dolgozó méhek és emezektől már reptük
ben is konnyen megkülönböztethetők, szárnyaik szőrösebb volta által. Míg a 
nőst~nyeknek van ful.ánkjuk, addig nekik nincsen. Tavaszszal pillantják meg a 
napvilág?t, arra az időre, a mikor rájuk szükség van. Őszszel az úgynevezett 
herecsataban a méhek megölik őket s kihányják a kaptárból. • 

A mondottak kapcsában csak a rajzást akarom még röviden leirni. 
A tavaszszal nagyon megszaporodó erős méhcsalád különösen ha lakása nem 
eléggé . nag:( és .tág, csakhamar szükségét érezi ~nnak, hogy megoszoljék. 
Ugy~ms majd mi~denn~p fiatal méhek kelnek ki és a kas nemsokára nem birja 
ma?a?a befo?a~m. az osszes odatartozókat. Ha minden készület megtétetett, 
v?rőfenyes del, ideJén a nép egy része, mely különösen öregebb repülő méhek
bő_l ~ll, egynehany perez alatt az idősebbik királynő kiséretében kivonul, körül
rajzik a levegőben és végre összegyűl vagy egy faágon vagy egy bokron (köze-
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pén a királynővel) a honnan a méhtenyésztő mint tulajdonos a rajt egy méh
kaptárba befogja. 

II. 

S most feladatom második részéhez értem, a gyakorlatihoz, melynek tár
gyai a méhészet általánosságban, tekintettel a Szepességre, külön~sen ~ tátr~i 
viszonyokra. - A méhészet, mint a ne~zetgazdás~atnak ha.sznot haJt~ato e?yi_k 
ága, nagyobb jelentőségü volt régibb, időben, mmt a , maiban, a m,it abbol is 
következtethetünk hogy akkor a mez a czukor helyet foglalta el es nagyobb 
mértékben szolgáit orvosi czélokra, mint ~anapság. D~ ezen fel.ül a mézből 
azelőtt több ital is készült, mint most, a mmthogy a mehsernek es azoknak a 
kik főzték, nagy is volt a hirük. A Szepesség~n, Lőcs~ és ~ésmárk várof'a. v~lta,k 
azok, melyek ezen italt a kereskedelemnek mar a XV-1k sz~z~dbar:i boss.zu ~do~ at 
nagy mennyiségben szállitották. A ná~czukornak feltaltt:lasa es meg mka?b 
a répaczukornak mind nagyo?b elterJ~dése voltak oka: ann.ak;' ?ogy a mez, 
mint általános édesítő szer, majdnem telJesen elvesztette Jelentőseget.. , 

Ha fontolóra vesszük továbbá azt, hogy a petroleumnak, a stearmgy~rtya
nak és növényből készült viasznak m~nt világitósze~ekr:ek mily~n elterJ?dt a 
használatuk, s hogy ezek olcsóságuknal fogva a mehv1aszt ma~di:_iem ege.sz?.n 
háttérbe szorítják, akkor nem cs?dálkozunk azon, hogr , a ~eheszetet üzok 
száma évről-évre csökkent nálunk is. De ezen elkedvetlemtő tenynyel szemben 
még mindig örvendetes, hogy Szepesmegyében ará~ylag nagy azokna~ a szá~.a, 
a kik az okszerű méhészettel foglalkoznak. A mehkasoknak 1870. jan. __ 1-Jen 
töi;tént összeirása kideritette, hogy Szepesmegyében, egy 3636 0 ~lm: te.ru~eten 
114 ezer lakossal 5612 népes méhkas volt. Az elöttünk lévő statisztikai kimu
tatások szerint 1885-ben a Szepességen 792~ méhcsalád telelt át_. A méhkasok 
száma tehát 15 év alatt 2312-vel növekedett. A méhészetet kisebb nagyobb 
méhtelepekben 761 méhész űzi, 194 szepesi helységben. A mi a mé?ek lakását 
illeti, a megnevezett 7924 méhkas közül 1791.5 mozgó szerkezetu, ellenben 
6Hl9-nek a szerkezete nem mozgó. 

A Tátrának széltől mentes déli és délkeleti lejtőin már márczius vége felé, 
vagy április kezdetén, a legszebb alpesi virágok pompáznak, a t~ndöklő feh~r 
gyöngyvirág (Galanthus nivalis) továbbá a sáfrány (Crocus sat1vus) stb. es 
ennél fogva itt a méhek már korán találnak legelőre. Ez az oka, hogy a ~átra 
méhtelepein már május végén vagy junius kezdetén bocsátanak a kasok rajo~at. 
Például Matlárházán, a mely 900 méternyi magasságban van a tenger szme 
fölött, az idén május 27-dikén volt az első raj látható. ~a az idei év. az esős ~s 
hüvös nyár folytán nem is volt kedvező a méhészetre nezve, a tavalyi esztendő· 
ről constatálom, hogy a matlárházi kis méhtelepen minden kaptár átlag 15 kiló 
mézet hozott. · 

A tátraalji síkság méhei a vad repczénél és a hársfák gyér virágainál egye-
bet nem találnak és így ott már julius végével a mézhordás is véget é.~· ; __ ellenben 
a Tátrában a mézet adó nagy számú alpesi virá~ m~~e~t, melyek. ~?.zul csak a 
fekete és veres afonyát (Vaccinium myrtil!us, Vaccm. v1ti~,i~a:-a) e~lltj~k meg, ott 
van a tülevelü fák irtásain nagy menny1ségbef!- termő fuzike \Ep1~obm~ angus
tifolium) melynek kinyiltával kezdődik tulajdonképen az igazi ~ezhordás. 
Gazdag táplálékot nyujt a méheknek a Tátrán, még szeptemberben is a hanga-
virág (Erica.) , . , , , , 

Vagy 28 év óta miután Dzierzon feltalalta a sejtek mozgathatosagat es 
ezzel megkönnyebbitette a méhek titkos munkásságába való behatolást és a 
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velö~ való bizt?s bán~st, mióta ez a nagy mester éles észszel és nagy szerencsével 
a. mehek termeszetraJzában sokat, a mi addig ismeretlen volt, felfedezett és felclo
n~ett s ezált~l ~gy egészen ~j, czélszer~ eljárást alkalmazott, a méhészet új len
duletet nyelt es a. v_ele ,v3'.lo fo~lalkozas p~~csak kellemesebbé igérkezett válni, 
hanem hasznothaJtobba is, mmt ezen UJltas előtt a közvetlenül elmult időben 
Ezen új eljárási módszert Dzierzon rendszerének hivják. · 

~mden értelmes méh.ész azon iparkodik, hogy hasznára forditsa azokat az 
elő~yo}ret, .melyek,et a Dzierzon-féle rendszer nyújt; ennek folytán Dzierzon 
tamtvanyamak szarna már ezerekre rúg. 

De hogy hasznunkra váljék, egészen el kell sajátitanunk Dzierzonnak rend
sze.rét és az ő szellemében méhészkednünk. Ennek elérésére mindenekelőtt az 
szukséges, ,hogy tökéletesen. isme~jük a .m?hek testének alkatát, életük módját.' 
Ebben, az erte~emben mondJa, meg pedig igen helyesen Berlepsch báró : Először 
theoria~ ,tanul7q,tok, mer~ lcülönben egész élteteken át praktikus kontárok maradtok. 
. ; ~10ta J?.zierz?n foltal~lta a mozgó szerkezetü sejtet, a magyarországi 
meheszegyesulet es sok mas méhész is nagy érdemeket szereztek maguknak 
eg~n~k-másnak javitás'.1 által. A~ oks~er~ méhészetnél mindenekelőtt az éghaj
lati "..1Szon~o~nak megf~lelő ~~pta1: szukseges. Nagy súlyt kell továbbá a méhek
nek. attelel?sere fektetm. Az UJabb időkne~ ezen a téren legfontosabb vivmányai 
a kovetkezők, m~lyeket ezennel bemutatm van szerencsém. 
, !· A műse7t, mely által egyrészt munkát takaritunk meg, másrészt meg-

gatolJuk sok herepetének lerakását. 
2. Műraj által korai rajokat lehet kapni. 
3. A szaporodást mesterségesen elő segithetni költősejtek alkalmazása által. 
4. Fontos a fiatal királynők nevelése, továbbá az anyabölcsők kimetszése s 

esetleg más anyátlan kaptárba való elhelyezése. , 
, 5. Egyszerü szalmakasoknál mozgó szerkezetű szekrénykéknek fel- vagy 

ala-helyezése által szép mézet nyerünk. 
6. A legfinomabb szüzmézet a méhek olyan kaptárakban készitik melyek 

mézkamrával és Hahnemann -féle zárórácsozattal vannak ellátva. ' 
A méhészet~él legszükségesebb eszközök közül ki kell emelnünk: 
1. A keretJ,ogót, :nel1lyel biztosan és könnyen vehetjük ki a sejtek keretét. 
2. A. k~ptarok .ti~z~1tásár~ szolgáló eszköz,öket, egy kétélü hosszabb kést, 

mely a seJ~ek ,eltávol:tas~ra val?, h~ a~ok,at a mehek valamire ráépitették. 
3. Szukseges meg nehány itato valyu és etető eszköz. 
4. ~ég~l a, mézpergetőt kell felemlitenem, a melynek segitségével a mézet 

gyorsan es tisztan lehet megnyerni. 
.. Mi~tán, l~~rtu,k röviden. a méhek életének módját és megemlékeztünk külö

nos seren~segukrbl és gyüJ~ésre sarkaló ösztönükröl, bátran állithatjuk, hogy 
ennek a krn rovarnak nagy Jelentősége van a természet háztartásában · 

· ,A méheki:ie~ a természet különösen fontos sz~repet juttatott a gyümölcsös 
fák. es .m_ás ,novenye~ megtermékenyitése körül. 0 hordja ugyanis a virágport 
egyik v1ragrol a másikra. . 

, ~ virágokb3'.n nem~sak ,hin;i~or, ~anem_ méz is van, melynek jótékony 
~rnta.sat a~ em,?en ;estre es gyogy1t? ~re.iet az elet oly sok fájdalmára az orvosok 
is eh~m~nk. ~mbar cs~!~ cseppnyi is az a m.éz, _mely az egyes virágkelyhet 
megtolfa, a mehek gyüJtő szorgalma ezt az alig eszrevehető csekélységet mé
termázsákká hordja össze. 
. Ezél~t t~hát. nemc~ak kellemetes időtöl~és a méhész.et1 h~nem fól jutalmazó 
foglalkozas is. Bizonysagul reá szolgáljon a következő kimutatás. · 

A szepesi méhkasok száma, mint már emlitettük, körülbelül 7924. Ha fel
tesszük, hogy egy kas évenkint átlag csak 3 kiló mézet ad, mint tiszta fölösleget, 
a szepesi méhkasokból összesen 23, 77'1, kiló mézet kapunk. Ha egy kiló mézet 
csak 30 krra becsülünk, a Szepességen termelt méz évi értéke 7131 frt 60 kr. 

.Ezen a tények alapján kivánatos, hogy a méhészet különösen mozgó szerkezetű 
kaptárokkal általában, de leginkább a Szepességben mentül inkább elte1jedjen. 

3. 

KÖZEGÉSZSÉGÜGY VÁROSAINKBAN 

A XV-XVII. SZÁZADOKBAN. 

Dr. DEMKÓ KÁLMÁN, lőcsei tanártól. 

(Részlet a szerzőnek «Felvidéki városaink erkölcsi élete a XV-XVIII. századokbam czimü 
tanulmányából.) 

A XV-XVII. századokban a közegészségügy általában mindenütt, de különö
sen hazánkban nagyon is·mostoha gyermeke volt az országos kormány gondosko
dásij,nak. Városaink azonban dicséretre méltó buzgalmat fejtettek ki ezen téren. 
Felvidéki városaink jegyzőkönyveiben gyakrabban akadunk egyes, a város 
utczáinak, az udvaroknak s a viztartó medenczék környékének tisztántartását 
rendelő határozatokra. Kassa statutumai szerint 1 az egészség megtartása és a 
tisztaság szeretete javalja a sáros utczáknak kitisztitását, mint közjót a város
ban~ Rendelik, hogy a tisztaságra minden ember ügyeljen; a ki háza előtt, há
romszori intés után, el nem tisztittatja a sarat, birságot fizet. A padimentom 
(kövezet) 12 ·frt birság terhe alatt, kirakassék, úgy hogy az esőviz lefolyhasson, 
hogy a város a régi tisztaságra jusson. A közelebb való házak a gyalog járásokat 
egy-egy lépésnyire kövekkel kiépiteni tartozzanak, hogy a sár miatt jobb járás 
lehessen. Bártfán már a XV. század elején is gondosan ügyeltek a város tisz
tántartására.. 1432-ben többször fizetnek 6-10 napszámost, kik az utczákon a 
szemetet összetakaritották s a vásár után a piaczot kitisztitották. 

A mult századok városainak elzárkozottsága igen megkönnyité a közegész" 
ségügyi elővigyázatot. A kapuőrök szigoruan utasitva voltak, hogy csavargókat 
és koldusokat, kik különféle betegségeket hurczolhatnának a városba, be ne 
bocsássanak. A városi szegényekről minden város maga gondoskodott. Minde
nikben volt szegények-háza és kórház. Beszterczebányán az Erzsébet-kórház 
1303-ban alapittatott. 2 Bakács Tamás esztergomi érsek 1505-ben teljr.s ,bucsút 
hirdet mindazoknak, kik a lőcsei kórházra adakoznak. 3 Körmöczbánya Xeno
dochiuma 1393-ban alapittatott. Bártfa XV. li\zázadbeli számadásu könyvei 
1431-töl kezdve töl:ibször jegyeznek föl a. kórházra hagyott összegeket s maga a 
város ·évenként 100 frtnyi bért (census) fizetett a 1kórháznak (talán annak háza 
vagy f~ldjeiért), 4 Eperjesen állandó szabályok rendezik a kórház és a szegé-

' Jus civile etc. L. civ. Cass. st:1t. V. VII. tit. 
2 Városi levélt. fasc. 341, nr. 30. 
3 Városi levélt. · 
' Fejérpataky: l\Iagyarországi ,·árosok régi számadás-könyvei. Budapest l 885. -

Rövidség okárt ezentul ezen művet <<Városi számarlások» czim alatt idézem. 
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nyek ellátásának ügyét. Selmeczbán án 1581 b S 
ficatio végett bemutatott végrendel!tét t ' á, en chultz ~llés polgárnak rati-
az örökösökhöz, hogy a templomról i:k ~~ ~Is ~zonk ,uta~it~ssal küldte vissza 
kezzenek. ' 0 aro es orhazrol meg ne feled-

A XV-XVII. századok vallásos s ll , k 1 · 
vagyonosabbak nem feledkeztek m . , ~e em~ne nfolyása volt, hogy a 
keztek a jótékonysácr gyakorlására eg ~ JOtekony mtéz~tekről. Társulatok kelet
Brüderschaft. - A lőcsei 1416_b~nm~rl~~kvol;t s~egen~ek .egyesülete- Elende 
Isten tisztelete és a szegények sorsának e_z~ ; , zab~lyai közt legelső czél: 
k~r minden tag fizetett 2 tallért azutá .eny~te:~i~ld ;al,

0 gon~_oskodás. Belépés
nosen a főbb ünnepek alkalmával n_~ve~ m "' enar_t. A JOVedelemből külö
háza és a szegény tanulók közt ~ege ~~ et ~sztott~k k1 a kórház, a szegények 
tatták. A hatóság gondoskodása. me~e~t ~rsasaIT ta~a, megbetegedett, azt ápol
~yilvános kór- és szegény-házakat. Bárfcasz:. ~mu ,tarsulat?k tartották fenn a 
ilyen tételek is fordulnak elő. 1433 . „ egi szamadása1ban egyebek közt 
1439 szeg_én7ek részére halé~t 25 a:~:~e~b ozvegyek taxájából elengedve 20 frt, 

A czeheletnek egyik le s bb · 11 , · , 
kotló kölcsönös segélyezés efv:e A cJ\em~~-~onas~ volt a czéhtársak közt ural-
legénynek szükség esetében kó ·h 'ze ~z ~Ja da varosba betegen érkező mester
czéhbe felvétel tagjává tette ő~ aza, .; mif, enesetre men~dékhelye; mert a 
gondoskodik róla. A czéh ma a ez~ -csa adnak;, mely mmden szükségében 
ládájának összerakott forint'ai ~a go.n os~~dott ,saJat sze~ényeiről. A legenyek 
A ~eteg mester igen ritkád szor~l~rencs.~t ~n tars.ak sege~yezésér: fordittattak. 
l~g~nyt állítja műhelyébe s az üzlet fe~:t~á me~t ~ czeh _a legjobb munkás
ladJa nem lett terhére a közállom, k ac s nelkül folyik. A beteg és csa· 

A 1 
't , anyna . 

z a ap1 vanyokkal rende ·-1 ll't , sek teljesíteni nemes hivatásu::: JO ~ a ott kor- és szegényházak eléggé képe-
irányában. A betegek és val, a· a va~osnak segély nélkül álló nyomorultjai 
munkakerülő csavargók mert ~ ~ . szeg~~yek_ elől. nem szedték el az alamizsnát 

A XVII. század m'ásodik f ~rege esre JOg?sitotta_k külön jelvényt kaptak. 
zetek. Sajnálni lehet, hogy a fele~:~:tf tp~sttu~~sna~ md~lnak a jótékony inté
azoknak vagyonát elszedve hogy l ure me enseg a ko:házakra is kiterjedt, 
meghagyta a kassai kama;a Lőc azza _sz,er~etesek gazdagittassanak. 1675-ben 
és összes fekvő javaival adja át se hat~s~ganak, hog! a kórházat templomával 
ellenállott, de Holló Imre ka . ~ ~zen, erenczrendu_ szerzeteseknek. A város 
át a minoritáknak a templom~:r.ai ~~acs_os l679 máJ~S 30-án erőszakkal adta 
riták azt azonnal birtokukba v~~t\ o~~az;i. ~ annak oss~es vagyonát. A mino
számára a város azonnal más háza: v~tt :~~ ~;a a l~kbol *a betegeket, kiknek 
1604-ben a szent Erzsébet k ' h' t . : az utczaban. Beszterczebányán 
testánsok által fentartott kórh~~·a:za , a~elz~mták f?glalták el. Igy jártak a pro
gek ellátásána~ gondja is járult. mas 0 is 8 a varosok egyéb bajaihoz a bete-

A csatornazásra - kivéve e , k pítása alkalmával gondoltak Lőc g?'esl vai:oso at :-- talán mindjárt a város ala-
alapja alatt kivezető és z,sÚ-p ~e~lá~g~abban i~en régi, a városból a körfalak 
Bártfa régi számadásai 1

42
;.be e ~ csat?rn~~a~ maradványaira akadtak. 

város árkába nyiló egyik csator e~ cs~ ?r?,a tiszt1tasert 60 denárt, 1428-ban a 
s a csatornák rendben tartásár:~;g~zi~~~~~\t.1i?,~e~árt, 1429-ben ismét 150-et 

A helyi és talajviszonyok mind sz?.~t u ?.0k ?ző o~szege~et említenek. enu szu segesse tettek egészséges, tiszta 

'' Hain 804., 854. 

1 -

. 

1 

1 

' 

1 

~41 

ivóv'izről gondoskodni; Felvidéki városaink csaknem mindenike már a XV és 
XVII. században gondoskodott vizvezetékről. Beszterczebányának XV. szá
zadból eredő, évenkint kihirdettetni szokott szabályzatában rendelik, hogy a 
víztartó medenczék közelében a tisztaságra kiváló gondot kell fordítani. Bártfán 
H32-34-ben a város vizvezetéke s a víztartó cisternák javítására kiadott ösz
szegeket több izben kellett a költségek rovatába felvenni. 1436-ban Miklós 
Hoermeyster a kórház mellett lévő malom bére fejében köteleztetett a városban 
l évő cisternákba bevezetni a vizet. 143 7 -ben pedig a víztartók rendbentartásáért 
heti 50 denár fizetést kap a várostól. 1 Lőcsén a régi, a d=töhrgrund » nevü 
völgyből jövő vezetékhez 1562-ben készítették a «Durst11 nevű völgyből az új 
vezetéket. Eperjesre és Kassára, minthogy a városok falai meglehetős távolságra 
estek a Tarcza, illetve Hernád folyótól, 'e folyók vizét a körfalak építésével egy
idejüleg kellett a városba vezetni. Körmöcz- és Selmeczbánya egészséges ivóviz
zel régi idők óta csak nagy költséggel fentartott vizvezetékeikből láthatták el 
magukat. Körmöczbánya 1446-ban vizműveinek készítésére 2673 kamarai és 

362 arany forintot adott ki.2
· 

Habár néhány hegyesebb vidéken épült felvidéki városunk viz szűkében 
szenvedett a XVI-XVII. századokban, egyetlen sincsen fürdő nélkül. A váro
sok egészségi szempontból elkeriilhetetlenül sziikségesnek tartották azokat s 
fentartásuk állandó gondoskodás tárgyát képezte, annyira, hogy a fürdők csakis 
kitanult fürdős és seborvos mestereknek (Bader und Wundarzt) adattak ki 
bérbe. A fürdős és seborvos czéhek közegészségiigyi szempontból nagy szerepre 
voltak hivatva. A mai értelemben vett, egyetemet végzett s tudori diplomával 
biró orvos a XV. században hazánkban még igen ritka, ámbár városainkban 
helyenkint fenmaradt emlékük. Igy Nagy-Szombat városa 1394-ben Stibor 
orvosának <(Johanni medico» 2 frtot adott. Pozsonyban 1412-ben Andre, cler 
Arczt említtetik, Bártfán a városi számadások 1436-ban egy helyen megjegy
zik: dedimus dem arczte super una galea fi. auri 3, ugyanazon év taxa kimuta
tásában az ó-utczában «medicus testiculorum»·ot emlitenek. Körmöczbánya 
1442-iki adólajstromában <(der arczt.», Nagy-Szombatban 1444 és 1447-ben 
Gregor arczt, mint a városi képviselőtestület tagja, fordulnak elő. 3 A XVI. 
századon át is nagy hiány van még orvosokban. A gyógyászati viszonyokra 
nézve igen jellemzők Sophus Frigyes gyógyszerész 1563. ápril 25-én Lőcse 
hatóságához intézett levelének ezen szavai : Csaknem mindnyájan tudjuk, hogy 
manapság Magyarországon alig lehet Galenus szerinti tudós, igazi és észszerü 
orvost találni, inkább impostorok, hajnyirók, jött-mentek igazi orvosok szine 
alatt szereznek dicsőséget s nem csak minden tudományos aláp nélkül törvény
telen orvosi gyakorlatot üznek, hanem mérges gyógyszereikkel sokaknak árta
nak s mint a tapasztalás mutatja, sokakat megölnek. Az igazi gyógyszerészek 
érdekében élesen kikel a gyógyszerekkel üzérkedők ellen s habár pro domo be
szélve talán kissé sötétíti is a képet, de hogy egészben véve igazat mond, a 
kuruzslók, magz,atelhajtók, szerelmi italokat készitök elleni gyakori · bűnvádi 
eljárások igazolják. Oly jelentékeny városnak, minő Lőcse volt a XVI. században, gazdag 
levéltára a XVI. századból egyetlen orvos nevét sem tartotta fenn. Woith 
Illés gyógyszerész 1588-ben a hatósághoz irt levelében azon panaszkodik, hogy 

1 V>u·osi számadások 634- 6:35. 1. 
2 Ugyanott különféle lapokon. 
3 Ugyanott. 

XXIV. Váudorgyülés Munkálatai. 
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üzlete, minthogy a városban nincsen orvos, igen rosszul megy. Selmeczbánya 
sokkal kedvezőbb helyzetben volt, mert a ráros hatósága 1563. decz. 10-én 
Dauchbergk J ~J?:°S, dáno_:szági szemo_rvosnak bizonyítványt ad arrél, hogy egy 
assz~nynak:. ki ot even at vak vo~t, visszaadta szeme világát és egy ötéves, nyo
morekul szuletett gyermeket telJesen kigyógyított. 1565-ben Curtius Kristóf 
doctort 100 frt évi fizetéssel fogadták fel városi orvosnak. 15 7 7 -ben a városnak 
orvosa Heysern Bertalan el akarta Selmeczbányát hagyni, mert heti 6 frt fi.7.e
té~sel, sza?ad sörrel és (mint a protocollum mondja) meglehetős sok sóval nem 
én be, mmthogy abból öreg napjaira semmit sem takaríthat meg. A tanács 
önkéntes ajándék által akarta helyzetével kibékíteni és Schönfelder senator ur 
25 frtot inditványo,zott ajándékul s ha szép fizetése mellett ezzel se érné be, más 
orvost keressen a varos. Az orvos ur azonban ugy látszik megelégedett s 1580·ban 
házat véve megszerezte a polgárjogot. 1 

A XVII. században már jobban el vannak látva orvosokkal a városok. 
~öcsén .ab Horti.s Keresztély János (1640), Spillenberger Dávid (1659), Eper
Jesen Ric?t.er Mihály (1650), Weber János (1656), Schönlin Fülöp (1655 és 
egy 1664-1k1 Nádasdy Ferencz által kiállított okmányban excellentissimus domi
nus czimn:el illetve), Heinrich Martin von Frankenstein (1659', Pozsonyban 
Ru?and Janos. (1637), Securius József (1661) s mások is említtetnek. De gya
kori azon eset is, hogy egyes városok hosszabb-rövidebb ideig orvos nélkül van
nak. A városi orvosokat a vidéken lakó nemesek természetesen gyakran és hosz
szabb időre igénybe veszik. 

, Ily vi~zonyok k~zött az orvosokat i~ helyettesítik a gyógyszerészek. Egyes 
varosok mar a XV. szazadban rendes gyogyszertárt tartottak. Bártfán 1443-ban 
Johannes apothecariusról van szó. 2 Körmöczbányán Kristóf Apotheker 1499-ben 
s 1505-ben a tanács tagjai közt foglalt helyett. 

Lőcsén 1563-ban Sophus Frigyes gyógyszerész kéri a város által már 
néhán~ éven á~ fentartott város,i ~yógys,zertárt., Selmecibányán 1561. szeptem
ber. 5-en a ~anacs B_urchard~ Damel gyogyszeresznek szorgalmas szolgálataiért 
heti eg! fonn~ fizete_st ~d: mmt,azt az .előbbi gyóg1szerészek is kapták. 1577-ben 
egy gyogyszereszseged evi fizetese 16 frtban állapittatott meg. 1581-ben a tanács 
szükségesnek találta figyelmeztetni 3'. városi gyógyszerészt, hogy a gyógyszere
ket a megszabott árban szolgáltassa kt, maaa készítse el s ne készíttesse ahhoz 
nem értök ~ltal. E~erben, Szatmáron és má~ véghelyeken a királyi sereg részére 
vann~k gyogy~zertaral:. ,A XVII. században a gyógyszerészek is gyakoriabbak, 
cl~, meg el~kor i~ megtortent, hogy nagyobb városok gyógyszertárai gyógyszerész 
hianya miatt zarva voltak, mint Lőcsén 1655·ben. 

. ~ i;ag~ tudományos tekintélynek ör~enclö orvosok és gyógyszerészek elö
kelö allast foglalnak el s a polgárok nem ritkán ruházzák fel őket a városi tiszt
sé~ekl~el. Ep~1jesen yélclául 1662-ben Weber János biró és Scholtz György az 
első tnbun gyogyszereszek, 1670-ben Lőcsén Spillenberger Dávid orvost válasz
tották bíróvá. 
, A fi.~r~ő~ök ,és s~borvosok mesterségüket czéhszerüen tan~lták és gyakorol

tak. Felvrdekt varosamkban három czéhet képeztek. A pozsonyi föczéhhez tar
toztak Pozsony, Nagy-Szombat, Bazin, Szent-György, Modor, Trencsén, -
~ besz~~rczebánya~hoz a b~nyavárosok, a lőcseihez a tizenhét szepesi város 
es az eJszak-kelet1 szabadkirályi városok fürclösei és seborvosai. Ezen utób-

' Selmeczbánya levélt. Protocollum az idézett évekből. 
~ Városi számadások 571. 1. 
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biaknak II. Ferdinánd ~irály által 1632-ben megerősített czéhszabályai részle: 
tesen értesítenek ezen a mult századok hiányos közegészségügyi intézkedései 
mellett igen fontos czébnek szervezetéről. A tanulói négy év. után, a leg~ny két 
évi vándorutra kelt. Ezután, ha mesterjogot akart szerezm, a ket legoregebb 
mes ter előtt vizsgálatot tett, melynek 19 fökérdésében az em~eri t,est .. e~ész 
szervezetéről, a különféle ütések, zuzások, sebesítések, ficzamodasok es toresek 
gyógyításánál követendő eljárásokról, ID:ajcl a különféle ~apaszok al~otó ré~zeir~l 
és készitésüknek módjáról adott szó beh feleleteket. M.aJd mest~rmű gy:i-na:r;t ket 
mesternek felügyelete alatt különféle tapaszokat készitett A ki ez~n vizsgalatot 
kifogás nélkül nem állotta ki, mindannyiszor eg~-~g;y .~vr~ v19szav~ttetet,t. 
A jogositott mester azon városokban, melyekben. i.·egi idok ota vai; furdős ~s 
seborvos-műhely, műhelyt nyithatott s abban furoszthe~e.tt, b~retvalhatott. e~ 
sebészi műtéteket végezhetett. Minthogy más, mint rég~ JOgositvá~y:iyal biro 
helyen, becsületvesztés terhe alatt, nem volt szabad múhelyt nyitm, egy-egy 
fürdős és seborvos működésének tág tere volt. 

Daczára annak, hogy a mesterség üzésé?ez bizonyos tu~on:á~y_os k~sz~lt
ség kellett, a fürdö~ök és ~~borvosok , nem or,vend~~~ val~nn kiv.a.l? .tek.mtely
nek s hazánkban nemely JOvedelmezöbb iparagat uzö czehek a fmdösok, seb
orvosok fiait nem akarták czéhükbe felvenni. Nagy vihart keltett 1664-ben az 
eperjesi asztalosok ilyen tette és azon álli,tása, hogy .. a 17érn.et, birodalomban se~ 
veszik fel az asztalos és más hasonló czehekbe a furdösok es seborvosok fiait. 
A nemes czéh Lőcsén tartott általános gyüléséböl kérdést intézett ez iránt a 
bécsi, nürnbergi, boroszlói föczéhekhez, melyek szörny~ méltatlankodá~sal 11ta
sitják vissza a dehonestatiót. A bécsi czéh azonnal irt Frankfurtba es Nurn
bergbe és beszerzett értesülései és a császári rendeletek alapján írja, hogy_ a 
birodalomban mindenütt felveszik a czéhekbe a fürdősök és seborvosok fiait 
Példa is van rá, hogy egy niirnbergi seborvosnak fia asztalossá ~ett és Fran~
furtban (in des heiligen Reichs Stadt) műhelye van. A német birodalomban is 
követtek el az eperjesihez hasonló attentatumokat, de 1621. nov. 2-án ~oa, 
16~5. márcz. 17-én Himberg. 1625. szept, 10-én Bécs, 1618. aug. 10-én Brunn 
városokban példás büntetést kaptak a merénylők. Nagy-Szombaton a hasonló 
vakmerőséget elkövetett b?dnárok a megsértet~ ~ürdös- és s,eborvos-~zéhtől 
1614. máj. 1-én busz tekmtélyes emberrel nyilvanosan bocsanatot kertek s 
reversalist adva magukról, száz magyar tallér bírságot fizettek. Hasonló. mél -
tatlankodásnak adnak kifejezést a többiek is, erélyes megtorlásra buzd1tva a 
becsületében megsértett társczéhet.1 A városainkban gyakran előforduló." Bader
Gasse » (Kassán, Körmöczbányán 14~5, Beszterc.zebány~n 1573 .stb.), mm_dm~g
annyi fürdőt jeleznek a falakon belul s ezek mmd a varos tulaJ~on~t ke~ezik. 
Bártfának napjainkban híres fürdője már a XIV. században is Jelentekeny 
lehetett, mikor 1400-ban fürdösök (balneatores) bérelték ki a várostól a fürdőt, 
évi 80 kassai forintért. 1426-ban István fürdösnek a fürdő körül végzett mun
kákért a bérből leszámolnak 1600 denárt, majd 1432-ben János mesternek bete
geskedésén 5 frt bérelengedéssel könnyitenek.2 1426·ban a fürdőt n~gy~bbitot
ták, uj fürdő-szobákat építve a régihez és a munkások fizetése, kik 'l1!- nov~ 
balneo dolgoztak, tetemes összegeket vett igénybe és Miklós mester, ki az UJ 
fürdőhöz az uj kutat készítette (novum fontem novi balnei), egy alkalommal 
ezért 1800 denárt kapott. Ezen kifejezés: 1432. der bader hat verbaut off dy 

1 Lőcsei levélt. XII. o. 103. 11-13. 
2 Városi számadás különféle h elyeken. 
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badstube Losla exteriiis fi. 28, egyrészt arra mutat, hogy itten a városon kivül 
levő fürdőt kell értenünk, máE>részt, hogy a városban bent is >olt fürd ö.1 Löcsé
nek egyik, a mai zárda-utczán állott fürdője már l 470-ben csere tárgyát képezi, 
a város azt a karthausi szerzetesek apátjának adván át. 2 Ezt 1666-ban a város 
Gebauer fürdöstöl 875 frtnyi tekintélyes összegen vásárolta vissza,3 s ezután 
167 4,. juli 18-án a kórház-utczában levő «alsó fürdőt)) leromboltatta. 4 Selmecz
bánya számadása már 1373-ban (item 1/ 2 flor. in balneo) jegyzőkönyve pedig 
1561-ben emlit egy, a városban volt fiirdöt, mely ekkor már rossz karban lehe
tett, mert 1569. szept. 7-én a Gemein erősen sürgeti a tanácsot, hogy épittes
sen fürdőt. 1579-ben Selmeczbánya hatósága azon feltétel alatt engedi meg 
Hodrusbányán az organistának a fürdőben lakást, hogy fürdő-vendégeket szál
lásba ne fogadjon. Körmöczbányának fürdője rendbehozása 1450-ben 157 ka
marai frtba keiült. A «Solergrundii-ban volt, 1560-ban leégett fürdőj ét Wein
zierl György fürdős saját költségén felépitvén, azt neki élte hosszáig évi 8 frt 
bérért azon kedvezménynyel adta át a város, hogy más fürdős vagy borbély 
nem lesz a városban. Weinzierlnek vállalkozása mutatja, hogy a fürdős mester
ség jól jövedelmezhetett. 14 68-ban a Körmöczbánya tulajdonát képező Stubnyán 
a fürdő mellett vendéglő volt s a város oda fürdős- és seborvos-mestert adott. 
A városi hatóságnak a köztisztaság iránti élénk étzékét legjobban tanusitja a 
Nagy-Szombatban, a XV. században divatozott azon szokás, hogy a városi 
épületeknél dolgozó ácsok és kőművesek szombatonkint a várostól kaptak -
nem borravalót, hanem fürdöpénzt (padgelt) . 

Meddig állottak fenn a gondosan ápolt fürdök, nem tudom; de hogy fel
vidéki városainknak napjainkban vagy épen semmiféle, vagy legnagyobb részben 
elhanyagolt fürdői vannak - tapasztaltam. 

1 Ugyanott. 
2 Hain 103. 
3 Le,·élt. XII. 10:3. 18. 
4 Hain 776. 
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A SZERELEM PHYSIOLOGIÁJA . 

.11. Magyar Orvosok és Tennészetvizsgálólc XXIV. vándorgyülésénelc 
augusztus fíJ4-én tartott népszerü tudományos estélyén előadta 

Dr. SCHWARTZER Ül'TÓ, egyetemi m. tanár. 

Isten veled barátom ! Légy boldog. Épitsd fel légváraidat akként, hogy a 
csalódás romba ne dönthesse idő előtt! Még egy kézszoritás, még egy jó kiván
ság s azok, a kik az érettségi vizsgát letettük, elváltunk egymástól, hogy neki 
induljunk annak a rengetegnek, melynek neve élet. Utravalóul sziveinkben ott 
voltak a vágyak, lelkeinkben a remények, agyunkban az ábránd és képzelet ... 
kisérőnk a nagyratörekvés. 

A legszebb napok egyike az életben, mikor az iskola porát leve1jük 
magunkról s büszke önteltséggel hisszük, hogy érettek vagyunk a mivé pedig 
valójában csak később tesz az élet. Ki hinné ezen a napon, hogy csak rövid 
egynehány év is mennyire megszegi reményünk szárnyait? 

Felébreszt álmainkból a puszta valóra s az idő még számtalan érettségi 
vizsgával józanit ki. . . . de ezek az érettségi vizsgák nem okoznak annyi örö
met, mint az az első, mely a világ kapuját nyitja fel előttünk, a melyen tul 
azután pár évi ösvényt futva, kemény próbáknak tesz ki az élet ... 

A tapasztalat kijózanit abból a mámorból, melybe az a tudat ringat, hogy 
érettek vagyunk, de csak későbben, mert ezen a napon nincsen erő, mely 
álmaip.kból felkölteni képes lenne. 

En legalább nem tudtam volna felnyitni szemeimet, hogy a valót a maga 
mértani, természettani és bölcsészeti törvényein át nézzem. 

Ösztönszerüleg a sziv első nyilvánulásai foglalkoztattak. A költészet tün
dére lebegett előttem, mikor a néma, komoly könyveket forgattam ... Rejtőz
tem el volna bárhova, északon vagy keleten, éppen ugy, mint könyveim között, 
a jégsarkon vagy a tropikus égalj milliárd pompájú növényvilágában, valami 
titokzatos ösztön rávezetett volna, hogy keressem kutassam azt, a miről csak 
édes sejtelmem volt. 

A könyvek között mint valami piczinyke manó ott repkedett ez a vágy, s 
véletlenül kezembe akadt egy régi könyv, melyben megtaláltam szóval és böl
cselkedéssel kifejezve egy rideg defi.nitióban sejtelmem nevét. Elolvastam a 
bölcs meghatározásait a szerelemről, - elolvastam, de plyan visszataszitó 
hidegnek találtam, hogy ifju szivem lánghevével egy elmefuttatást kezdettem 
irni a szerelemről, egy ismeretlen ismerősről. - A természet szépsége a költök 
dalai és eszményeim Jelkesitve csábitottak a munkára. 

Egyik papir lap a másik után telt meg ... mohón olvastam a szerelmi 
költészet gyöngyeit, hogy eszmeköröm bővüljön, szent áhitattal vizsgálódtam s 
il'tam_, folytonosan írtam a szerelemről s megkezdett, de be nem végzett mun-
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kámmal azt értem el, ~ogy a minél, fogalmaink lehetnek a csillagokról, melyeken 
nem voltunk, ne~em is lettek hatarozottabb sejtelmeim a szerelemről. 
. , P;z e~yeten;i év ;negkezdöd?tt, _kezemben volt az index. A prózai tárgyak 

kiü~tek k,on:yvt~rambol a~t a kis tundéries kinézésü manót, mely engem a 
szerelemrö! irm kenyszentet~ s_ ha a tanulmány ott hevert befejezetlenül. Évek 
teltek; - .e~ek n;ul,tak ... vegul oklevelemmel kezemben megkezdettem tulaj-
donkepem eletpalyamat .. . 

, Mos~ má~. még keves~bb idöm. volt,, hogy a szerelemröl megkezdett tanul
m,any .ala odanhassam: vege. Pedig mar ez napság tisztultabb, határozottabb 
~e~ete,1m volt~k a ~ze;·elemröl. Szerelmes lettem egyszer, kétszer, no valljuk be 
öszmtei:i - tobbszor es m~gtudtam azt, hogy milyen érzés ez ! · 

. Sz1vemben sokszor vISszhangzott az ifjuságnak elengedhetlen lázongása a 
miko_r szebbnek .talál_~am ~földet, fenségesebbnek az eget, fényesebbnek a c;il
lagokat .. Mennyire konnyu lett volna befejeznem a szerelemröl irt tanulmányo
~a~, - igen •. i:-:ert a g1ako~fat, az élet felavattak annyint, hogy ha nem tudok 
~s JO~b d.efimti?t adn.1, mmt az a német bölcs, de igenis át tudom azt ugy 
erezm, mmt akarmely1k költö. 
, · So~som a szell~mi roi;nok közé vezetett, közöttük járok, a kik közül annyi 
es ann~1 a szerele~ aldozatJa. Annyi lélek naplója, - - annyi sziv önvallomása 
van elöttem, naprol-napra, habár kuszált vonásokban, hogy ezekböl gazdagit
hattam volna megkezdett tanulmányomat. 

, A létért va~ó, küzdelem más irányba terelt - és talán sohasem térek vissza 
~ t.arg:f.r~, , ha. igeretem nem köt, hogy a m. orvosok és természetvizsgálók ez 
idei gyule.sen }s ~artok egy szakmámba vágó felolvasást. 

_Megfelelo targy után való keresés, kutatás közben kezembe akadt a szere
lemről megkezdett tanulmányom. 

Egy mosoly vonult át ajkamon, midön a gyermekies kedélylyel irt munká
mat elolvastam. 

, Át,éltem gondolatban szerelmeimet . . . elmerengtem ... ábrándozásom -
bol fel.ebresztett az a tündéries kis manó suttogása, (( ezek voltak legboldogabb 
perczeid '" 

Igen! ezek emlékének akarok áldozni, mid ön a szeretet és a szerelem élet
tanán~k egy apró fejezetéröl: <e Mi a szeretet és rni a szerelem" ? elmondom gon
dolataimat. 
. , , A ~ény Jelle.gze~es alaptulajdonságai közé tartozik az .énnek fenntartást és 
J?lete~ bi~tositam, mit önzésen alapuló önfentartásnak nevezünk. - Ez instinc
~~~ vagy Je}leg~nél .. f?gva., az individuum fentartásán kivül esö köriilmények 
uant le8alabb is ~ozonyos, .de ellenséges ~.ndulatuvá válig azon perczben, mely
?~? ~aJat uralm.at veszélyeztetve látja. Orökös harcza ez az egyednek minden 
elo .. lenynyel, , mmden alkotással szemben, mert törekvése pusztit és rombol, 
kozonye nem ov, nem véd! . 
, ~a pusztán igy i;na:adnánk alkotva, akkor életünk meddö lenne, nem 

letezr;ek tud?mány,_. m~ ves:>:~t, sen;i vallás, sem állam és bábeli viszonyok ural
~odnar:ak szeles e foldon mmdenutt. - A Teremtö bölcsessége nagy müvének 
f~ntart~sa érdekében elejét vette ily viszonyoknak, az által, hogy szellemi éle- · 
tunk ~amu~at_os. ~ühelyéb~m e~ök~l~ ?ely~t biztosi~ott azon érzésnek, mely az 
~mbeiek kozot~i osszetar~ast letesiti es ezert a csaladnak, a társadalomnak, az 
all,a~nak al'.1p~a; ,mel.y. o::izö törekvéseinknek utját állja; mely nemesre és 
szepre b~~di_,t es vegczelJaiban nem csak az önfentartás, hanem a mindenség 
szempontJabol sokkal fontosabb összfentartás érdekél.ien is küzd és ez a szeretet. 

...... ··--- • '--' 

„ 

i 

' 

I, 

Ez érzés kelti bennünk a birni vágyást a szó legnemesebb értelmében és 
létesiti a fájdalom érzését, a szeretett tárgy elvesztése felett, - alapérzés ez, 
mely fentart, - s melyből fejlödik az alkotó szerelem. 

*** 
Megkisérlem a szeretetet és a szerelmet a természet örök és megdönthet-

len törvényeire fektetett képekben bemutatni. . 
Nemde az elsö szeretet a mi énünkben kifejlödik az anyaszeretet, ki lenne 

képes az anyaszeretetet elméletileg leirni ? „ 
A bölcsönél ül az anya s virasztja a kis csecsemö álmát .. . 0 is álmodik. 

Képzeletében sebes szárnyakon fut az idö. A gyermek nincsen többé a bölcsö
ben, - mosolyogva jár, fut a kert virágos utain, ... kergeti a szállongó lepét, 
halomra tépi a virágokat és kis kötöjében oda hozza anyja ölibe. 

Majd tanulni kezd ... és milyen jól tanul! Büszke reá és a csókok leg
édesebb]ével jutalmazza öt. - Mint költönek a borostyán, olyan elismerés a 
gyermeknek anyja csókja. - A gyermek tovább halad pályáján ... az anya 
szíve reménynyel van telve, ... elismerés, boldogság, pályabér, nagyban és 
dicsöen éri gyermekét. Milyen boldog ő is. . . 

A gyermek, mintha angyalokkal játszanék, olyan mosolylyal érti meg anyJa 
ébrenálmodását ... 

Egyszerre az anya elkomorul, sötét képzelet szorítja össze szivét .. . a 
látomány oly buskomor . . . a gyermek beteg s mintha azt sóhajtaná : egekbe 
hívnak angyalok. - Nem - nem adja oda, saját vérével menti meg, - életét 
áldozza érte - ha mindjárt r.z angyalok kívánják is játszótársnak, csak hadd 
maradjon itt a földön ... 

Az anya borult arczát átérzi a gyermek, sírva ébred fel. A bölcső leplét 
ideges sietséggel vonja félre az anya - s kiveszi, magához szoritja gyermekét, 
duzzadó rózsás arczai haragos vonásait csókjaival engeszteli mosolygássá, neve
téssé. - Oly szép jelenet ez, az anya kebelén a csecsemö - a szerelem érdem 
jelét példázza. 

Az idö folyama nemcsak az anyának a bölcsö felett átélt álmában, de való-
jában is tovább hömpölyög. 

A gyermek fejlödik önmagától az any~természet befolyásánál fog~a és, az 
édes anyja közbenjötte nélkül is megtanulJa az elsö hymnust, ezt a szep szot : 
mama ... Az anyaszeretet a maga nemes tüzében átérzi azt, hogy ennek a 
szónak, hogy még szebben hangozzék páijának kell lenni - s az ö utolérhetlen 
s kristálytiszta érzéseinél fogva megtanítja a gyermeket a második hymnusra, 
kimondani e szót: apa ! 

Ettölfogva a gyermekben kétféle szeretet vételkedik egymással, az apa és 
anya iránt táplált szeretet, a mit az anya ösztönszerűleg edz tovább, hog~ az 
egyes érzések fejlesztésével saját szivéhez ismét közelebb hozza. - Rávez.~ti az 
ártatlan valóságot, hogy szeresse testvér~~t s a~ embei:~ket: A ~erme~ .kozele
dik egyes emberekhez, rokonszenvez velok, szivesen Jatszik kis barativ~l,,-:-
gödicsélö ajkával bácsiknak, néniknek oszt csókot . . . Az anya távozm latJa 
magától gyermeke szivét, magához vonzza sokkal erösebben annak a szeretet
nek becsepegtetésével, melylyel örökre biztositja ma~ának a .. gyer?1ek vo~zal.mát : 
ez az Isten szeretet. Igen, mert édes anyánk mondJa elöszor: kis kacsoid ossze-
téve szépen, imádkozzál édes gyermekem. , . .. , 

Milyen szépek a gyermek imái! A .gy~r~ek szent abrá~dJ~ a legtokele~~~ebb 
vallásos áhitat. Mindenütt nyilatl.wzm latJa az Istent anelkul, hogy valoJaban 
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megértené, - ott van ez a természet szépségeiben, ott az elemek csatáiban. -
Az Isten iránt érzett szeretet igy lesz még a hazaszeretetnél is erősebb és fejlő-
dik oda, hogy feltétlen bizalmon alapul, soha nem ingadozik. , 

Az árva, ki mind két szülőjét veszté - az Istenben bizik. - Es mikor az 
Isten bölcsességének ugy tetszik, hogy roskadásig sujtsa az emberiséget, térdre 
borul a hivők serege - s mig vállaik a csapások sulya alatt a földig görnyed
nek, az engesztelő zsolozsmákból kihangzik a megnyugvástjelező ima; «Legyen 
meg a te szent akaratod)) . 

Anyádtól tanulva imádkozni, felemeled szavadat a vigasztalások Istenéhez, 
megnyitod előtte sebeidet, hogy könnyebbülést találj, a mikor a nyomoruságok 
egyik mélysége a másikat követi és balsors és inség terheli életedet. - Ekkor 
békétlenség és zugolodás nélkül erősödik benned az Isten iránt érzett bizalom, 
ha el nem felejtetted azt az első imát, melylyel anyád az Isten szeretetet beléd 
csepegtette. 

Az -anya szeretete, mint egy őrangyal eléd áll, ha tévedés és bün kisért 
meg - s visszavezet az erény ösvényére, - láttatlanul is megfogja kezedet, 
ha rosszat követnél el - s akaratod megbénul az ő szeretete előtt. 

A világtörténelem há.ny hősének nagy tettei gyökereznek az anya-szere
tetben? 

A csatába induló herosoknak az anya adta át a harczi jelvények között a 
paizst is, mondván: «'oagy ezzel vagy ezen)) 

Szilágyi Erzsébet a Mátyás anyja, - Zrinyi Ilona II-dik Rákóczy Fe1·encz 
anyja osztoznak fiaik halhatatlanságában ... 

Coriolán a büszke római hőst megsértett gőgje annyira ragadta, hogy hazá
ját leigázandó - győzelemben mindig biztos fegyverét - Róma ellen forditja. 
Sértett önérzete által felkorbácsolt haragját nem képes fékezni a félelem és 
aggodalomtól megtört honfitársainak könyörgő szava, féktelen dühe meg akarja 
semmisiteni -- az örök várost. 

Feléje int szerető hitvesének ölelő karja, mely annyiszor elsimitá arczáról 
a gond barázdáit, magasra fölemeli szerelmük zálogát, mint ha csak azt mon
daná : <e ez életet semmisited meg)) ! 

Mind hiába, a bosszu leküzdi a legnemesebb érzéseket. Ekkor megjelenik 
az anya, az ősz, - a fensége'l Volumnia és kétségbeesett lelkülete e szavakra 
fakad: <cha nem szülök, - ha nincs fiam, Róm.a mostan szabad11 ! · 

A hős szivéhez kap és a mit ezer meg ezer könyörgő ajak nem tudott 
vele megértetni, azt mégérté a fenkölt lelkű anya szivének kesergéséből ... 
cc:fiad nem él ... de Róma szabad11 ! 

Egy folytonos lemondás az anyaszeretet, mely nem kér, csak ád, - a 
bölcsőtől - a sírig. Ki ne ismerné Bölcs Salamon itéletét ? - A király a valódi 
anyának ítélte oda a gyermeket, mert jól tudta, hogy ez a lemondás a valódi 
anyaszeretet. 

Milyen nemes, utólérhetlen ez a szeretet - az anya még a sírból is felkel, 
hogy gondozza gyermekeit, a mint ezt Gyulai Pál a saját szive vérével, olyan 
szépen írja le : 

Oh a sír sok mindent elfed: 
Bút, örömet, fényt, szerelmet, 
De a -ki gyermekét szerette, 
Gondját a sír el nem temette. 

Igen, bár fedje sir jó anyánkat, az ő szeretete elkísér bölcsönktöl sirunkig, 
s ott van minden öröm - és minden bánatnapunkon. 
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t h · dőn az ész által az ember a 
A végtelen anyaszeretet ok~zza_ az ' . ogy ~:ólván az anya képére, m.int-

töké~_ete~ség leg~aga~~bl;>kf~ka ~~~kk~!el;s~~ s~~~etetet megközelítő érzés, mely 
egy onken_ytelenul ~eJlőd1 en rtásban leli ala kövét ez: a hazaszeretet. 
hálában, onfentartasban,lm.eg~~-ltő 1 ntián leliesedve szólaltatja meg azt a dalt, 

Ez a szeretet az, me Y a o a J • ' b 
mely Kárpátoktól Adriáig imával vetekedik a magyar szive en: 

Hazádnak rendületlenül 
Légy híve óh magyar ! 

1 k-· ött s annyi viszály után, Ez a szeretet az, mely annyi ba szerencse_ ?Z ' 
milliók vére árán fenntartotta ezt a talpalatnyi foldet, melyen kivül e nagy 
világon számunkra nincsen hely ; 

Áldjon vagy ve1jen sors keze 
Itt élnünk s halnunk kell. 

*** 
Az eddig tárgyalt szeretet valamennyiének jellegzetes tulajdonsága : az 

önzés hi,á~~Y,~Í d' k a lét hajnalától koporsónking kísérnek. Magasabb hul~á-
Ezer a an oa ' 1 , d"t nek E nemes érzések azonban csak az ent 

mokat nem vernek, e nem s~e i e · bb . et nem játszanak. 
elégítik ki és a term~szet sztolgal~~á?a~ na~~gy ~=~{ő~~e gyanánt a szeretetből 

A természet mar mos ez erzese m J 

fejleszti az alkotó sz~relmet. t t t T . r· k valamennyiből részünk volt, 
Mikor már i;ni~~en sze:e e ein~i er~~:nhiány csak ekkor ismerjük meg, 

akkor a kebel m_eg ;rres, n::gl m. kkg 1 s átérezzŰk, hogy itt van az ifju sziv 
ekkor vagyunk t1sztaban seJ e m_e~i;i e ·z i nem lehet 
kikelete: a virágnak, hogy ne nytl7ek\ ~~qti.~~nérzés mel~nek létét köszöni az 

Ekkor ébred a szerelem, ez a . )? ?gi 0 , , ' .. __ . . d , 
. , d "t b ' l k e'n embensegről - letet koszom a mm enseg. 

embenseg e mi esze e ' .. t l ' lt 1 olyogtam 
Miko~· ifjukori tanulmányomat a ~zerelem~ol meg at a :~ó:t ~sos a ki egés~ 
Ez a mosoly nem csak .engem i_lletett, anem az a , 

életét arra szentelte, hogy ~ut~ssat:' d~~ a ~z~~~y~:árig izmosodott kézirataiból 
Tudósunk - Faust igazi u o Jana 

bemutatok egy __ fejez~tet. k ' d , e. rni a szerelern feleletet nem talált, a 
Miután konyveiben erre a er esr . 

természetet kereste fel. .. 1ő . , 
0
-·lgybe ment mit szeszélyesen 

h l'b . '! elteru VU"anyos v ' Eg~ egy a ~m~ tt 't 'melynek kristály tükörében ott krtczérkodott a 
kanyargo folyam kigyoz\ abá t hajlongott : . . a sás zizegve feleselt a 
vizi liliom, . . . a ?efelf s k , na ~~an ő t"arka kövecseket - megannyi drága 
náddal. A folya;n agyad e~e bent f1 k e~ó kíváncsi napsugár, melynek fényében 
kővé varázsolt at az o a is e 0 a 0 -

millió és millió élet hirdette ~ sz~re,ltmet .. 'nul kergetve a fényesen tündöklő 
Fecskék szőtték át a vizszme '· paJ~a 

"t k""tőt ymásnak igért nászaJándekot. , · , 
sz1 a o.. : az, e~ , 1 d, tak csobaja partjával, lombsusogas, virag Fulbemaszo dalava a ma ~r, pa_ 
illata ... mind-mind a szerelemről re.~e~. mást ker ető felhők ölelkezését 

A szerencsétlen tudós a tovatunő egy . g t t" or el edig a 

bá;mdulja ,és ezek~enyi ~~:::b~~1j~~t!n· ~~g~~n~~t~it"nal :rC:::i~l s~~relem: ~i~t akár 
mm enseg e paran .d f' 1., kból 
a felhő versenyből, akár a néma, n eg 0 ianso · 

f / JI., .. 
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. Chinai, fal zár el mindent előtte, ezért nem érti meg azt a nagy élőképet 
mit a .termes,ze~ alatt.a, felette, mö?ötte, előtte - játszik a szerelem;ől, a végte~ 
len ,mmdenseg időkből-i~őkbe valo tovább fejlődését intéző Isteni szeretet ren · 
dez:se m~llett ·; : A_z il~_at, mely a virág szerelmét hirdeti és ékesebben szól a 
szer,elem elet~anarol irt osszes . értekezéseknél, elkábitja mámorral tölti el a 
tudos agyveleJét. ' 

A . k~tató, ag~ i;i:egitt~sul; szemei kápráznak ... hisz a szerelem villamos
sága milh.á~d es ~illr~rd szikrakkal szövi át a napsugárt. 
, . Ver~J~ek g:>:o~gyok fakadnak homlokán . . . leteszi szemüvegét és ekkor 

latJa a ~ilagot, latJ~ a.~o~ábbképződés tevékenységét a föld kerekségén. 
~yilt ho~okat _J~tekony hüsével érinti a szellő - s kaczérul csábítj a 

szemeit, ho~y: ime vilagosság van, lásson. 
, E~ső pillan.at?an versüten:iekben elevenedtek meg füben, fában _ olvas

mai;!ai, - a kolte_szet remekei , Homértől - Ossiánig. Szíve dobogott, ereiben 
a ver gy?rsabban luk~etett, ... erezte, hogy a verseket sziveikből mások szivébe 
nem azert csepe~e~1k a költők, hogy pápaszemes, hosszu ezüst fürtü tudósok 
~rről tanulmányt IrJan,ak ... A törté~elem leglángolóbb nő alakjai ébrednek 
elet~e, ~~t l;begnek előtte Helena, Juha; a virágkelyhekből - a patakból _ 
sellők, tunderek, hableányok leselkednek. 

.. . Be,hunyja szei:?eit, ~ogy jobban lásson; a görög istenek összes szerelmei 
szoyik at látom_ány~t, !upiter kalandjai nézésében fárad el, ... majd a pázsitra 
tekmt · .. s meg kmy_itott. szemei is tovább látják a képzelet tüneményeit. 
, . J ~n? - Y_ enus es J?iana udvara, Acteon regéje élőképben foglalkoztatják 
abrándJait~ s mmden, ~ mit a szerelemről olvasott, alakot öltve tánczol előtte ... 
ho~lok? e,g · . :. leha.]ol, a. foly~mhoz, kezeit belemeríti üde fodraiba s mikor 
~~ eleg~e _lehultek izzo 1degei, homlokát végig simítja, majd üditő csepp~eit 
aJkahoz visz1 ... ekkor fölébred a valóra és lát. 

. A folyó hu}lámai szenvedél!esen csókolják, mohó vágygyal ölelve érintik a 
part?t: A, tá;ozo habfodrokat ,meg eg)'._ ~tolsó csókra csábítja vissza a part, még 
egy, ermtes ~s ~ h~b, a hullam megtonk ... egyesül a többi cseppekkel, hogy 
~ut,a~ában UJra eledJen, - legyen ismét hullám, hab és csepp és ha többé nem 
lS en~t partot, ? folyam .~_él~éb~n. hullámfodor és csepp mégis szerelmeskedik 
egymassal - e~ ez az orokos ermtkezés alkotja a folyam csörgését mely a 
szerelemne~ egy1k legszebb symphoniája. ' 
. , A ~udos ~ovább néz~ a habok birodalmát - és a szerelemnek uj néző 
J,áteka tarul előtte; ezer es ezer apró halacska igyekezik a felszinre s a bölcs 
el~ezhett~ a szerelem alkotásainak isteni kijelentéssel leírt nagy munkáját a 
mmt a v1z, halakká változik. ' 

Nem közönséges uszás az, a mit a szerelemittas halvilág művel hanem 
efP' va~. :i.ersei:yzés, hol a:z élők és nem élők, a lények és tárgy között többé 
n~n~~ , kul?n:ibseg. - , MaJd a mélység fövenyébe takarják magokat, majd a víz 
tukoren hivJák ei;yelgesre a napsugarat. Igy mutatnak be a halacskák ezrei 
a szerelemnek hodolatot - ezer és ezer hal idyll képében. 

*** 
. A hímes rét, az illatos mező virágai között két pillangó járta a légben a 

kermgőt. 

, Istenem! sóhajtott a tudós, ez a két lény meahal mielőtt lenyugod-
nek a nap! 0 

' 

Igen, de ez a két parányi teremtés egy napos életében boldogabb mint ő, 
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évtizedeken át gyüjtött tudományával. Meghalnak, de mint szerelmesek halnak 
meg. - Egész világok az a mező, melyben repkednek, a hol minden a sze~„e
lemre csábit. Nekik nincsen hangjok, csak szárnyaik beszélnek, - a lovag hol
gyének tiszteletét, hódolatát szárnyairól hintett aranypor esővel mutatja. ?e, 
csápjaival gyengéden érinti csápjait, mintha két ölelő kar lenne, szétnyitJák 
szárnyaikat, átölelik egymást, - a lovag néma játéka megelégedve fejezi ki: 
enyém vagy. S ekkor a nő, ~Hebeg előtte, kaczér~l kinyitja szárnyait s szépsé
gét kitárja az utána szállongo lepke lovagnak, a k1 egy sebes mozdulattal meg· 
előzi és enyelgő párjának udvarolva mutatja szárnya arany pontjait. 

Milyen ártatlan - földöntúli szerelem ez ! 

*** 
Az ember porból lett, porrá lesz. Ezzel a gondolattal kísérte a légből a 

porba vetett tekintetét a tudós. 
A por már semmi, itt nem mozdul semmi. A forró nap forróvá tüzelte a 

port is. 
A természet ugy látszik, minden mozdulatot elfelejtett. Az összes élet és 

létezés kialudt. Nem igaz! valami láthatatlan erő parancs szavára először egy, 
ezután kettő- négy és többnél több féreg tűnik elő. Ez a láthatatlan erő, a szere
lem. A nőcske csábitóan fut a homok corsón . . . párja utána . . . elérik 
egymást ... boldogan pihennek ... 

A porban is létezik és él a szerelem, ott a honnan lett és mivé lesz az 
ember; ... a szerelmet számüzni nem lehet ... 

Nézd ezeket az apró állatokat és lásd, hogy minden porszemnek meg van a 
maga regénye. 

Az a féreg, ha beszélni tudna, - ugyan olyan szépen tudna a szerelemről 
énekelni, mint egy költő király . 

A tudós, a kutató szellem ki nem elégített ingerével tekintgetett továbh a 
természet óriási szinpadán, hol minden a szerelem jeleneteit adta. 

A halak a vizben, a rovarok a földön, pillangó és madár a légben ... vala
mennyi lény és tenyészet ai-ra a kérdésre felel hangban, szinnel, - illattal, 
hogy: mi a szerelem? *** 

Ő látta, gyönyörködött, de nem érezte át ezt az isteni szinjátékot, ... 
kevesebbet tudott a porszemnél, vagy az egymással ölelkező felhőknél, pedig még 
a virág is ene tanította. 

Nézte a mező gyönyörü gyermekeit, melyek sem nem szőnek, s,em nem 
fonnak s közülök mindegyik fényesebbnél fényesebben öltözködik. Es ez a 
pompa is arra való, hogy a szerelem ülje nászát. Itt áll megkövülve a tudós és 
szemlélte, hogy vallanak, egymásra hajolva a virágok szerelmet. Annyi bájjal, 
kellemmel qlelkeznek - az ember képtelen volna az ő gyengédségüket eltanulni. 

A virágok birodalmában a virágok országában az egyszerü koldus mohtól 
a virágok királynéjáig a rózsáig, valamennyi szerelmes. 

A virágok hallgatva, némán szeretnek, csak mozdulataikkal hódolnak. 
. Sok növény, a mely máskor alig inog, egyszerre elkezdi reszketetni kely

heit s mikor egyik kehely a másik kehely csókját élvezte, már ujra mozdu-
latlan9k. . 

Evenként csak egyszer szeretnek, de milyen pazar ez a szerelem! 
Nézzük csak a bodzafát, milyen virágpor záporral fejezi ki szerelmét. 

*** 
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, S e tavasz mezőből, melyet virány fedez, hiányozhatnék-e az ember, hogy 
reszt vegyen a szerelemnek bemutatott áldozatban? 

Ott, a hol a folyam legszebb részét szeli át a mezőnek hova a szerelmében 
ittas erdő legmámorabb illata száll a szellő szárnyain, ~tt elmerengve kezet 
kézben tartva jár egy ifju pár. ' 

. A tudós mohó szempillantásokkal követi a teremtés urait a szerelem nagy 
szmpadán. - Az ifju a mező szerelmes virágaiból szerelmese homlokára 
~oszorut k,öt, ;nire a. hajadon b?~clogan mosolyogva, ajkát ifja ajka felé nyujtja 
es ez forro csokkal felel. - VaJJOn méz-e, vagy méreg ez a csók? kérdé önma
gától a tudós s szemeit nyitva tartva bámul e látványon. 
. A nap nyugvóra száll, bibor palástját szétnyitva ragyogó arany pánczél-
Jához öleli az azur felhőt, mintha menyasszonya lenne. 

. Az ifju átkarol~a a leánykát ... a leány fejét boldogan hajtja kedvese vál
laira, ne~ sz?l.az ~Jk~ ~le szólnak a szemek ... dobog a sziv ... 

, ~faJd v~g1g ~1mitJa kedvese szép szőke fürtjeit, melynek millió selyem 
szala1t~ a mmt ,k1bomolva hullanak vállaira, ugyan annyi felé törve csókolja a 
nyu~vo napsugar - s e kápráztató szivárvány elfedi egy perczre - az ifjut és 
a leanyt. 

A távolban felhangzik az aratók éneke, ... a miről ők nem szólnak, csak 
éreznek, száz ~s száz sziv dalban beszéli el - s mintha éreznék a virágok, a 
m~d~rak, a mmde~s~g, h_ogy ez a szerelem órája, még szebben, még jobban, 
meg ill_a1.osabban feJez1k k1 a szerelmet, melynek erejére az égen kigyul a szere· 
lem csillaga. 

A tudós elragadtatását nem fékezhette, a két ifju elé kerül s kezeit imára 
kulcsolva fordul hozzájuk ... 

Mondjátok meg, ti érzitek, a mi mindenütt jelen van, élet előtt, halál 
után, a lét~l?en és megsemmisülésben ... mondjátok meg, mi az, a mitől illa
tosabb a v1rag, szebb a patak, kedvesebb a madárdal, változatosabb a felhő ... 
oh, mondjátok meg: mi a szerelem? 

Az ifju átkarolta kedvesét, mohón nézett igéző szemeibe - eay két boldoa 
'h . 1 d ' 

0 0 

so aJ ~ va t e~~gyé - egy fohász a szerelem csillagához s azután igy szólt : 
(!Nem erez a ki erez szavakkal mondhatót!•> - és ott hagyta kedvesével együtt 
a bám~~ó tudóst, a ki neki ment a végtelennek s erdőn, mezőn, tüskén, bokron 
keresztul szétkuszált hajfürtökkel futva talán ma is keresi a feleletet arra a kér-
désre : mi a szerelem ? ' 

*** 

Hiába i:nin~~n. ok~sko~ás, a ki nem érezte, legkevésbbé tudja s a ki érezte, 
az sem tud.ia kifeJe~n.1 mi. a szerelem? ... Egy örök titok, egy örök rejtély, 
melyre a felelet az IÍJU sz1vbe van vésve, de erről másolatot venni nem lehet. 
, _S a ~inthogy képtelenek vagyunk szóval megmagyarázni a szint: mi a kék 
es ~1 a .zold? ... ugy képtelenek vagyunk szóval megmagyarázni: Mi a szere
tet es mi a szerelem? azt az érzést, mely az egyén földi létének boldogításában 
utóv~gre is csa~ eszköz a czélhoz, alapja a társadalomnak, az államnak, a min
densegnek ! M1g a szeretet a társadalom legerősebb kapcsa, addig a szerelem 
csak két szivet fűz össze, ... az egyik alkot a másik fentart - testvérek ők 
kik bölcsőnk hajnalától a sirig kormányozzák 'sorsunkat buzdítanak a munkára' 
a szépre, a nemesre és alabastrom karjaik ölelésével' elfeledtetik velünk földi 
kinjainkat ! csábitnak az életre és fentartásra és örökös nászt ülnek a természet 
mindenségében ! 
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Mi a szeretet és mi a szerelem? Ha az i(iu szive izmosodik és ott susog 
fülébe a titokzatos piczinyke manó: keresd a szívet! - és a szív szivre talál ... 
ez a szerelem hajnala. 

S ha a boldog férj szerető hitvesének sz~mében látja minden.ét és bold,~g 
ölelés közben szó nélkül olyan nyelven beszel, melyet e fold mmden lakoJa 
megért, mert érez - ez a szerelem. 

És ha az élet utjain elfáradt vándor pihenni kiván és ott susog fülébe a 
titokzatos kobold : gyermekeid! és e szó elfele~t~t~ velüll:k fáradalma~nk~t, 
munkára serkent és mi dolgozunk arczunk vereJtekeben, hrnz gyermekemkert 
dolgozunk! ... vagy ha gyermekeink arcza hervad és a kétségbeesett szülő éle
tért életet áldozni kész - ez a szülői szeretet. 

S ha életéveink repülve tovahaladnak, ha a tátongó sir előtt állva, görcsö-
sen, reszkető kézzel kapkodunk a bontott kéve féle, melynek neve élet - ez az 
élni szeretet. 

S ha feláldozunk jólétet, örömet, boldogságot és életet e talpalatnyi földért, 
melyen kivül számunkra ninc~ hely --::- ,ez a. hazaszeretet. .. , , , 

De ha mindent elvesztetunk, szülőt, hitvest, szerelmunk zalogat, hazat -
és éltünk romjai között imára fakad ajkunk. <1Szent legyen a Te akaratod» -
ez az isten szeretet! 
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. XII. 

~1ÜGGELÉK. 

A VÁNDORGYŰLÉS KIRÁNDULÁSAI. 

XXlV. Vándorgyiilé• Munkálatai. 

.. ·-

l í 

1 
1 

1 

1 
1 



Bérczről visszanéz a vándor . . . 

A7.on őszinteség, mely vándorgyüléseink czéljának bevallását jellemzi, 
"Munkálataiban" is kifejezésre kell hogy jusson. Miért restellenők bevallani, 
hogy szaktudományunk mivelöi és barátai a munka után, mely az életet hosz
szabbra óhajtja nyujtani, időt szenteltek a szórakozásnak is, mely az életet 
szebbé van hivatva alakítani. 

Vándorgyüléseink legszebb szórakozásai: a kirándulások azonban nemcsak 
muló örömet szereztek és szereznek vándorgyülésünk tagjainak. Mindazon tár
sulatok, melyek idővel vándorgyülési intézményünktől, mint anyától elválva, 
önálló életet folytatnak, a geogra:fiai, geologiai, archeologiai stb. társulatok ván
dorgyüléseink kirándulásaiból nemcsak becses tanulmányi anyagot nyertek, de 
itt kapták többnyire az impulsust is önálló fejlődésükhöz. 

Sőt több, a magyar orvosok és természetvizsgálók vándorgyülései inditották 
meg hazánkban legelőször a művelt nyugaton már előbb kifejlett, culturális és 
különösen népismei szempontból megbecsülhetlen utazást. 

Vándoroltak az országban szerte már előbb is ismeretkörüket gazdagitani 
óhajtó tudósok, de nagyobb társaságoknak tervszerű és czéltudatos kirándulásai 
a mi intézményünk kapcsán indultak és honosultak meg. 

És <1vándorlásunkka1" egybekötött kil'ándulásaink czélja még ma sem el
avult; mert bár a modern cultura számos segédeszkoze és különösen az oly óriási 
lépéseket tevő 11 közlekedésügy» ma már az utazást is megkönyitik és hazánk 
legtávolabb vidékét is közel hozzák ahhoz, ki szépségüket felkeresni óhajtja, úgy 
mégis szégyenkezve bár -: de be kell vallanunk, hogy indolentiánk még mindig 
nagyobb a gőz erejénél, és hogy ha már utazunk, úgy inkább hazánk határán 
túl megyünk, és bizonyára többen rándulnak ki évente a tiroli alpesekbe, mint 
a hányan látogatják, hazánk gyöngyét: a magas Kárpátokat. 

Kirándulásainknak tehát még ma is van actualis értékük, még maisnagy
becsüek ezek már hazánk természeti szépségeinek, különféle nyelvű, faju és 
szokásu lakóinak közvetlen megismertetése szempontjából is. 

A vándorgyülésekkel egybekapcsolt kirándulásokat tehát továbbra is fen
tartani nemcsak, de czéltudatosan fejleszteni kell, és igy azok vándorgyüléseink 

17* 
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tagjainál nemcsak kellemes emlékek, de értékes ismeretek forrásai is leendnek. 
Hogy azonban vándorgyüléseink ezen része is megfeleljen a czélnak - arról 
helyes «rendezési> által kell gondoskodni. Vándorgyüléseink egyik legrégibb és 
legtiszteletreméltóbb alakja, Jedlik Ányos nyugalmazott egyetemi tanár, ki 
örökké ifju kedélyével végig járta egy félszázadon át összes vándorgyüléseinket, 
félig tréfásan, félig komolyan mondá ez alkalommal, hogy a kirándulások ese
ményeiről, a -tapasztalt rendetlenségekről pontos jegyzéket kellene vinni és 
közölni, hogy igy a multak rendezési hibáin tanuljon az utókor. 

Jól rendezni a mi kirándulásainkat pedig már azért is lehet, mert e körül 
egy nagy becsü tényezővel állandóan számolhatunk és ez a példás magyar ven
dégszeretet. Ezen vendégszeretet okszerű igénybevétele mellett kirándulásaink 
kellemessége és haszna is öregbedni fog. 

Ha kirándulásaink alkalmával nem csak az !Célelmezésrőli> ·hanem adátni 
valóki> értékesitéséről is jól gondoskodunk, úgy minden ily kirándulasunk egy 
ujabb mérföldkő azon szép uton, melyet hazai culturánk legkevésbbé mivelt 
mezején, a természettudományok népszerüsitésén, épen vándorgyüléseink 
törtek fel. 

Örömmel constatáljuk, hogy tátrafüredi vándorgyülésünk abban is, a mit 
kirándulásaival nyujtott, diszes helyet foglal el a vándorgyűlések sorában. Nem is 
szólva arról, hogy a Kárpátok páratlan szépségei tárultak fel a kirándulók előtt, 

a kirándulások rendezésében is érvényesült a hazafias szepesiek mintaszerü 
rendszei·ote. 

Tátránk leggyönyörübb pontjait, a bájos szepesi fensík legérdekesebb és 
-hazánk történelmében nagy fontosságu városait kényelmesen látogathattuk és 
. szives-örömest megerősitettük azon jó hirnevet, melyet Tátránk immár Európa 
sőt a világ touristikájában kivivott magának. . 

. Derék Kárpátegyesületünk culturalis munkásságával találkoztunk lépten 
nyomon, ernyedetlen kitartó munkával, mely erdőkön, sziklákon át <<tourista 
utati> tör, mely hómezők közepére kunyhókat állit és mely igy a l~lket. neme
sitő szórakozást mozditva elö, tudományos kutatásaiban, évkönyveiben elénk 
tárja a jég és csepkőbarlangok rejtett kincseit. 

Örömmel vettünk tud_omást azon méhszorgalomról, mely a tátrai muzewnba 
-gyüjti össze a szepesi természet unicumait í1gy, mint egy már letünt culturális 
kornak hazafiságra valló és hazafiságra intő ereklyéit. 

Századokon át megőrzött német nyelv és német szokások között a leglél
kesebb magyar szellem és a legőszintébb magyar hazafiság! Vándorgyülésünk 
erről is közvetlen közelről szerzett tudomást, és kik az ország tulsó széléről 
jöttek ide bámulni a természet csodáit, örömmel győződtek meg · arról, hogy az 
ősnémet erénynyel - a szorgalommal, mily bensőleg forrott itt össze az 
ősmagyar erény : a hazafiság. 

Kirándulásaink ez irányban is felette tanulságosak voltak, és tértünkben, 
fordultunkban, faluban és városban, a mögöttünk elmaradó Hunfaluban (azelö~t 
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Hundsdorf) és az előttünk felbukkanó Keismárkon mindenütt a becsületes 
lakosság ügyeit becsületesen adminisztráló hatóság nyomait láttuk. Mily irigy
lendő volna hazánk sorsa, ha mindenütt igy intéznék ügyeit, mily megbecsü · 
lendő volna az ((aviticus1> megyei rendszer, ha mindenütt igy alkalmazkodnék 
a modern cultura fokozódó igényeihez. Nehéz munkája után becsülettel él meg 
hazánk ezen szép végvidékének lakossága és kirándulásainkon gyönyörrel néz
tük a sebes patakok mentén hosszant elterülő, hófehér lenszövettel boritott 
mezőket az e vidéken virágzó szövő-ipar terményeit. 

SzÓval kirándulásainkból sok olyat hoztunk magunkkal haza, minek tudása 
bizalmat és megnyugvást ad népünk anyagi és szellemi fejlődése iránt. 

A hányan voltunk, annyifélék persze a benyomások, melyeket kirándulá
sainkon nyertünk; ki ismerős részletekre talált vidékben és emberekben, ki egész 
újat látott, ki mint megszokottat élvezte kirándulásaink öröi:ie~t, ki ,elr~gacl~a
tással bámulta az ismeretlent; egy vágy, egy érzés azonban k1vetel nelkul mm
denkiben gyökeret vert : az, hogy e vidéket újból kell látni, szépségeit újból 

kell élvezni. 
Nekünk hasznunkra, kedves vendéglátóinknak becsületükre vált kirándu-

lásaink a következők voltak : 
Augiisztus 25-én a csorbai tóhoz és a bélai barlanghoz. A ;'á~.d01:g~ülési 

tagok nagy része Csorbára rándult. Ez alkalommal vette előszor igenybe 
nagyobb kiránduló társaság a rövid idővel előbb megnyilt új tourista-utat 
Tátrafüredröl Csorbára, mely az eddig általában használt kocsiutnál -
Poprádon át - majdnem 3 órával elöbb vezet a mindinkább népesedő és 
örökké szép tó partjához. 

Augusztus 28 és 29-én. A kirándulók egy része az egész világban párat
lan dobsinai jégbarlangot tekintette meg, mely két évtized előtt fedeztetvén 
fel, máris ezrivel vonza évenként a látogatókat. Minthogy a vándorgyűlés 
tagjai kisebb csoportokban már a megelőző napok valamelyikén látogatták 
volt meg a mesés szép barlangot és a «regényes1> stratzenai völgyet, a terv
szeri.1 kirándulásban nem igen sokat vettek részt, de ezeket is az utba eső · 
helységek hatóságai ünnepélyesen és vendégszeretően fogadták. 

· A vándorgyűlés kiválóan természettudós, geologus, botanicus stb. tagjai 
a <· geologus kirándulásban vettek részt, mely dr. Roth Samu vezetése alatt a 
Fehér víz völgyének tartott, onnan a bélai barlanghoz vonult. 

A vadászatkedvelök dr. Szontagh Miklós vezetése alatt zergére vadász
tak és mászták meg örömest, bár siker nélkül, a Tátra magas csucsait. 

De a vándorg:yülés zöme a dunajeczi kirándulásban vett részt, mely két 
napig tartott, és melynek czélpontja Szczavnicza, Lengyelország ezen a magyar 
határhoz közel fekvő, egy magyar ember, Szalay magyar orvos által ala
pitott és a ·krakkói akadémiának ajándékozott, kies fürdője volt. E kirándulás 
rekeszté be vándorgyülésünk hasznos és élvezetes szórakozásait. Leírásával 
rnkesztjük be mi is vándorgyülésünk, mint óhajtjuk és reméljük, hasznos és 
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szórakoztató« Munkálatai ti>. Bár sikerülne ezentul kirándulásaink valamennyi-
. jének maradandó irodalmi emléket megtartani ; most még csak egyszerü regis
trálásukra kell szoritkoznunk, bár a hiányzókért kárpótol azon eleven leirás, 
melyre íróink egyik legkiválóbbja vállalkozott, és melynek vidám csillogó szinei 
viszfé~yét képezik azon vidám és őszi verőfényben ragyogó napoknak, melyek 
szepesi vándorgyülésünknek és kirándulásainknak mindvégig kedveztek. 

DUNAJECZI ÚT. 

- Egy nagyon tudományos elöljáró beszéddel. -

Mint mikor messze idegenből haza-hazatér az ember s szivét erősebben 

~~bb~ntja meg __ az édes anyanyelv, mely mindenünnen zeng feléje, a boldog 
ifJusagnak s a kuzdelmes férfikornak ébresztvén derült és fájdalmas, de min -
denképen drága emlékeit: engem is, a ki ültem h~jdan a mester .lábainál s 
nyomán leszállva a homályba, világító szövétneke mellett kerestük a kór titk~it 
s a halál rejtelmeit; majd járva az iratos virányokat, szedegettük a fűt-fát 
melynek rostjaiban, sejtjeiben kering a bajok orvossága - engem is a bána~ 
tos boldogság vegyes érzete száll meg, a midőn hosszas időközben ismét hallom 
a régi han~o.kat, s megcsap a tudomány levegője, szent lehe annak a discipliná
nak, mely ifJusagom lelkesedése, életemnek czélja volt. 
. , Más~ép akarták az istenek! Mikoron, kutyabőrre! a kezemben, engemet is _ 
ra szabad1tottak az emberiségre: elibém állt a sors - sors hona nihil aliud -
s kiésavarta kezemből az okiratot, és a megnyult hyppokrátesi ~rcztól egy szé
l~sen ~osolygó, kerek ábrázat felé fordítva szememet, azt mondá: «in hoc 
s1gno vmces ! >> 

Az ember pedig ne birkózzék az istenekkel! Tapintok ugyan pulsust most 
is; a .rám öltött nyelvből most is fölismerem: egyik-másik sértett hiuságnak mi 
feksziagyomrát; a Gmellin-kisérlettel most is megejtem az epe-próbát; a mint 
hogy marós reagentiáim révén rátérek nem egy nyavalyára és koppintásaimmal 
a baj fészkére - de e műveleteknek a voltaképeni ars medicához semmi közük. 

Szögre akasztottam tehát a diplomát, de régi szerelmemről teljesen nem 
birtam letenni. 

Még vallom a közösséget, tartom az atyafiságot - de már az csak olyan 
szegről-végről való. Tán nem is vérszerinti. Csak nehány orvosi közlöny az a 
v~kony~~ köld?k-zsinór, mely az édes anyatesttel összefüz. Vagy, hogy más 
~~ppel elJek: kifordult számból az alma mater emlőjének bimbaja, s a heti üvegre 
feJtett Nestle-habarékból táplálkozom. 

Hanem azért nem vagyok én Saúl, s ha együtt látom az írástudókat és 
prófétákat, ütöm a mellemet s önérzettel mondom : «hol a ti forrás tok bugyog 
én is odavaló vagyok!)) ' 
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Ha az érdemes olvasónak nem is, de magamnak volt rá szükségem meg
magyarázni, hogy kerülök én bele ebbe a könyvbe, mely az oknyomozó vizsgá
lat, a buvárkodás, a tapasztalat, a vívmányok méltatása, az eredmények bírála

tának van szánva. 
Szerencsére az ilyen találkozások alkalmán, az eszmeváltások termékenyítő 

napjaiban, mint a minőket az orvosok és természetvizsgálók vándL1rgyülése 
szolgáltat - nem csak a latin konyhának lombikjaiban főtt s a borszesz lángon 
sült dolgok: hanem a magyar konyhának hasas fazekaiban puhuló, parázs 
tüzén pirkadó orvosságok is számot tesznek. S ha az eprouvetteben biztatón 
pezsdül fel valamely sav, egy másik nyulánk üvegben bizsergő szénsav nem csak 

biztat, hanem derít is. 
Legyen tehát megengedve, hogy tudománytalan föztemmel közéje álljak 

a komoly decoctumoknak. 
*** 

Annak az ezer águ nervus vagusnak - a szerte kalandozó táviró sodrony
nak mentén, csípős nyári hajnalon gurul könnyü csézánk a sima országut 
hegye-völgy$n, mind lejebb a Dunajecznek. Virágzó városokon keresztül visz az 
ut a Maguráig, s csak egy-egy trafikos bolt fölött imbolygó nemzeti czimer 
mutatja, hogy még itthon vagyunk. A szomszéd országok néphullámai körös
körül befelé ömlenek határainkon. Pedig ugy szeretném, hogy a német, lengyel, 
oláh, szerb éfl morva szélen át egy darabig a magyar szó zengene még . 

Az ilyen vágyak éhomra is keletkeznek az igaz hazafiban. Hát még, ha 
ellakott zsiros töltött káposztával és magyarádival ! Vagy a c1Nemzeti Buzogány)) 
czimü napil~punk véreshurkás vezérczikkeivel ! Akkor kicsi neki ez a ház s 
kirugná az oldalát. Kárpátoktól Adriáig, azon is túl még három vármegyével, 
uralja a magyart mind a német, mind az oláh, mind a tót - legyen úgy, mint 

régen vót. 
Mindinkább mögéje kerülünk a Tátrának. Milyen is az öreg hátulról? 

Hires geologusok alapo8 méretek alapján kisiitötték, hogy magassága itt is 
ugyanaz. Csakhogy - s ezt magam is láttam - fokozatosan épül, s déli olda
lán nem közvetetlen fönségben szökken ki s mered föl a fensikból, mint a nor

vég Bender a Lingenfjordból. 
Pupjain irtott erdők messze terjedő temetői. Szt.-Bedő Albert! ... mily 

pusztitás ! A tönkök fejfáit búsan fonja körül az iszalag, s kopasz görgetegein 
éhes kecskék botanizálnak. A szűk völgyben szántóföldek keskeny csíkjai szo
ronganak, s szálfákból összerótt házak támogatják egymást. De minden ablak
ban virág, s minden kapuban szöszke, pofák, víg gyermek, nevelő kicsi nénjé-

nek ringató térdein. . 
Meo-álltunk a tótfalusi Chamilla-forrásnál. Érmellékivel hamisítva kelle-

mes orv~sság. Egy némely tudós vegyítetlen állapotban is megizlelte. De mit 
nem izlel meg egy chemikus ! Ez a Chamilla (miért nem Camilla ?) hű feleségül 
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nagyon ajánlatos. De már én a Mohai Ágneskámmal folyt{ttot.t. . viszonyt fentar
tom, közben pedig Luby Margitk~val kaczérkodom. 

Norvégiára emlékeztet az a rengő sziklafal is, melynek tetejében a v~tések 
hullámzanak. Oda szakad le az országutra, s az utas első láttatra meg sem 
foghatja, hogy került oda fel a szántó lovacska, meg az a barátságos vadrózsa 
bokor, melyet pillangók rajonganak körül. Most nyilván megfordult- ottan a 
sor: a rózsalevél szállong a levegőben, s veszteg hever a megfagyott lepke. 

· Smerzsonka. *** 
Ez a kényeztető név az ő kedvesen tüsszögií hangzásáví)>l pem pozsoga, 

mosolygós képű tót menyecskét jelent, hanem fürdőt. Az epe1jes~ görög kath. 
szertartásu püspökség és káptalan tulajdona, s nem vetek neki rövid háromszáz 
esztendőt : hires fürdő lesz belőle. A gazdái magyaros szivességéböl, pohár
köszöntés híjával fűszerezett, bőséges ebédben volt részünk. Takaros, szende 
smerzsonkák szolgáltak fel. A hatalmas szomorodnitól neki vidámulvi:t, tótul 
szólamlott.unk meg. Csakugyan csodatevő ez a bor s érdemes rá, hog;r igyuk. 

A vörös klastromot, a karthausiak szent lakát, nem néztük meg. Beszéd
oldó tartalmas borok után keserves lett volna hallgatnunk. Aztán minek is 
ennek a sok doktornak a ((memento moril) ? Egy németajku kollega egyébként 
eldicsekedett vele, hogy tud ö vidám "karthausokatl) is. Tavaly legalább a fehér 
barátoknál hajnali miséig szólaltatták a csöndest. 

Hanem a fürdőt megkóstoltuk. Egy ingeniosus berendezését nem győztük 
magasztalni. A kádacska fenekének közepéből ugyanis, a vizben ülő vendég
nek m~lle niagassáig mered föl egy lécz darab - mellesleg csap gyanánt is 
szolgál....:... melybe a fiirdöző bele kapaszkodik, hogy ki ne essék a szűk fa edény
ből. Ez a szorosság pedig szándékos. Czélja az öngyömöszölés (autqmassage ?) , 
A tagok jól eső sajgása eltart egész nap. Mégis, a rendelő orvos rá akarja birni 
a püspököt s a káptalant, hogy a két ((gyógyhatányt» válasszák külön: első 
sorban álljon a kitünö erejü kénes fon·ás, aztán - nem bánja - következ
h~tik a dagasztás. 

Leértünk a viz partjára. Utközben kis fiuk és lányok zöld ágakból fűzött 
s színes kendőkkel viritósra lombozott iveket tartottak fölibénk. Ilyen ováczió 
magyar gyermeknek nem jut eszébe. Sem nem eléggé művészi, sem nem eléggé 
élelmes rá. Mert e hódolatoknak ára van. Repült is feléjök a· piczulák és kraj
c~árok fehér s vörös áldása. S mig diadalmasan hajtattunk el ez arcus trium
phalisok alatt, kenderhaju fiuk tótágasainak élő emlékoszlopai jelölték utunkat 
s _fekete haju rajkók czigánykerekeinek ős-veloczipédes banderiuma fogadott s 
kísért el egy darabon. Valamint, hogy nem közeledtünk helységhez, vagy nem 
hagytuk el, hogy seregestül meg nem lepett vol~a a füstösök tribusa, a tüdő
nek hihetetlen szivósságávalvágtatva koésink mellett, mig a megvá_ltó pénz
darab. a szekérnyom porondjába nem hullott. Purdék, a legapraja, pörén; 
anyányi lányok festői f?szlányokban; az öregje megvetve a lábát, ölében s vál-

1 , / • """'' , ,.... 11 1-



267 

lain a gazdag áldással, egyik-másik barna baba nagy szemén a pusztitó tracho
-mávaJ. 

A parton készen várt a Dunajecz-flotilla. Az indián canoe formájára kivájt 
fenyü törzsek hármasával, ötösével egymáshoz róva, himbálóztak a vizre hajló 
terebélyes fák hüs árnyékában. Vizi utra készültünk : gözerő , vitorla s evezö 
nélkül. A folyam sodra s a gai:nós rudak: ezek voltak rajunk hajtó ereje. Hogy 
nagy ivben a menedékes pálya első zajgója felé fordultunk : egy festői, igazán 
szép czigány legény, ki már a parton: biztatta rengő szárazfáját kebelrázó han -
gokra, egyszerre csak, mintha a fenékböl bukott volna fel, övig állva a folyóban 
munkálkodott szerszámján. Csak Apolló s a többi muzsikáló szentek a meg
mondhatói, micsoda nóta volt az, melyre jajgató hegedüjét fakasztotta. S húzta 
a meddig húzhatta - midön hirtelen beléje ütközik hajóhadunk egyik szélső 
csolnaka, s Pétert hangszerével együtt felboritjta. De hát mi volt ez Petinek? 
A következő pillanatban talpon állt ismét s hegedüjéböl versenyt ömlött a viz 
és a dal - zavaros mind a kettő. Amodább a kis lányok, a szikla. tövében 
kötésig állva a folyóban, ismét hegyibénk hajlitották tarkálló ivüket s dalt zen
gedeztek, melynek forduló sora: cc Proszim peknye pánye krajczárku ! » - nyil
ván azt jelenté: <<Utazzatok szerencsével, ti jeles tudósok!" 

*** 
S utaztunk is szerencsével s szemünk szívünk eltelt a remeklö t~rmésze't 

csodáival. A Dunajecz, sürü tekervényekben, szinte hunyászkodva siklik el a 
rengö szirthegyek alatt, mintha nem ö volna, mely e szikla vidék öskori vaJu -
dásaiban rettentő rohammal át nem robogott rajta. Össze szögellö hegyfalak, 
mintha egyszerre utját állanák most is. Az egyik tutajos, mialatt fakanállal 
meregette ki a csolnakunkba szökkent vizet, oly· hangon, mint a minővel gyer
meket szokás áltatni, sajnálkozva mondá lengyel-német vegyülékkel: ccNyiksz 
Dunajecz, ausz isz Dunajecz ! » - s nagy hahotára fakadt, midön a következő 
fordulón ismét elénk ragyogott ujabb ive a zöld víznek. 

A Dunajecz a ((hütelen11 Popráddal a lengyel sikon ölelkezve szalad a 
Keleti tenger felé, az egyetlen magyar folyóval, mely elszakad a Dunától, hogy 
a Visztulával siessen vesztébe - a honnan, mint a többi folyó is, ezer utakon 
és éveken át szürődik vissza, örökön tartó körforgásban, eredeti forrásához. 

Mint maga a Dunajec:.1 látszik a Duna név kisebbitésének : maga is~ mintha 
egy szükebbre vont Kazánon szorulna át, nem egy pontjával emlékeztetve a 
hatalmas folyam partja.ira, főleg annak ((Klissura» részletére a Vaskapu előtt. 
S mintha csak a magyar czimer pajzsának bal fel ét akarná példázni: hármas 
csúcsban hajlik a viz fölé az a mészkő orom, melynek csak mostanában jutott a. 
'Koronahegy1> név. 

A lejtők forró habjain mind mélyebbre szállunk a völgybe. Még dicsősé
gesen ragyog a nap a síkon, s mi reánk már a számtalan csuc.s kékes árnya, · 
a fenyők. s lejebb a lombos erdő zöld sátora borul. Uti társaim vidám kui:jongatá-
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8á~, 
1
a par~o~on ~ldö~·d~l~ mozsárlövéseken, a kürt rivalgásain s a népek cmyeg 

zsiJe · » s " ~lJem . ud vozlesen, claloláson és kaczagáson át felém bajt itt a végbe- · 
tetlen magany, a komor csend intő borongása. 

!ladszerző. ~s csatadöntő katonai körökben az ágyuk mozgósítása első sor
ban ~~l. A tobbi f~gyvernem csak oszlik s verődik ismét össze valahogy a barcz 
mezeJ en s magasam ; de a nehézkes artillériával foglalpi s változtatni állást kellő 
gyorsas~ggal, nagy búja-baja a vezérnek. Hát ide jőjjön az excellentiás ur, ha 
egyszeru paraszt példán megindulni nem átall különben .s tanuljon a mi duna-
jeczi tüzéreinktől. ' 

, Még ~~rog az utolsó lövése valamely ponton: midőn szekéITe hányva 
ege~z pa1:~Jat, a legénység előbbre iramodik, fél lovát az ostornyél boldog 
ve~e~el t~zelve .. ádá·z· r~hanásra, hogy - a mire a következő zajgót elé1jük, 
okadJa felenk bombolö udvözletét. Hasonlatos volt e hadi miivelet ahhoz a ren
d,ező,i fogásho~, mell~el. az operai vitézek eorának ccszárnyékosait" (igy nevez
tek o-magyaran a fhghmannt) ugy állitják fel, hogy fél pofával a szinre féllel 
m~~ ~ szin mögé kerülve, a sereg véghetetlen folytatásának benyomását keltsék 
a ·J~hisze~ü nézőben. Eleinte mi is azt gondoltuk, hogy bizonyos közökben ujabb . 
s UJabb utegek harsognak elibénk, mig egyszer csak rátérti.ink a c1hadicselre11, 
Győzték i~, ~ö~tek ~s az emberséges pattantyusok, s mi az ő rajtunk nyert dia
dalu~at ,halas. ri~·algassal ratifikáltuk. Hogy teljes legyen a mozgalmas és zajos 
c~tai ~ep, ki-lnállott .a pa~tra egy harczkivivott polyák trombitás, a ki Tecsegő 
kurtszo~al, melyet egyik sziklafal a másiknak dobált oda, hogy adja tovább : hol · 
abrakolasra, hol takarodóra intett bennünket - egyéb ünneplő hymnus az ő 
hepehupás bádogcsövéből nem telvén. De hát mi jó szivvel foCYadtuk s minden 
egyes kommandóra jól fegyelmezett éljennel. válaszoltunk. 

0 

.. Amily mértékben elmaradoztak határszéli hazánkfiai; olyanban si.irüsö~ . 
dott a lengyelség, hova közelebb értük az ő földjét. Országunk e része a szom• 
szédoké volt különben 358 éven át (1412-1770). Nem a csatatéren bőven 
h~llott véren uszott el, hanem inkább a ini dicsőségesen uralkodott ZsiCYmond · 
királ~unk ~felségének vékonyan csurranó apró pénze okozta, bár csak ideÍg való 
veszte~. Zalogban voltunk oda át. A mult század vége felé milyen conversióval 
vetettuk ~l, en.nek, az adósságnak.a gondját: azt nálamnáljobban megmondhatta 
volna Szilagyi Sandor bácsi; ki a· ·közelben mártogatta épen:febér szakállát a 
lublói gyógyvizbe. . · · · · J 

.. F.el-~elvillanó kies · nyaralók zászlós verandáiról . hö{~y~k és urak ze~~ték . 
a kos~onfot, és kaftános Mózses-clragónerek, lóháton és gyalogszerrel vágtattak a : 
DunaJecz erdős ~zélén: amazok, hogy közeledésünknek vigyék örvendetes hírét, 
emezek, hogy szmről-szinre láthassanak valóságos élő magyar tudósokat. Amint 
gubimczba szorulva, a;; ut egyik hajlatán lesték napkeletnek írástudóit: egy~ 
s~~n:~ . csak :X:~grecssent mögöttük a buzgalmas Jánek, hajdani régemencz 
kurtos. trom~ItaJa, s erre szétriacltak mint a csirkék, az öregje ijedtében tán , 
kukorekolt . is, .és -=-- legaláLb . ugy · rémlett messziről ~ , felkapqtt . a kajla . 
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pampnyijára s oly sebesen poroszkált a lovasok után, hogy csak ugy repült 
bele tincse, szakálla. 

A fordulóig, melyen túl a szekérut kezdődik, jó karban tartott gyalogut 
vezet el Smerzonkától. Egy darabon püspök és káptalan egyengette ; azontul, 
26.000 frt költséggel, a krakói egyetem, örököse Szalay Józsefnek, a sczavniczi 
fürdő magyar birtokosának. Esztendőre vagy kettőre, az elragadó szépsegü utat 
kocsin is meg lehet majd ejteni annak, a kit m~gborzogat a tutaj kétes volta, · 
vagy fázik a gyaloglástól. 

Hosszu csézáks hintók, tele gyürve sczavniczai fürdövendégekkel, verték föl 
a part porát, míg mi a gondosan öntözött folyón siklottunk a ki°kotő felé, hol a 
felgyülemlett közönség ujongása s a nem kevésbbé felgyülemlett kolduló nyomo
rékok siráma fogadott. Kedves uti tái·saimmal gyalogjában kapaszkodtunk a hegy
ség lankáin festőileg elszórt Sczttvnicza felé, mely lobogós félivének ká1jaival 
mintha magához akart volna ölelni, amit különben, nem csak példázva, de való
sággal is, megcselekedett. 

*** 
A jó módra valló, népes utczákon, ablakban s kis kapuban : zsongó kíván- · 

csisággal nézték bevonulásunkat. Az éljent s nyeg-zsijét vastag purfelhök kap
ták fakó szárnyaikra s messze uszó gomolyokban vitték följebb-foljebb. 

A helységből viz iránt terelte épen a juhait valamely Stasek bojtár. A szo
katlan zajtól s tolongástól megzavart gyapjasok szerte bomlanak s a cc bősz 
nyájas» bunkós botját vágja szétiramoclott birkái után, megtoldva zúgó üzene
tét a káromkodással. « Psja krev ! 11 - te kutyavér! 11 S ebben a pillanatban az 
ő kis kutyája körül száguldozva a menedékes utczasort, ismét együvé ugatta 
az eltévelyedett juhocskákat. Ime :. a hűség s kötelességtudás jutalma. Pedig 
ez a bojtárgyerek még akkor nem olvashatta Dumas Sándor előszavát Aubrey 
munkájához, melyben a kutyák ellen polemizál. 

A parkban orgiája a vendéglátó ba1·átságnak; az üdvözlő beszédekben 
orgiája a mássalhangzóknak. Ekkora consonáns-fogyasztásra; csak a legmaka
csabb nátha képes. De mentül hápogóbb s tüsszögőbb volt a szózat, annál zen
gőbb a mi lelkesedési.ink. .A Széchenyi C< nehéz magya1ja 11 s a Kosciusko <• bus 
lepgyele11 vig ölelkezésben. S a hol kiapadt a gyér szó, oda ömlött a testvéri · 
szeretet volapükje s megértettük egymást. Mikor pedig híveink kifogytak a har
madfél magyar, mi meg a negyedfél lengyel szóbul . . . azon vettem észrt; _ 
magam, hogy kezembe nyomták a poharat: válaszoljak a felköszöntésre. Ijed
temben mesét hazudtam nekik : hogy volt, hol nem volt, a Tátrán is túl, . a 
Madárhegyen is innen volt ~ volt egyszer egy daliás szép levente, meg egy 
világszép kisasszony, akik nagyon szerették egymást, de csak nyögve-nyögdi
csélve, csupán jelekkel érintkezhettek, csak is ölelkezhettek és csókolózhattak .-.::._ 
ami egyébkint elegendőképen ékesszóló nyelv - de mégsem beszélgethették, 
mert a szerelem nyelvén kívül más nyelvet nem tudtak. Hát élt ott a hegy 
tövéb1i1n, egy mélységes barlangban egy vasorrú vén boszorkány, az erdei javas 
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asszony: azt kérték föl tolmácsnak, magyarázza el szóval is a :fiataloknak 
egymás iránt vallott nagy szivök-hajlandóságát. A szerelmes pár: ez a magyar 
és a lengyel; a vasorrú bába : ez a német. _Ö hozzá kell folyamodnunk, ha meg 
aka1juk érteni egymást. (Mondtak már ennél mások jobJ?at, mondtam már én 
ennél roszabbat. Erre is csak ugy bátorodtam, hogy dr. Balogh Tihamér bará
tom já1·t előttem peldával.) A következő toastokban mind a két fél előhozako
dott Báthory Istvánnal, e közös dicsőségünkkel s egyik sem beszélt a petroleum
ról, amelynek olajos foltja még ott disztelenkedik valamelyik diC!fÖségtelen 
közös ügyünkön. 

Lakoma alatt huszonhárom trombitával fölfegyverkezett lengyel zenész. 
hazafi fujta ránk testvéri érzelmeit, isten tudja honnan szerzett magyar nóták
kal. Dr. Árkövy egyet. tanár barátom a bizonyságom rá, hogy én a foghuzást 
is mosolyogva tűröm. E lengyel csárdások alatt is mosolyogtam. 

A vas- és natronsavas, valamint a brómos forrásvizek kóstolását a magam
nál tudósabb társakra biztam. Addig a gondozott fasorokat jártam s néztem a 
kaczabajkás, kaczki-bájos hölgyeket, s odább haladva csodálattal egy magyar 
ember . alkotását idegen földön. 

Porzó (dr. Ágai Adolf.) 
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